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ATENÇÃO! 
Você está recebendo um caderno de provas contendo 60 questões, cada qual com 05 alternativas de 

respostas (A, B, C, D, E). Portanto, verifique se seu caderno está correto e completo. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

 
• Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 

a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas; 

b) este caderno de prova, com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha. 

• Não será permitida a permanência de candidato em sala de prova portando aparelhos eletrônicos como 

pager, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular e/ou similares. Tal infração pode acarretar 

eliminação sumária do candidato. 

• Verifique se o material está em ordem, se seu nome e número de inscrição são os que aparecem na 

folha de respostas. 

• Ao receber a folha de respostas, é sua obrigação: 

a) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas; 

b) assinar a folha de respostas. 

• Você deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova. 

• O preenchimento da folha de respostas, de inteira responsabilidade do candidato, dar-se-á mediante 

utilização de caneta esferográfica de cor preta ou azul. 

• Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

• O tempo disponível para esta prova será de 04 (quatro) horas. 

• Você somente poderá sair do local de prova 90 (noventa) minutos após o seu início. 

• Você somente poderá levar consigo o caderno de provas nos últimos 30 (trinta) minutos de prova. 

• Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue a folha de respostas e deixe o local 

de prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO:                Convivas de boa memória 
 

Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um antigo dizia arrenegar 
de conviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais convivas, e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a 
memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo; mas era um antigo, e basta. 

Não, não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem 
guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. A quem passe a vida na mesma casa de família, 
com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. 
Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram! Eu não atino com a das que enfiei 
ontem. Juro só que não eram amarelas porque execro essa cor; mas isso mesmo pode ser olvido e confusão. 

E antes seja olvido que confusão; explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter 
nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é 
cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então! Que de reflexões 
profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, 
as suas árvores, os seus altares, e os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as 
notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. 

É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas alheias; assim podes também 
preencher as minhas.                         (Assis, de Machado. Dom Casmurro – Editora Scipione – 1994 – pág. 65) 
 
01) A alternativa em que o sinônimo da palavra sublinhada está INCORRETO é: 

A) “Há dessas reminiscências que não descansam...” – lembranças 
B) “Um antigo dizia arrenegar de conviva...” – alugar 
C) “Eu não atino com a das que enfiei...” – lembro 
D) “... não me aflijo nunca” – atormento 
E) “... e tudo marcha com uma alma imprevista” – inopinada 

 
02) Na construção de uma das opções abaixo foi empregada uma forma verbal que segue o mesmo tipo de uso 

do verbo “haver” em “Há dessas reminiscências que não descansam...” (1º§). Assinale-a: 
A) Todos eles hão de sentir o mesmo gosto pela política. 
B) Naquela época choveram cartas de apoio à sua candidatura. 
C) Faz muitos anos que tudo isso aconteceu. 
D) Todos os alunos haviam estudado muito para aquela prova. 
E) Os homens fizeram um abaixo-assinado para resolver o problema. 

 
03) Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase: 

A) O autor se comparou à alguém que tem boa memória. 
B) Ele se referiu às pessoas de boa memória. 
C) As pessoas aludem à uma causa específica. 
D) Ele passou a ser entendido à partir de suas reflexões sobre a memória. 
E) Os livros foram entregues à ele. 

 
04) “... e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca...”; a oração grifada traz uma ideia 

de: 
A) Causa.   
B) Consequência.  
C) Condição.   
D) Conformidade.  
E) Concessão. 

 
05) “Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca”; a forma de se reescrever essa frase que 

altera o seu sentido original é: 
A) Quando leio algum desta outra casta, eu não me aflijo nunca. 
B) Não me aflijo nunca quando leio algum desta outra casta. 
C) Eu, nunca me aflijo com outra casta, quando leio algum. 
D) Quando, desta outra casta, eu leio algum, não me aflijo nunca. 
E) Nunca me aflijo, quando leio algum desta outra casta. 

 
06) “Eu não atino com a das que enfiei ontem”; a utilização da preposição “com” nesse fragmento, é devida à 

presença do verbo “atinar”. A frase a seguir em que a preposição destacada está mal empregada é: 
A) Azul é a cor de que mais gosto.     
B) Essa é a menina de quem estamos falando.   
C) Ela estará aqui em uma hora. 
D) Esses são os retratos de que tiraram. 
E) Essa é a história a que aludi. 
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07) Há um exemplo de prosopopeia em: 
A) “Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram!” 
B) “E antes seja olvido que confusão; explico-me.” 
C) “Os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas.” 
D) “Não, não, a minha memória não é boa.” 
E) “... e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista.” 

 
08) “[...] Não, não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por 

hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. A quem passe a 
vida na mesma casa de família, com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe 
grava tudo pela continuidade e repetição. [...]” No excerto anterior, o narrador afirma que: 
A) As circunstâncias são mais fáceis de serem relembradas porque trazem marcas emocionais de cunho sensorial 

mais elevadas. 
B) A rotina para alguns pode ser a chave da boa memória porque nela se instaura as ações contínuas e repetitivas 

que invocam sempre as mesmas coisas e, por isso, permite uma recordação mais precisa. 
C) Os semblantes e os nomes são mais difíceis de se guardar do que as raras circunstâncias. 
D) A afetividade familiar é decisiva para as boas reminiscências. 
E) A continuidade de ações determina a qualidade da boa memória e resguarda as recordações afetivas mais 

longínquas. 
 
09) “Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos.” A explicação 

anterior pode ser entendida da seguinte maneira: 
A) As narrativas que contêm elementos subentendidos não permitem inferências nem elucubrações. 
B) As narrativas que se mostram obscuras não dão margem a inferências, mas as que deixam elementos 

subentendidos provocam a imaginação. 
C) As narrativas épicas permitem inferir sobre as ações de generais que sacam suas armas e fazem tilintar o metal. 
D) As narrativas que são oriundas de livros omissos podem se tornar confusas. 
E) As narrativas omissas pressupõem narradores confusos. 

 
10) No trecho: “É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo.” a utilização da vírgula se justifica por: 

A) Isolar um termo circunstancial de modo.    
B) Isolar um termo explicativo.     
C) Separar termos enumerativos. 
D) Separar um vocativo. 
E) Isolar um termo circunstancial deslocado. 

 
11) O emprego da palavra “o” em “O que faço, em chegando ao fim...” (3º§) é o mesmo que se encontra em: 

A) “[...] com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe grava tudo pela continuidade e 
repetição.” 

B) “Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram!” 
C) “Eu não atino com a das que enfiei ontem.” 
D) “[...] é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele.” 
E) “Assim preencho as lacunas alheias; assim podes também preencher as minhas.” 

 
12) “... mas isso mesmo pode ser olvido e confusão.” A palavra sublinhada nessa frase se refere: 

A) À precária memória do narrador. 
B) Às pessoas que viveram em hospedarias. 
C) À vida dos convivas. 
D) Às pessoas que passam a vida na mesma casa de família. 
E) Ao narrador não se lembrar da cor das calças. 

 

INFORMÁTICA 
 
13) Sobre a utilização do gerenciador de correio eletrônico Microsoft Outlook 2003 (configuração padrão), 

analise as afirmativas: 
I. Sua extensão de arquivos de dados padrão onde são armazenados toda a estrutura de pastas do Outlook é .pst. 
II. Possui opção de solicitar confirmação de leitura do destinatário no envio de uma mensagem. 
III. Possui ferramenta para elaboração de gráficos a partir de dados de planilhas eletrônicas. 
IV. Caixa de entrada, Itens enviados, Caixa de saída, Lixo eletrônico e Rascunho são nomes válidos de pastas de e-

mail do Microsoft Outlook. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III, IV   
B) I, II, III   
C) I, II    
D) II, IV   
E) I, II, IV 
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14) Analise o fragmento de planilha do Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão): 
 

 
 
Ao ser aplicada à célula E6 a fórmula: =SE(MÉDIA(B1;D5)>MÁXIMO(B1:D1);A1;MÉDIA(B1;D2)), obtém-se 
como resultado o seguinte valor: 
A) 1    
B) 2    
C) 2,5    
D) 4    
E) 5 

 
15) No Microsoft Word 2003 (configuração padrão), o recurso “Mala direta” usado para a criação cartas modelo, 

etiquetas para correspondência e envelopes em massa a partir de uma lista de endereços existente, pode ser 
localizado no caminho: 
A) Menu Exibir – Cartas e correspondências – Mala direta. 
B) Menu Inserir – Cartas e correspondências – Assistente de Mala direta. 
C) Menu Formatar – Cartas e correspondências – Mala direta. 
D) Menu Ferramentas – Cartas e correspondências – Mala direta. 
E) Menu Arquivo – Cartas e correspondências – Assistente de Mala direta. 

 
16) No Microsoft Excel 2003 (configuração padrão), são itens do menu Dados, EXCETO: 

A) Classificar.       
B) Filtrar.        
C) Subtotais. 
D) Importar dados externos. 
E) Pesquisar. 

 
17) No navegador de internet Mozilla Firefox (versão 3.6.10 – configuração padrão), a função das teclas de atalho 

Ctrl + W é: 
A) Não tem nenhuma função.     
B) Abrir nova janela.      
C) Fechar página atual. 
D) Localizar conteúdo de texto. 
E) Imprimir página atual. 

 
18) Na organização de arquivos com a utilização do Windows Explorer (Windows XP – configuração padrão) na 

escolha do modo de exibição Detalhes, são opções de ordenação de arquivos, EXCETO: 
A) Aplicativo.   
B) Nome.   
C) Tamanho.   
D) Data de criação.  
E) Autor. 

 
QUESTÕES TÉCNICAS 

 
19) Um aparelho de radar móvel deve ser operado a uma temperatura média de 77ºF mais ou menos 2 desvios 

padrões, onde o valor do desvio padrão é de 45ºF. Sabe-se que para transformar a temperatura de Fahrenheit 

(ºF) em Celsius (ºC) é utilizada a seguinte expressão: ( )32TF
9

5
TC −= . A média e o desvio padrão aproxima-

dos dados em graus Celsius serão, respectivamente: 
A) 25ºC e 14ºC  
B) 25ºC e 7ºC   
C) 50ºC e 14ºC   
D) 50ºC e 7ºC   
E) 25ºC e 25ºC 
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20) Certo Sistema Operacional (S.O.) trabalha com uma representação gráfica de 1 caractere, utilizando 1 byte, 
sendo que 1 byte = 8 bits, sabendo-se que 1 bit é formado pelos dígitos binários 0 ou 1. Dado que a 
probabilidade de certo software representar um bit corretamente é “p”, qual é a probabilidade deste software 
representar um código formado de “n” bytes de forma INCORRETA? 
A) P (1 – P)n – 1  

B) 1 – P16n – 16   

C) 1 – P8n   
D) (1 – P)16n   
E) 1 – (1 – P)n – 1   

 

21) Seja X1, X2,..., Xn uma amostragem probabilística com variância positiva, cujos X e S2 sejam média e variância 
desta amostra, respectivamente. Dado que retiramos um elemento Xj desta amostra com valor igual à média 

amostral (((( ))))X , podemos afirmar que: 

A) Os valores da média e variância desta amostra não se alteram. 
B) O valor da mediana desta amostra não se altera. 
C) Os valores da média e variância desta amostra se alteram. 
D) O valor da média não se altera, mas da variância aumenta. 
E) O valor da média não se altera, mas da variância diminui. 

 
22) Considere dois eventos A e B, tais que P(A∩∩∩∩B) = 1/3, P(B/A) = 1/4 e P(B) = 1/4. É correto afirmar que: 

A) A e B são eventos mutuamente exclusivos. 
B) O evento B contém o evento A. 
C) O evento A contém o evento B. 
D) A e B são eventos independentes.  
E) A e B são eventos que não representam probabilidades. 

 
23) Uma determinada empresa de consultoria em assuntos jurídicos apresenta a seguinte folha de pagamentos:  
 

Padrão de 
Vencimento 

Salário 
Frequência 
Absoluta 

1º – nível B R$1.000,00 40 

2º – nível B R$1.600,00 30 

1º – nível A R$2.500,00 20 

2º – nível A R$3.200,00 10 
 

Nos últimos anos, esta empresa teve um aumento substancial em valores de contratos, com uma 
contribuição substancial da classe de funcionários do Padrão de Vencimento (PV) 1º – B. Deste modo, o 
setor de RH contratou um consultor estatístico para saber quantas pessoas poderiam ser promovidas do PV 
1º – B para o PV 1º – A, de tal forma que PV 1º e PV 2º tenham a mesma média. Assinale a alternativa correta: 
A) 5   
B) 10    
C) 15    
D) 20    
E) 25  

 
24) Um estudante de um determinado curso tecnológico leva para sala de aula duas moedas, uma viciada e outra 

honesta (não viciada). A moeda viciada tem probabilidade de cara (C) quatro vezes maior que coroa. O 
estudante começa então um jogo com outro colega de turma, onde ganha quem tirar o maior número de 
caras em dois lançamentos de moeda. Qual a probabilidade deste aluno que detém a moeda viciada perder o 
jogo? (Lembrete: há três hipóteses: perder – empatar – ganhar) 
A) 0,01   
B) 0,02    
C) 0,10    
D) 0,11    
E) 0,12 

 
25) Em um modelo de regressão linear simples Y = aX + b, tem-se o coeficiente de determinação igual a 0,64. 

Dado que var(X) = 1/2 e var(Y) = 1/8, o valor da covariância amostral de x é dado por: 
A) 0,8   
B) 0,2    
C) 0,6    
D) 0,4    
E) 3,2 
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26) “Certo traçado de pista nos Estados Unidos deve ser feito a uma velocidade média de 50 milhas/h, com 
desvio padrão de 10 milhas/h. Em certa cidade brasileira, tem-se uma pista com mesmo traçado, mas com 
algumas condições adversas, onde a velocidade média permitida é de 10km/h a menos, fazendo assim, uma 
correção na tabela de conversão de milhas/h para km/h da seguinte forma: Vel_km/h = 1,6*Vel_mi/h – 
10km/h.” Dessa forma, a média e desvio padrão das velocidades em km/h é de, respectivamente: 
A) 70km/h e 16km/h.      
B) 80km/h e 16km/h.      
C) 70km/h e 6km/h. 
D) 80km/h e 6km/h. 
E) 70km/h e 25,6km/h. 

 
27) “Em certo estado brasileiro realizou-se uma operação da Polícia Rodoviária Federal com o intuito de verificar 

a documentação de motorista e veículos, e dentre os postos existentes escolheu-se 1/3 aleatoriamente, e 
dentro de um posto de controle a cada 12 carros 1 é parado.” Dentre os métodos a seguir, assinale o método 
de amostragem utilizado nessa pesquisa: 
A) Amostragem Sistemática Conjugada com Amostragem Aleatória Simples. 
B) Amostragem Estratificada com 2 estágios. 
C) Amostragem por Conglomerados com 2 estágios. 
D) Amostragem por Conglomerados com 1 estágio. 
E) Amostragem Estratificada com 1 estágio. 

 
28) Supondo que P(A) = 1/6, P(B) = p e P(A∪∪∪∪B) = 2/3 são probabilidades associadas à ocorrência dos eventos A 

e B, temos também que os eventos A e B são independentes. O valor da probabilidade do evento B é dado 
por p e corresponde a: 
A) 1/2   
B) 0,3    
C) 1/3    
D) 0,6    
E) 2/3 

 
29) “Um candidato a um determinado concurso responde a um teste de múltipla escolha com 5 alternativas e 

somente uma resposta correta. A probabilidade de que ele saiba a resposta de uma questão é 0,5. Se ele não 
sabe a resposta, existe a probabilidade de acertar ‘no chute’ com probabilidade uniforme em cada item da 
questão.” Se o candidato acertou uma determinada questão, qual a probabilidade aproximada de que 
realmente saiba a resposta? 
A) 0,2   
B) 0,33    
C) 0,5    
D) 0,66    
E) 0,83 

 
30) A pontuação obtida na carteira de motorista de um grupo de 12 motoristas infratores de trânsito fornece o 

seguinte conjunto de dados: (2, 10, 7, 9, 11, 7, 8, 3, 3, 8, 7, 5). Assinale a alternativa correta: 
A) Média = Mediana < Moda     
B) Média < Mediana < Moda     
C) Média > Mediana = Moda 
D) Média = Mediana > Moda 
E) Média < Mediana = Moda 

 
31) A correria do dia-a-dia aliada ao barulho nas grandes cidades deixa as pessoas facilmente irritadas. Um 

grupo de estudantes universitários buscou comprovar esta tese e realizou uma pesquisa em parceria com o 
departamento de trânsito local, medindo um score criado para verificar o nível de estresse. Com os dados, 
tal score foi codificado na tabela de contingência abaixo: 

 

 
Região de 
Baixo Ruído 

Região de 
Alto Ruído 

Não Estressado 25 12 

Estressado 5 8 
 

Com base nesta tabela, a razão de chance (Odds Ratio) é, aproximadamente: 
A) 1,6   
B) 2,4    
C) 3,3    
D) 4    
E) 6,6 
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32) “Uma determinada financeira pretende oferecer linhas especiais de crédito, fazendo um levantamento 
através da ficha cadastral: se o cliente será ou não inadimplente.” Qual das seguintes técnicas de análise 
multivariada melhor se enquadra para este tipo de análise? 
A) Análise Fatorial.       
B) Análise Discriminante.      
C) Análise de Agrupamentos. 
D) Análise de Componentes Principais. 
E) Escalonamento Multidimensional. 

 
33) Numa via urbana de uma determinada cidade são encontrados quatro buracos a cada quilômetro 

pavimentado. A disposição dos buracos segue uma distribuição de Poisson, cuja função de densidade de 

probabilidade é dada por 
!x

e
)x(f

xλλλλ
====

λλλλ−−−−

para 0x ≥≥≥≥ e 0>>>>λλλλ . Portanto, o desvio padrão do número de buracos na 

via é de: 
A) 0,25   
B) 2    
C) 4    
D) 8    
E) 16 

 
34) Em uma pequena cidade, o número de infrações de trânsito em 12 meses está distribuído da seguinte forma: 
 

Leves 800 
Graves 300 
Gravíssimas 150 
Leves e Graves 150 
Leves e Gravíssimas 90 
Graves e Gravíssimas 80 
Leves, Graves e Gravíssimas 50 

 

O número total de infrações nesta cidade é: 
A) 980   
B) 1030   
C) 1130   
D) 1250   
E) 1620 

 
35) Um modelo ARIMA(2,0,0) foi ajustado para um conjunto de dados da seguinte forma Zt = 1φφφφ Zt – 1 + 2φφφφ Zt – 2 + at  

com 1≤≤≤≤φφφφ  e at com distribuição normal padrão. Portanto, é correto afirmar que: 

A) É sempre inversível. 
B) Sua função de autocorrelação tem 2 leg’s significativos. 
C) Sua função de autocorrelação parcial é da forma de exponenciais e/ou senoides amortecidos. 
D) É sempre estacionário. 
E) Tem funções de autocorrelação e autocorrelação parcial em forma de exponenciais e/ou senoides amortecidos. 

 
36) Uma via urbana tem registrado um aumento no número de acidentes. Fez-se um estudo com um radar móvel 

experimental para verificar a velocidade média de tráfego nesta via e, a partir daí, foi construído um gráfico 
Ramo e Folha, conforme apresentado: 

 

      

Acerca disso, é correto afirmar que: 
A) O valor do Primeiro Quartil é 67 km/h.    
B) O valor da Mediana é de 71 km/h.    
C) O valor da Média é maior que o valor da Mediana. 
D) O valor da Moda é de 68 Km/h. 
E) Existe 1 Outlier na Amostra. 

Frequência Ramo e Folha

2 6. 4 4
11 6. 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 

11 7. 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 4
4 7. 6 6 6 8
2 8. 2 4

Gráfico Ramo e Folha - Var Velociade 
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37) Dados A e B eventos, tais que P(A) > P(B) > 0 e P (A∩∩∩∩B) = 0. Com base nestas informações, pode-se afirmar 
que:  
A) A e B são independentes. 
B) A e B são dependentes. 
C) Tem coeficiente de correlação entre A e B igual a zero. 
D) Não se pode afirmar nada com estas informações. 
E) A e B são complementares. 

 
38) Analise o Experimento Aleatorizado em Blocos Completos de quatro catalisadores em cinco locais distintos, 

buscando verificar diferença entre os catalisadores: 
 

Fonte de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

Estatística F Valor P 

Catalizador a 108 d X <0,001 
Local b 200 f   

Residual c d g   
Total 19 e    

 

Com base nestes resultados, o valor de X é dado por: 
A) 12   
B) 9    
C) 6    
D) 4    
E) 3 

 

39) Uma variável aleatória X tem uma função de distribuição de probabilidade dada por xe)x(f λλλλ−−−−λλλλ==== para 0x ≥≥≥≥ , e 

a função vale zero para 0x <<<< . Encontre a função geradora de momentos desta distribuição:  
 

A) 
t

t
e)t(M t

+λ

−λ
= λ        

B) 
λ

−λ
=

λ t
e)t(M t        

C) 
t

e)t(M t

−λ

λ
=

λ  

D) 
t

)t(M
−λ

λ
=  

E) 
λ

−λ
=

t
)t(M  

 
40) Duas variáveis aleatórias X e Y apresentam as seguintes variâncias: Var(X) = 1/3 e Var(Y) = 3/2. Uma nova 

variável é criada através da junção destas duas variáveis a partir da seguinte relação: Z = 3X – Y + 4. Pode-se 
afirmar que a Var(Z)=: 
A) 1,5        
B) 3,5        
C) 5,5 
D) 9,5 
E) Informações insuficientes para calcular. 

 
41) Um determinado instituto de pesquisa divulga que o candidato A está com 50% das intenções de votos, o 

candidato B com 30% e o candidato C com 20% e há uma margem de erro de ± 2 pontos percentuais, com 
um nível de confiança da pesquisa de 95% nos dias de realização da mesma, onde o plano amostral é 
aleatório simples. Suponha que não haja mudança em nenhuma das opiniões dos votantes até o momento 
da votação. Após apuradas as urnas, verificam-se diferenças em pelo menos um candidato, levemente fora 
da margem de erro. Acerca disso, analise: 
I. O instituto não errou, o plano amostral é pouco eficiente. 
II. O instituto não errou, o resultado ficou fora da margem de confiança de 95%. 
III. O instituo errou no cálculo da margem de erro. 
IV. O instituto errou no dimensionamento da amostra. 
Levando em consideração a generalidade dos casos, está(ão) coerente(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I   
B) III, IV   
C) II    
D) I, II    
E) IV 
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42) Com o intuito de realizar uma pesquisa de satisfação, um pesquisador deseja saber quantas pessoas 
deverão ser entrevistadas em duas situações: 
I. Erro máximo de ± 2 pontos percentuais e 95% de significância. 
II. Erro máximo de ±1 ponto percentual e 99% de significância. 
Levando-se em consideração que a proporção de respostas segue uma distribuição normal com variância 
máxima, qual o tamanho de amostra para as situações I e II, aproximadamente? 
A) 2401 e 16641  
B) 4802 e 16641  
C) 600 e 6456   
D) 4802 e 33282  
E) 2401 e 33282 

 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

 
43) “Amadeu Paes da Silva conduzia veículo automotor pela via pública, após ter consumido bebida alcoólica. 

Abordado por policiais, negou-se a se submeter a teste de alcoolemia.” O principal argumento utilizado por 
ele, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, é o princípio da: 
A) Presunção de inocência. 
B) Não auto-incriminação. 
C) Inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. 
D) Verdade real. 
E) Coisa julgada. 

 
44) De acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), “os órgãos e 

entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito de suas respectivas 
competências, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e 
manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro”. Esta 
responsabilidade é: 
A) Objetiva.       
B) Subjetiva.       
C) Objetiva-subjetiva. 
D) Complementar. 
E) Suplementar. 

 
45) “A conduz veículo automotor em via pública quando percebe que B, seu inimigo, atravessará a rua, momento 

em que A, objetivando causar lesões corporais em B, o atropela, tendo a vítima sofrido lesões corporais de 
natureza leve.” A será responsabilizado pelo crime de: 
A) Lesões corporais dolosas, previsto no Código Penal (art. 129 do Decreto-Lei nº. 2848, de 7 de dezembro de 

1940). 
B) Lesões corporais culposas, previsto no Código de Trânsito (art. 303, da Lei nº. 9503/97, de 23 de setembro de 

1997). 
C) Lesões corporais culposas, previsto no Código Penal (art. 129, §6º do Decreto-Lei nº. 2848, de 7 de dezembro de 

1940). 
D) Perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do Decreto-Lei nº. 2848, de 7 de dezembro de 1940). 
E) Omissão de socorro, previsto no Código Penal (Decreto-Lei nº. 2848, de 7 de dezembro de 1940). 

 
46) De acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), são circunstâncias 

que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração, 
EXCETO: 
A) Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 
B) Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 
C) Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais como transporte de passageiros ou de carga. 
D) Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem sua segurança 

ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. 
E) Fora da faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. 

 
47) De acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a autoridade de 

trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas no Código e dentro de sua 
circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas, EXCETO: 
A) Retenção do veículo.      
B) Remoção do veículo.      
C) Transbordo do excesso de carga. 
D) Multa.  
E) Recolhimento da carteira nacional de habilitação.  

 



 

Assessor Técnico – Estatística 
Página 10  

48) De acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), aplica-se aos 
crimes de trânsito de lesão corporal culposa a composição dos danos civis, a transação penal e a 
necessidade de a vítima oferecer representação, EXCETO: 
A) Se o agente for amigo íntimo da vítima. 
B) Se o agente for inimigo capital da vítima. 
C) Se o agente estiver participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição 

ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. 
D) Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 30km/h. 
E) Se o agente for parente em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, da vítima. 

 
49) Sobre o Julgamento das Autuações e Penalidades previstas na Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro), marque a alternativa INCORRETA: 
A) A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro e dentro de sua 

circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. 
B) A notificação da penalidade, a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de 

representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações 
Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.  

C) Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou 
por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.  

D) A notificação da penalidade, devolvida por desatualização do endereço do veículo não será considerada válida, 
devendo a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via diligenciar à procura do infrator. 

E) Da notificação da penalidade deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo 
responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade.  

 
50) De acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), o auto de infração 

de trânsito será arquivado e seu registro julgado insubsistente se não for expedida a notificação da 
autuação, no prazo máximo de: 
A) 24 horas.  
B) 48 horas.   
C) 5 dias.   
D) 10 dias.   
E) 30 dias.  
 

51) Sobre retenção do veículo, de acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), analise: 
I. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada 
a sua situação. 

II. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente 
habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra-recibo, assinando-se ao condutor 
prazo para sua regularização, para o que se considerará, desde logo, notificado. 

III. A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo, 
transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições 
de segurança para circulação em via pública. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   
B) II    
C) III    
D) I, III    
E) I, II, III 
 

52) Sobre Educação para o Trânsito, de acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), analise: 
I. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo 
da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser 
conjuntamente veiculada.  

II. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao ministério da saúde, mediante proposta do Contran, estabelecer 
campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidentes de 
trânsito.  

III. Não há qualquer obrigatoriedade no sentido de que os órgãos ou entidade de trânsito tenham que promover o 
funcionamento de escolas públicas de trânsito. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   
B) II    
C) III    
D) I, II    
E) I, II, III 
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53) De acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), os sinais de 
trânsito NÃO se classificam em: 
A) Verticais.       
B) Horizontais.       
C) Iluminados.  
D) Dispositivos de sinalização auxiliar. 
E) Gestos do agente de trânsito e do condutor. 

 
54) “A conduz veículo automotor em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, o fazendo 

de maneira a obedecer a todas as outras regras de trânsito.” A, de acordo com posição amplamente 
majoritária na doutrina e na jurisprudência: 
A) Será responsabilizado de acordo com o art. 32 da lei de contravenções penais, que trata da figura de “dirigir, sem 

a devida habilitação, veículo na via pública, ou embarcação a motor em águas públicas”. 
B) Será responsabilizado pelo crime de dirigir sem habilitação, previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro 

(lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro).  
C) Não será responsabilizado criminalmente, já que o fato praticado por ele é atípico, mas terá cometido uma 

infração de trânsito (art. 162, i, da lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro). 
D) Não será responsabilizado criminalmente, nem administrativamente. 
E) Será responsabilizado criminalmente, mas não será responsabilizado administrativamente.  

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
55) Sobre a preservação do meio ambiente, analise as afirmativas correlatas: 

I. “Há cerca de duas décadas, sentindo a necessidade de preservação ambiental, foi criada a Agenda 21 Global 
elaborada de forma consensual entre governos, instituições e sociedades civis de mais de 150 países num 
processo longo que resultou na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD), realizada em 1992 no Rio de Janeiro.” 

II. “Na realidade, a Agenda 21 não se restringe a ser apenas um documento; é um processo de planejamento 
participativo que traduz em ações o conceito de desenvolvimento sustentável e seus compromissos foram 
reafirmados dez anos depois, em 2002, na Cúpula de Johanesburgo.”  

Assinale a alternativa correspondente:  
A) Ambas as afirmativas estão incorretas.     
B) Apenas a afirmativa I está correta.     
C) As duas afirmativas estão parcialmente corretas. 
D) Apenas a afirmativa II está correta. 
E) Ambas as afirmativas estão corretas. 

 
56) Muitos países novos vêm surgindo no cenário internacional, principalmente no leste europeu, após a 

extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS, sua política e de seu domínio sobre a 
região. Dois deles são a República Tcheca e a República da Eslováquia, que formavam a também extinta 
Tchecoslováquia.  A divisão deste país recebeu o nome de Revolução do Veludo porque: 
A) O país é o maior produtor deste tecido, tendo-o como base econômica geradora de muitos recursos e empregos 

através da exportação. 
B) Trata-se do principal tecido utilizado na vestimenta dos habitantes, tendo sido confeccionado inicialmente na 

região. 
C) Ocasionou um processo violento de guerra civil, gerando muitas mortes que foram simbolicamente representadas 

pelo veludo, já que é o tecido que reveste as urnas mortuárias. 
D) Foi um processo pacífico, envolvendo as duas maiores etnias (Tchecos e Eslovacos), apesar de persistirem 

problemas vivenciados até hoje com as minorias étnicas. 
E) N.R.A. 

 
57) “A reorganização política mundial e suas transformações impostas após a Guerra Fria vêm incentivando os 

países a se congregarem em blocos econômicos objetivando tornar a economia dos participantes mais 
competitiva no cenário globalizado em que vivemos hoje.” Sobre o tema, NÃO é correto afirmar que: 
A) No Mercosul, os países membros praticam entre si a livre circulação total de bens e serviços, além de incentivos 

conjuntos ao desenvolvimento e integração educacional e cultural. 
B) A Área de Livre Comércio das Américas – Alca – é uma proposta norte-americana que envolve todos os países 

da América, com exceção de Cuba, mas que ainda não se concretizou. 
C) A União Europeia foi criada pelo Tratado de Roma, em 1957, mas somente na década de 1990 passou a utilizar 

sua moeda própria, o Euro, dispondo de instituições como o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o 
Conselho da União Europeia, entre outros. 

D) A Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico – APEC – formou um imenso mercado 
internacional composto por países da Ásia, América e Oceania, como Japão, EUA e Austrália. 

E) O Acordo de Livre Comércio Norte-Americano (Nafta) congrega os três países da região – Canadá, EUA e México 
– tendo sido criado na década de 1990, com o objetivo de reduzir tarifas entre os países membros.  
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58) “Os conflitos existentes nos países do continente asiático estão constantemente chamando a atenção da 
opinião pública internacional, preocupando e envolvendo os líderes das principais nações do planeta, como 
EUA, França, Inglaterra, Rússia, China e Japão.” Sobre estes conflitos, analise: 
I. Criado em 1948, Israel vive em constante conflito com os vizinhos, sendo que, em 1967, na chamada Guerra dos 
Seis Dias, conquistou o deserto do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, parte de Jerusalém e as colinas do Golã. 

II. Desde que se tornaram livres em 1947, Índia e Afeganistão já travaram três guerras, sendo que duas foram 
motivadas pela disputa sobre a Caxemira, região fronteiriça, na Cordilheira dos Himalaias. 

III. Na década de 1980, Irã e Iraque deram início a uma sangrenta guerra que culminou com a invasão dos EUA ao 
Iraque na década de 1990, assumindo apoio ao país dos aiatolás, que depois de verem o vizinho Iraque 
totalmente destruído, deixaram o posto de aliados dos americanos para se tornarem um de seus principais 
opositores no mundo árabe atualmente. 

IV. Neste século, ocorreu o Cisma Palestino quando a Autoridade Nacional Palestina se dividiu, após um ano de 
confrontos internos violentos entre os partidos Hamas e Fatah, que deixaram centenas de mortos.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, III   
B) II, IV   
C) I, IV    
D) II, III   
E) I, II 

 
59) Localizado na fronteira franco-suíça o LHC (Large Haldron Collider) entrou em funcionamento em 2008 e seu 

laboratório se encontra num túnel de aproximadamente 30km de circunferência, onde já se realizou: 
A) O primeiro teste nuclear em solo europeu. 
B) A primeira experiência de clonagem humana registrada.   
C) A descoberta do gene causador da calvície. 
D) A primeira colisão entre prótons. 
E) A criação da mais potente arma nuclear do planeta, capaz de gerar um novo buraco negro no universo. 

 
60) Muito foi comentado nos últimos anos acerca dos interesses do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 

conquistar uma vaga permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, sobre o qual pode-se 
afirmar, EXCETO: 
A) Segundo a Carta das Nações Unidas, o Conselho tem o dever de manter a paz e a segurança mundial, inclusive 

com o uso da força, quando necessário. 
B) O Conselho é uma força multinacional para manutenção da paz, devendo os países membros da ONU, aceitar e 

conduzir suas resoluções. 
C) O Conselho é composto por 15 membros permanentes que são escolhidos pela Assembleia Geral da ONU de 

quatro em quatro anos. 
D) Cada país membro do Conselho possui direito a um voto nas resoluções, sendo estes permanentes ou não.  
E) China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia possuem assento permanente neste Conselho de 

Segurança. 
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Tabela da distribuição normal padrão – P(0 < z < zc) = p 

 

    Segunda Decimal de Z 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0.0 0.000000 0.003989 0.007978 0.011966 0.015953 0.019939 0.023922 0.027903 0.031881 0.035856 

0.1 0.039828 0.043795 0.047758 0.051717 0.055670 0.059618 0.063559 0.067495 0.071424 0.075345 

0.2 0.079260 0.083166 0.087064 0.090954 0.094835 0.098706 0.102568 0.106420 0.110261 0.114092 

0.3 0.117911 0.121720 0.125516 0.129300 0.133072 0.136831 0.140576 0.144309 0.148027 0.151732 

0.4 0.155422 0.159097 0.162757 0.166402 0.170031 0.173645 0.177242 0.180822 0.184386 0.187933 

0.5 0.191462 0.194974 0.198468 0.201944 0.205401 0.208840 0.212260 0.215661 0.219043 0.222405 

0.6 0.225747 0.229069 0.232371 0.235653 0.238914 0.242154 0.245373 0.248571 0.251748 0.254903 

0.7 0.258036 0.261148 0.264238 0.267305 0.270350 0.273373 0.276373 0.279350 0.282305 0.285236 

0.8 0.288145 0.291030 0.293892 0.296731 0.299546 0.302337 0.305105 0.307850 0.310570 0.313267 

0.9 0.315940 0.318589 0.321214 0.323814 0.326391 0.328944 0.331472 0.333977 0.336457 0.338913 

1.0 0.341345 0.343752 0.346136 0.348495 0.350830 0.353141 0.355428 0.357690 0.359929 0.362143 

1.1 0.364334 0.366500 0.368643 0.370762 0.372857 0.374928 0.376976 0.379000 0.381000 0.382977 

1.2 0.384930 0.386861 0.388768 0.390651 0.392512 0.394350 0.396165 0.397958 0.399727 0.401475 

1.3 0.403200 0.404902 0.406582 0.408241 0.409877 0.411492 0.413085 0.414657 0.416207 0.417736 

1.4 0.419243 0.420730 0.422196 0.423641 0.425066 0.426471 0.427855 0.429219 0.430563 0.431888 

1.5 0.433193 0.434478 0.435745 0.436992 0.438220 0.439429 0.440620 0.441792 0.442947 0.444083 

1.6 0.445201 0.446301 0.447384 0.448449 0.449497 0.450529 0.451543 0.452540 0.453521 0.454486 

1.7 0.455435 0.456367 0.457284 0.458185 0.459070 0.459941 0.460796 0.461636 0.462462 0.463273 

1.8 0.464070 0.464852 0.465620 0.466375 0.467116 0.467843 0.468557 0.469258 0.469946 0.470621 

1.9 0.471283 0.471933 0.472571 0.473197 0.473810 0.474412 0.475002 0.475581 0.476148 0.476705 

2.0 0.477250 0.477784 0.478308 0.478822 0.479325 0.479818 0.480301 0.480774 0.481237 0.481691 

2.1 0.482136 0.482571 0.482997 0.483414 0.483823 0.484222 0.484614 0.484997 0.485371 0.485738 

2.2 0.486097 0.486447 0.486791 0.487126 0.487455 0.487776 0.488089 0.488396 0.488696 0.488989 

2.3 0.489276 0.489556 0.489830 0.490097 0.490358 0.490613 0.490863 0.491106 0.491344 0.491576 

2.4 0.491802 0.492024 0.492240 0.492451 0.492656 0.492857 0.493053 0.493244 0.493431 0.493613 

2.5 0.493790 0.493963 0.494132 0.494297 0.494457 0.494614 0.494766 0.494915 0.495060 0.495201 

2.6 0.495339 0.495473 0.495604 0.495731 0.495855 0.495975 0.496093 0.496207 0.496319 0.496427 

2.7 0.496533 0.496636 0.496736 0.496833 0.496928 0.497020 0.497110 0.497197 0.497282 0.497365 

2.8 0.497445 0.497523 0.497599 0.497673 0.497744 0.497814 0.497882 0.497948 0.498012 0.498074 

2.9 0.498134 0.498193 0.498250 0.498305 0.498359 0.498411 0.498462 0.498511 0.498559 0.498605 

3.0 0.498650 0.498694 0.498736 0.498777 0.498817 0.498856 0.498893 0.498930 0.498965 0.498999 

3.1 0.499032 0.499065 0.499096 0.499126 0.499155 0.499184 0.499211 0.499238 0.499264 0.499289 

3.2 0.499313 0.499336 0.499359 0.499381 0.499402 0.499423 0.499443 0.499462 0.499481 0.499499 

3.3 0.499517 0.499534 0.499550 0.499566 0.499581 0.499596 0.499610 0.499624 0.499638 0.499651 

3.4 0.499663 0.499675 0.499687 0.499698 0.499709 0.499720 0.499730 0.499740 0.499749 0.499758 

3.5 0.499767 0.499776 0.499784 0.499792 0.499800 0.499807 0.499815 0.499822 0.499828 0.499835 

3.6 0.499841 0.499847 0.499853 0.499858 0.499864 0.499869 0.499874 0.499879 0.499883 0.499888 

3.7 0.499892 0.499896 0.499900 0.499904 0.499908 0.499912 0.499915 0.499918 0.499922 0.499925 

3.8 0.499928 0.499931 0.499933 0.499936 0.499938 0.499941 0.499943 0.499946 0.499948 0.499950 
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3.9 0.499952 0.499954 0.499956 0.499958 0.499959 0.499961 0.499963 0.499964 0.499966 0.499967 
 
 
 


