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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder às ques-

tões de números 1 a 7. 
 

 

Pelo menos metade da população mundial vive hoje em 

lugares onde as taxas de fecundidade se situam abaixo do 

chamado índice de reposição, de 2,1 filhos por mulher. É esse o 

caso do Brasil, onde a média nacional caiu para 1,9 (um terço 

do registrado nos férteis anos 1940). Em raros cantos do 

planeta, porém, as mulheres estão tendo tão poucos filhos 

quanto na Alemanha e no Japão, empatados no topo do 

ranking, com a média de 1,4. Na virada demográfica em 

andamento, há países onde o número de habitantes já diminuiu 

e outros que marcham firmemente nessa direção. 

A queda no número de nascimentos tem tirado o sono 

dos estudiosos que já antecipam seus efeitos. Os mais preo-

cupantes são a redução do contingente economicamente ativo, 

que pode trazer enormes prejuízos à economia, e o aumento do 

número de idosos, que tende a desestabilizar os sistemas previ-

denciários. O consenso, no entanto, é que há tempo para os 

países se ajustarem à nova realidade, racionalizando gastos e 

ganhando em produtividade de modo a tornar essa transição 

mais tranquila. 

No Brasil, a expectativa de vida ao nascer chegará aos 

75 anos já neste ano. "Nosso sistema de aposentadoria precisa 

ser totalmente reformulado, para não atravancar o crescimento", 

alerta o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Visto de outro 

prisma, o fenômeno demográfico em curso abre uma oportuni-

dade única para a educação. Com menos crianças, é possível 

investir mais e melhor em cada uma delas, esculpindo talentos 

que podem dar conta, afinal, do grande desafio imposto pelas 

populações envelhecidas: fazer mais com menos gente. 

(Adaptado de: Revista Veja, São Paulo, ed. 2323. p. 115-120,  
29/05/13) 

 

1. Considerando-se o contexto, identifica-se relação de causa 
e consequência, respectivamente, entre 
 
(A) as baixas taxas de fecundidade e a redução do con-

tingente economicamente ativo. 
 

(B) o crescimento demográfico e os prejuízos aos siste-
mas previdenciários. 

 

(C) a maior expectativa de vida ao nascer e o cresci-
mento demográfico. 

 

(D) o aumento no número de idosos e a redução do con-
tingente economicamente ativo. 

 

(E) a desestabilização dos sistemas previdenciários e as 
baixas taxas de fecundidade. 

2. De acordo com o texto, 
 
(A) o investimento na educação de cada criança é fun-

damental para conter o crescimento populacional. 
 
(B) a maioria das pessoas acredita que faltará tempo 

para que se encontrem soluções para a nova reali-
dade demográfica. 

 
(C) o aumento no número de idosos modificou as dinâ-

micas familiares da atualidade. 
 
(D) o Japão figura entre os países com as menores 

taxas de natalidade atualmente. 
 
(E) o declínio nas taxas de natalidade seria desejável 

para estabilizar o sistema previdenciário. 
_________________________________________________________ 
 

3. Visto de outro prisma, o fenômeno demográfico em curso 
abre uma oportunidade única para a educação. 
 

 Considerado o contexto, sem que nenhuma outra altera-
ção seja feita na frase, o elemento grifado acima pode ser 
corretamente substituído por: 
 
(A) pressuposto. 
(B) paradigma. 
(C) ponto de vista. 
(D) registro. 
(E) propósito. 

_________________________________________________________ 
 

4. Atente para as afirmações abaixo. 
 

 I. Em que pode trazer enormes prejuízos à economia, 
o uso do sinal indicativo de crase deverá ser man-
tido caso o segmento sublinhado seja substituído 
por prejudicar enormemente. 

 
 II. Em há tempo para os países se ajustarem à nova 

realidade, o uso do sinal indicativo de crase deverá 
ser mantido se o verbo sublinhado for substituído 
por adaptarem. 

 
 III. Em grande desafio imposto pelas populações enve-

lhecidas, a preposição sublinhada pode ser correta-
mente substituída por às, sem prejuízo para a cor-
reção gramatical, embora com alteração do sentido 
original. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I e III. 

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) II. 

(E) III. 
_________________________________________________________ 
 

5. Substituindo-se o segmento em destaque pelo que se en-
contra entre parênteses, o verbo que também poderá ser 
corretamente flexionado no plural está grifado em: 
 
(A) ... metade da população mundial (metade dos ha-

bitantes do planeta) vive hoje em lugares... 
 
(B) A queda no número de nascimentos (A diminuição 

nos índices de natalidade) tem tirado o sono dos es-
tudiosos... 

 
(C) ... a expectativa de vida ao nascer (a expectativa de 

vida das populações atuais) chegará aos 75 anos. 
 
(D) Nosso sistema de aposentadoria (de beneficiários) 

precisa ser totalmente reformulado.  
 
(E) o fenômeno demográfico em curso abre uma opor-

tunidade única (oportunidades valiosas) para a 
educação. 

Caderno de Prova ’K10’, Tipo 001



  

TRT18-Conhecimentos Gerais2 3 

6. Com menos crianças, é possível investir mais e melhor em 
cada uma delas, esculpindo talentos que podem dar 
conta, afinal, do grande desafio imposto pelas populações 
envelhecidas... 

 
 Mantendo-se apenas em linhas gerais o sentido original, 

uma redação alternativa para o segmento acima, grama-
ticalmente correta, está em: 
 
(A) Desde que exista menos crianças, pode-se investir 

mais e melhor em cada uma delas, esculpindo talen-
tos que conseguiram dar conta, afinal, do grande 
desafio imposto pelas populações envelhecidas. 

 
(B) Se houver menos crianças, será possível investir mais 

e melhor em cada uma delas e, desse modo, esculpir 
talentos que possam dar conta, afinal, do grande 
desafio imposto pelas populações envelhecidas. 

 
(C) Dado que hajam menos crianças, podem-se fazer mais 

e melhores investimentos em cada uma delas, escul-
pindo talentos que poderão dar conta, afinal, do grande 
desafio imposto pelas populações envelhecidas. 

 
(D) Com menos crianças, será possível investirem mais 

e melhor nelas e esculpir talentos, onde podem su-
perar o grande desafio a cerca das populações en-
velhecidas. 

 
(E) Devem haver menos crianças para que se invista 

mais e melhor em cada uma delas e, assim, se es-
culpe talentos que podem dar conta, afinal, do grande 
desafio imposto pelas populações envelhecidas. 

_________________________________________________________ 
 

7. No Brasil, a expectativa de vida ao nascer chegará aos  

75 anos já neste ano.  ......, "nosso sistema de aposenta-

doria precisa ser totalmente reformulado, para não atra-

vancar o crescimento", alerta o demógrafo José Eustáquio 

Diniz Alves. 

 
 Considerando-se o contexto, preenche corretamente a la-

cuna da frase acima o que se encontra em: 
 
(A) Todavia 
 
(B) Por conseguinte 
 
(C) Desde que 
 
(D) Porém 
 
(E) Dado que 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Considere o texto abaixo para responder às ques-
tões de números 8 a 12. 

 
Em nossos dias a imigração provoca um alarme exage-

rado em muitos países europeus, entre os quais a França, onde 

esse medo explica em boa parte o elevadíssimo número de 

votos que a Frente Nacional obteve no primeiro turno das elei-

ções presidenciais passadas. Esses temores são absurdos e 

injustificados, pois a imigração é indispensável para que as 

economias dos países europeus, de demografia estancada ou 

decrescente, continuem crescendo, e os atuais níveis de vida 

da população se mantenham ou se elevem. A imigração, por 

isso, em vez do fantasma que habita os pesadelos de tantos 

europeus, deve ser entendida como uma injeção de energia e 

força laboral e criativa para a qual os países ocidentais devem 

abrir as portas, trabalhando pela integração do imigrante. Mas, 

claro, sem que a mais admirável conquista dos países euro-

peus, que é a cultura democrática, seja prejudicada, e, sim, ao 

contrário, que se renove e enriqueça com a adoção desses 

novos cidadãos. São estes que têm de se adaptar às institui-

ções da liberdade, e não estas acomodar-se a práticas ou tradi-

ções incompatíveis com elas. Todas as culturas, crenças e cos-

tumes devem ter lugar numa sociedade aberta, desde que não 

colidam com os direitos humanos e os princípios de tolerância e 

liberdade que constituem a essência da democracia. 

(Adaptado de Mário Vargas Lhosa. A civilização do espetá-
culo. Trad. Ivone Benedetti. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, for-
mato ebook) 

 
 
8. Depreende-se corretamente do texto que  

 
(A) o temor dos franceses quanto à abertura da França 

para a mão de obra imigrante é compreensível, pois 
ela pode comprometer o crescimento da economia 
do país. 

 
(B) os imigrantes são atraídos pelos países europeus 

porque neles prevalecem governos democráticos, 
baseados no respeito aos princípios de tolerância. 

 
(C) os imigrantes elevam culturamente os países que os 

recebem, pois tais países se adaptam a novas prá-
ticas culturais. 

 
(D) a força laboral imigrante é desvalorizada na França 

porque o excesso de mão de obra disponível no país 
acarreta a diminuição dos salários. 

 
(E) o partido político denominado Frente Nacional não 

concorda com a entrada de força laboral imigrante 
na França. 

_________________________________________________________ 
 

9. São estes que têm de se adaptar às instituições da liber-
dade... 

 
 Considerando-se o contexto, o elemento grifado na frase 

acima refere-se aos 
 
(A) cidadãos europeus. 

(B) países europeus. 

(C) imigrantes. 

(D) níveis de vida da população. 

(E) pesadelos. 

_________________________________________________________ 
 

10. ... o elevadíssimo número de votos que a Frente Nacional 
obteve no primeiro turno das eleições... 

 
 Sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, o 

segmento grifado acima pode ser corretamente substituído 
por: 
 
(A) obtidos pela Frente Nacional 

(B) que se obtinham à Frente Nacional 

(C) à favor da Frente Nacional 

(D) no qual a Frente Nacional obteve 

(E) dos quais a Frente Nacional obteve 
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11. O segmento em que há a supressão de um termo que, no 
entanto, pode ser subentendido pelo contexto é: 
 
(A) ... a imigração provoca um alarme exagerado em mui-

tos países europeus, entre os quais a França... 
 

(B) Todas as culturas, crenças e costumes devem ter 
lugar numa sociedade aberta... 

 

(C) ... a imigração é indispensável para que as econo-
mias dos países europeus... 

 

(D) Mas, claro, sem que a mais admirável conquista dos 
países europeus, que é a cultura democrática... 

 

(E) Esses temores são absurdos e injustificados... 
_________________________________________________________ 
 

12. ... para que as economias dos países europeus, de demo-
grafia estancada ou decrescente, continuem crescendo... 

 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o 

grifado acima está empregado em: 
 
(A) ... que constituem a essência da democracia. 
 

(B) ... que habita os pesadelos de tantos europeus... 
 

(C) ... e os atuais níveis de vida da população se man-
tenham... 

 

(D) São estes que têm de se adaptar... 
 

(E) ... para a qual os países ocidentais devem abrir as 
portas... 

_________________________________________________________ 
 

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 
 
13. A tabela abaixo mostra a população aproximada dos cinco 

maiores municípios do estado de Goiás, segundo esti-
mativa do IBGE feita em 2012. 
 

Município 
População, em milhares 

de habitantes 

Goiânia 1.334 

Aparecida de Goiânia   474 

Anápolis   342 

Rio Verde   185 

Luziânia   180 

 

 De acordo com a mesma estimativa, a população total do 
estado de Goiás em 2012 era, aproximadamente, 6 mi-
lhões e 155 mil habitantes. Assim, em relação à população 
total do estado de Goiás, a população somada de seus 
cinco maiores municípios representava, aproximadamente, 
 

(A) 37%. 
 

(B) 41%. 
 

(C) 45%. 
 

(D) 49%. 
 

(E) 53%. 

14. No 1
o
 semestre do ano, uma classe de Ensino Funda-

mental era composta por 14 moças e 16 rapazes. Após as 
férias de julho, nenhum aluno saiu da classe e ainda en-
traram novos alunos, sendo 2 moças e n rapazes. Saben-
do que, após a entrada dos novos alunos, o percentual de 
rapazes em relação ao total de alunos passou a ser 60%, 
o valor de n é igual a 
 
(A) 2. 
 
 
(B) 4. 
 
 
(C) 5. 
 
 
(D) 6. 
 
 
(E) 8. 

_________________________________________________________ 
 

15. Considere, dentre os números naturais menores do que 
100, todos aqueles que são divisíveis, simultaneamente, 
por 8 e por 12. A soma de todos esses números é igual a 
 
(A) 240. 
 
 
(B) 216. 
 
 
(C) 144. 
 
 
(D)   96. 
 
 
(E)   72. 

_________________________________________________________ 
 

16. Rafael participou de um bolão com seus colegas de traba-
lho em que precisava tentar adivinhar o vencedor das três 
partidas que o time de sua cidade realizaria em um 
torneio. Os palpites de Rafael foram os seguintes: 

 

Partida Palpite de Rafael 

Kanela Fina × Arranka Toco Vitória do Kanela Fina 

Kanela Fina × Xinelinho Empate 

Kanela Fina × Espanta Sapo Vitória do Kanela Fina 

 
 Neste torneio, em cada partida, o vencedor ganhava 3 pon-

tos e o perdedor não ganhava ponto. Em caso de empate, 
cada equipe marcava 1 ponto. Ao final dos três jogos, a 
equipe do Kanela Fina marcou 4 pontos e Rafael errou 
todos os seus palpites. Apenas com essas informações, po-
de-se concluir que, necessariamente, a equipe Kanela Fina 
 
(A) empatou com o Arranka Toko. 
 
 
(B) foi derrotada pelo Arranka Toko. 
 
 
(C) venceu o Xinelinho. 
 
 
(D) foi derrotada pelo Xinelinho. 
 
 
(E) empatou com o Espanta Sapo. 
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17. A cada 200 horas, o sistema antivírus de um computador é 
acionado automaticamente. Se a última vez que o sistema 
foi acionado automaticamente foi às 13 horas de um domin-
go, então o próximo acionamento automático ocorrerá às 
 
(A) 13 horas de um sábado. 
 

 
(B) 13 horas de uma segunda-feira. 
 

 
(C) 21 horas de um sábado. 
 

 
(D) 21 horas de uma segunda-feira. 
 

 
(E)   5 horas de uma terça-feira. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Constitucional 
 
18. Analise o Art. 2

o
, da Constituição Federal de 1988: São 

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Trata-se de norma 
de eficácia 
 
(A) plena. 
 

(B) contida. 
 

(C) limitada. 
 

(D) programática. 
 

(E) exaurida. 
_________________________________________________________ 
 

19. Sobre os Tribunais e Juízes do Trabalho, é INCORRETO 
afirmar: 
 
(A) Em caso de greve em atividade essencial, com pos-

sibilidade de lesão do interesse público, o Ministério 
Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, 
competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. 

 

(B) Os Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho que 
comporão o Tribunal Superior do Trabalho são oriun-
dos da magistratura da carreira e indicados pelo 
Presidente da República. 

 

(C) A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, 
nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, 
atribuí-las aos juízes de direito, com recurso para o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho. 

 

(D) Recusando-se qualquer das partes à negociação co-
letiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de 
comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza 
econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais 
de proteção ao trabalho, bem como as convencio-
nadas anteriormente. 

 

(E) Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcio-
nar descentralizadamente, constituindo Câmaras re-
gionais, a fim de assegurar o pleno acesso do juris-
dicionado à justiça em todas as fases do processo. 

 

Noções de Direito Administrativo 
 

20. Após o resgate de vítimas de um acidente de trânsito, uma 
ambulância do serviço de saúde municipal deslocava-se 
em alta velocidade em direção ao hospital público mais 
próximo, tendo colidido com um veículo particular. Em de-
corrência dessa colisão, um dos resgatados que estava no 
interior da ambulância sofreu traumatismo craniano e 
acabou falecendo. De acordo com o que dispõe a Consti-
tuição Federal, o Município 
 

(A) responde subjetivamente pelos danos materiais cau-
sados, bem como por danos morais aos familiares da 
vítima. 

 
 
(B) não responde civilmente pelos danos causados, ten-

do em vista que o excesso de velocidade para as 
ambulâncias configura excludente de responsabilida-
de, pois se trata de conduta esperada. 

 
 
(C) responde objetivamente pelos danos causados, ca-

bendo indenização aos familiares da vítima que te-
nham relação de dependência financeira com a mes-
ma. 

 
 
(D) responde objetivamente apenas pelos danos mate-

riais causados, ficando afastada indenização por da-
nos morais em razão da ausência de culpa a ser im-
putada ao condutor da ambulância. 

 
 
(E) não responde civilmente perante os familiares da 

vítima, tendo em vista que o nexo de causalidade 
ensejador da responsabilidade civil remete ao pri-
meiro acidente ocorrido, do qual não participou qual-
quer agente público. 

_________________________________________________________ 
 

21. A criação de empresas estatais e de autarquias é expres-
são de 
 

(A) desconcentração na organização administrativa, na 
medida em que configura delegação a outros órgãos 
públicos de competências administrativas. 

 
 
(B) desconcentração, na medida em que transfere a ti-

tularidade de serviços e competências para órgãos 
que não integram a organização administrativa. 

 
 
(C) descentralização, na medida em que permite a exe-

cução de competências estatais por entes regular-
mente criados para tanto, embora não dotados de 
personalidade jurídica própria. 

 
 
(D) descentralização, na medida em que permite a 

transferência da titularidade de serviços estatais 
para outros entes, ainda que não integrem a Admi-
nistração direta do Estado. 

 
 
(E) descentralização ou desconcentração, na medida em 

que consistem na transferência de competências es-
tatais para outros entes, dotados de personalidade 
jurídica própria e integrantes da Administração direta 
do Estado. 
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Noções de Gestão Pública 

 
22. A Resolução 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça − CNJ, ao instituir, em seu Art. 1

o
, o Planejamento Estratégico do Poder 

Judiciário, destaca, como “visão” deste poder, ser reconhecido pela sociedade como 
 

(A) órgão fiscalizador do cumprimento das normas e regras sociais. 
 

(B) instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. 
 

(C) ferramenta da promoção da justiça social e garantidora da imparcialidade jurídica. 
 

(D) colegiado, investido de poderes judicantes, para a promoção da probidade administrativa. 
 

(E) sistema ético garantidor da celeridade da justiça. 
 

 
23. A elaboração do Orçamento Público deve basear-se em alguns princípios que o tornam mais transparente, facilitando seu 

controle e avaliação. Dentre os princípios orçamentários, inclui-se o princípio 
 

(A) da universalidade, segundo o qual o orçamento deve ser aplicável a todos os órgãos da Administração direta e indireta, 
indistintamente. 

 

(B) da periodicidade, segundo o qual o orçamento deve ser reelaborado, periodicamente, a cada término de mandato eletivo. 
 

(C) da anualidade, segundo o qual a fixação de despesas deve ser alterada anualmente. 
 

(D) do equilíbrio, segundo o qual deve haver certa equidade orçamentária entre os Estados da Federação. 
 

(E) da unidade, segundo o qual cada ente federado deve ter apenas um orçamento. 
 

 
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 18

a
 Região 

 
24. Considere: 
 
 I. Mandados de Segurança. 
 
 II. Conflitos de Competência. 

 
 III. Agravos Regimentais. 

 
 IV. Processos e Recursos Administrativos. 

 
 De acordo com o Regimento Interno do TRT 18

a
 Região, não terão revisor, dentre outros, os feitos indicados em 

 
(A) I, II, III e IV. 

 
(B) II, III e IV, apenas. 

 
(C) I, II e IV, apenas. 

 
(D) I, III e IV, apenas. 
 
(E) I, II e III, apenas. 

 

 
25. Sobre a Ordem do Serviço no Tribunal Regional do Trabalho da 18

a
 Região, especificamente em relação às pautas, independe 

de inclusão em pauta, dentre outros casos, 
 
(A) as medidas cautelares nos autos dos processos de competência do Tribunal. 
 
(B) o agravo de petição. 
 
(C) os recursos ordinários previstos na CLT. 
 
(D) o agravo regimental. 
 
(E) a homologação de acordo em dissídio coletivo ou conflito de competência. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
26. Em razão das organizações apresentarem níveis distintos 

de responsabilidade e participação no nível decisório, o 
planejamento em segurança é subdivido em níveis distin-
tos. Está correto afirmar que planejamento 

 
(A) operacional é genérico e dirigido para longo prazo. 
 
(B) tático abrange cada tarefa ou grupo de tarefas, 

sendo bastante detalhado e direcionado para curto 
prazo. 

 
(C) estratégico é realizado em nível intermediário e 

direcionado para médio prazo. 
 
(D) operacional requer grandes doses de informações 

que se originam e se relacionam com áreas do 
conhecimento e dados de origem externa. 

 
(E) operacional abrange cada tarefa ou grupo de 

tarefas, sendo detalhado, analítico e dirigido a curto 
prazo. 

_________________________________________________________ 
 

27. O planejamento da segurança consiste em processo con-
tínuo, dinâmico, flexível e permanente, no qual as proba-
bilidades de riscos, ameaças, perdas e danos devem ser 
consideradas. Pode-se afirmar corretamente que 

 
(A) riscos e ameaças implicam níveis de potencialidade 

de danos iguais. 
 
(B) sabotagens, sequestros e furtos são exemplos de 

riscos humanos. 
 
(C) na hipótese de ameaça, o dano é real. 
 
(D) riscos técnicos são originados por fenômenos da na-

tureza, tais como, inundações, secas, vendavais, 
raios. 

 
(E) na hipótese de risco, o dano é potencial. 

_________________________________________________________ 
 

28. Controles de acesso compreendem as atividades, medi-
das e procedimentos dos quais resultem limitação e con-
trole de circulação e acesso de pessoas, veículos, mate-
riais, documentos, inclusive dados e informações. Consi-
derando a natureza do meio empregado, são exemplos de 
controles de acesso instrumentais por sistemas de iden-
tificação biométrica: 

 
(A) adesivos e credenciais. 
 
(B) passes de trânsito livre e identificação de retina. 
 
(C) identificação datiloscópica e relógio de ponto. 
 
(D) geometria da mão e identificação da retina. 
 
(E) uniformes e identificação da íris. 

_________________________________________________________ 
 

29. Durante a realização das escoltas motorizadas, por oca-
sião do emprego de viaturas na segurança de dignitários, 
o motorista e os agentes de segurança devem evitar 

 
(A) estacionar a viatura sempre com a frente voltada pa-

ra a saída. 
 
(B) manter a viatura em movimento em caso de ataque. 
 
(C) manter as portas trancadas e os vidros fechados da 

viatura. 
 
(D) inspecionar a viatura antes de guardá-la e antes de 

usá-la. 
 
(E) manter a rotina bem como os horários e itinerários 

de deslocamentos. 

30. Em relação à segurança de documentos e sua classifica-
ção sigilosa, pode-se afirmar corretamente que os as-
suntos que não requeiram medidas de segurança e cujo 
teor possa ser do conhecimento do público em geral, são 
denominados 

 
(A) ultrassecretos. 

(B) secretos. 

(C) confidenciais. 

(D) reservados. 

(E) ostensivos. 

_________________________________________________________ 
 

31. A segurança da gestão das áreas e instalações é esque-
matizada por meio de círculos concêntricos dispostos em 
função das gradações de ações e níveis de segurança. As 
áreas, instalações, dependências e ambientes de baixa 
sensibilidade ou periculosidade, cujo acesso é restrito a 
pessoas que tenham necessidade de trato funcional ou de 
negócios com as atividades nos locais, onde são tratados 
conhecimentos que não devam ser do domínio público, 
exigindo-se credencial reservada, são denominadas de 
áreas de segurança 

 
(A) excepcional. 

(B) elevada. 

(C) periférica. 

(D) rotineira. 

(E) mediana. 
_________________________________________________________ 
 

32. De acordo com o estabelecido no Código de Trânsito Bra-
sileiro, os condutores poderão habilitar-se nas categorias 
de “A” a “E”, obedecendo-se a seguinte gradação: 

 
(A) Categoria “A” − condutor de veículo motorizado so-

mente de duas rodas, com ou sem carro lateral. 
 
(B) Categoria “C” − condutor de veículo motorizado utili-

zado no transporte de passageiros, não abrangido 
pela categoria “A”, cuja lotação exceda a oito luga-
res, excluído o motorista. 

 
(C) Categoria “D” − condutor de veículo motorizado utili-

zado no transporte de passageiros, cuja lotação não 
exceda a oito lugares, excluído o do motorista. 

 
(D) Categoria “B” − condutor de veículo motorizado, não 

abrangido pela categoria “A”, cujo peso bruto total 
exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja 
lotação não exceda a oito lugares, excluído o moto-
rista do veículo. 

 
(E) Categoria “D” − condutor de veículo motorizado utili-

zado no transporte de passageiros, cuja lotação ex-
ceda a oito lugares, excluído o do motorista. 

_________________________________________________________ 
 

Instruções: Para responder às questões de números 33 a 35, 
considere as alternativas abaixo apresentadas. Re-
lacione cada situação com a alternativa que a ca-
racteriza, baseando-se no Código de Trânsito Bra-
sileiro (Lei n

o
 9.503/98), anexos principais e reso-

luções em vigor. 
 

(A)  Não caracteriza infração de trânsito. 
 
(B)  Caracteriza infração de trânsito de natureza grave, 

cuja penalidade é multa. 
 
(C)  Caracteriza infração de trânsito de natureza gravís-

sima, cuja penalidade é multa. 
 
(D)  Caracteriza infração de trânsito de natureza média, 

cuja penalidade é multa. 
 
(E)  Caracteriza infração de trânsito de natureza leve, cu-

ja penalidade é multa. 
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33. Condutor dirigir veículo transportando pessoas, animais ou 
volume entre os seus braços e pernas. 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  
_________________________________________________________ 
 

34. Condutor deixar de guardar a distância lateral de um me-
tro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar bici-
cleta. 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  
_________________________________________________________ 
 

35. Condutor transitar em marcha ré por longas distâncias, 
causando suscetíveis riscos à segurança. 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  
_________________________________________________________ 
 

36. Uma vítima de atropelamento está deitada na calçada, 
apresenta-se sonolenta e observa-se sangramento de 
média intensidade na perna esquerda. Queixa-se de muita 
dor na cabeça e nas costas. De acordo com as infor-
mações das pessoas que presenciaram o acidente, há 
suspeita de fratura craniana e na coluna vertebral devido 
ao choque do carro com essas regiões do corpo da vítima. 
Nessa situação, uma das condutas que a pessoa que so-
corre pode realizar é 

 

(A) utilizar luva de borracha ou similar, se houver neces-
sidade de entrar em contato com o sangue da 
vítima. 

 

 

(B) estancar o sangramento por meio da aplicação de 
compressa ou bolsa de água quente sobre o local. 

 

 

(C) limpar a lesão na perna esquerda e friccionar vigo-
rosamente o local com antisséptico. 

 

 

(D) avaliar a motricidade por meio de testes de flexão e 
rotação da cabeça e da coluna vertebral. 

 

 

(E) oferecer líquidos e alimentos quentes à vontade, 
objetivando manter uma hidratação adequada. 

_________________________________________________________ 
 

37. Há um carro em chamas. Com o objetivo de combater o 
incêndio, várias pessoas irão utilizar o extintor de seus 
veículos. Para que a ação de combate ao incêndio seja 
eficaz, é necessário que 

 

(A) as pessoas rodiziem o uso dos extintores, utilizando, 
no máximo, três extintores ao mesmo tempo. 

 

 

(B) o ponteiro do medidor de pressão do extintor esteja 
na área vermelha. 

 

 

(C) o extintor seja utilizado na posição horizontal. 

 

 

(D) o conteúdo do extintor seja jogado aos poucos nas 
chamas. 

 

 

(E) as pessoas acionem o gatilho do extintor e dirijam o 
jato para a base das chamas e não para o meio do 
fogo. 

38. Um motociclista está deitado na rua após acidente com 
sua moto. Observa-se que ele está alcoolizado e quei-
xando-se de dor na cabeça e na perna direita. Nesta si-
tuação, um dos atendimentos de primeiros socorros é 

 
(A) evitar movimentar a perna direita, no caso de 

suspeita de fratura nessa região. 
 
(B) providenciar um medicamento tranquilizante em uma 

farmácia próxima e administrar ao motociclista. 
 
(C) estimular o motociclista para caminhar, como forma 

de acelerar a eliminação do álcool do organismo. 
 
(D) retirar o capacete do motociclista a fim de pesquisar 

a existência de fratura craniana. 
 
(E) estimular o motociclista a ingerir líquidos e doces, se 

ele apresentar sinais de sonolência. 
_________________________________________________________ 
 

39. Um acidente de trânsito pode provocar a ocorrência de 
novos acidentes ou atropelamentos. Para que a sinaliza-
ção seja eficiente e não coloque em risco a vida das pes-
soas que estão sinalizando, é importante respeitar as re-
gras de sinalização. Uma dessas regras é 

 
(A) iniciar a sinalização em um ponto em que os moto-

ristas já possam visualizar nitidamente o acidente. 
 
(B) colocar pessoas na sinalização vestidas com roupas 

pretas, evitando-se as coloridas, para não contrastar 
com o terreno. 

 
(C) calcular, em pista seca de uma avenida, a distância 

de 25 (vinte e cinco) passos longos entre o local do 
acidente e o início da sinalização. 

 
(D) calcular, em pista seca de uma rodovia, a distância 

de 45 (quarenta e cinco) passos longos entre o local 
do acidente e o início da sinalização. 

 
(E) orientar as pessoas que estão sinalizando para fi-

carem na lateral da pista, sempre de frente para o 
fluxo dos veículos. 

_________________________________________________________ 
 

40. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
até 10% da população mundial tem, ao menos, uma con-
vulsão durante toda sua vida. Considerando-se esse dado 
estatístico, em primeiros socorros é importante saber o que 
fazer e o que não fazer com a vítima em crise convulsiva. 

 
 I. O que fazer: manter a vítima com a cabeça 

lateralizada, para evitar engasgos. 
 
 II. O que não fazer: forçar a abertura da boca da víti-

ma, mantendo-a aberta, para facilitar a respiração. 
 
 III. O que fazer: manter a vítima deitada de bruços (de 

barriga para baixo). 
 
 IV. o que não fazer: jogar água no rosto da vítima. 

 
 Estão corretos os descritos em 
 

(A) I, II, III e IV. 
 
(B) I, II e IV, apenas. 
 
(C) II e III, apenas. 
 
(D) II, III e IV, apenas. 
 
(E) III e IV, apenas. 
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41. Os pneus traseiros de um veículo apresentam desgaste 
acentuado no centro da banda de rodagem. Isso é cau-
sado devido 

 
(A) à pressão de calibração abaixo do recomendado. 
 

(B) à pressão de calibração de acordo com o reco-
mendado. 

 

(C) à pressão de calibração acima do recomendado. 
 

(D) ao pneu não ser o especificado para o veículo. 
 

(E) à roda ser de diâmetro maior do que o especificado. 
_________________________________________________________ 
 

42. Ao trafegar com um veículo, equipado com pneus que 
possuem gravadas na sua lateral, entre outras, as especi-
ficações "195/65 R 15" e pequenos triângulos que compõe 
o TWI, você foi parado por um policial para averiguações 
de rotina, documentação, estado geral do veículo, etc. 
Esse policial acabou aplicando uma multa, pois os pneus 
ultrapassaram o limite de desgaste determinado por lei. A 
especificação que serviu de referência para o guarda 
perceber o desgaste dos pneus foi 

 
(A) "195". 
 
(B) "65". 
 
(C) TWI. 
 
(D) "15". 
 
(E) "R". 

_________________________________________________________ 
 

43. Ao trafegar com um veículo, em momentos de desvio de 
trajetória, por exemplo numa curva, a luz indicadora do 
óleo lubrificante do motor pisca, voltando a se apagar com 
o veículo em linha reta. A causa provável disso é: 

 
(A) óleo lubrificante abaixo do nível mínimo. 
 

(B) óleo lubrificante no nível máximo. 
 

(C) inclinação excessiva da carroceria devido a amorte-
cedores fracos.  

 

(D) inclinação excessiva do motor devido a um coxim 
quebrado. 

 

(E) conector do interruptor da luz indicadora do óleo 
lubrificante quebrado. 

_________________________________________________________ 
 

44. Você foi a um posto de serviços para trocar o óleo lubrifi-
cante do motor. Enquanto esperava observou que no veí-
culo, mesmo estando num piso nivelado, o lado esquerdo 
estava mais baixo que o lado direito. Isso acontece porque 

 
(A) a mola da suspensão do lado direito do veículo está 

quebrada. 
 

(B) a mola da suspensão do lado esquerdo do veículo 
está quebrada. 

 

(C) o tanque de combustível está cheio. 
 

(D) o amortecedor do lado direito do veículo está sem 
ação. 

 

(E) o amortecedor do lado esquerdo do veículo está 
sem ação. 

45. Você está dirigindo um veículo equipado com direção 
servo-assistida hidraulicamente e parou num semáforo 
que estava fechado. Ao colocar o veículo novamente em 
movimento quando o semáforo ficou verde, percebeu que 
o volante de direção estava necessitando de muita força 
para ser girado. Isso aconteceu porque 

 

(A) a caixa de direção travou. 

 

(B) um dos terminais de direção quebrou. 

 

(C) vazou óleo de um dos amortecedores da suspensão 
dianteira. 

 

(D) a correia de acessórios quebrou. 

 

(E) a correia dentada quebrou. 

_________________________________________________________ 
 

46. A Norma Regulamentadora 23 (NR-23) dispõe sobre pro-
teção contra incêndios. Assinale a alternativa cuja afir-
mação NÃO tenha amparo na referida norma. 

 

(A) Todos os empregadores devem adotar medidas de 
prevenção de incêndios, em conformidade com a le-
gislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. 

 

(B) O empregador deve providenciar, para todos os tra-
balhadores, informações sobre a utilização dos equi-
pamentos de combate a incêndio. 

 

(C) As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser 
claramente assinaladas por meio de placas ou sinais 
luminosos, indicando a direção da saída. 

 

(D) Durante a jornada de trabalho, somente as saídas 
de emergência de empresas que operam com valo-
res podem ser fechadas a chave tendo em vista a 
especificidade do setor. 

 

(E) As saídas de emergência podem ser equipadas com 
dispositivos de travamento que permitam fácil aber-
tura do interior do estabelecimento. 

_________________________________________________________ 
 

47. A NR 05 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes − 
CIPA) define que no processo eleitoral da comissão os 
prazos para divulgação de edital e realização da eleição 
dos representantes do empregador e empregado são, 
respectivamente,  

 

(A) quarenta e cinco dias antes do término do mandato 
em curso e trinta dias antes do término do mandato 
da CIPA. 

 

(B) trinta dias antes do término do mandato em curso e 
quarenta e cinco dias antes do término do mandato 
da CIPA. 

 

(C) trinta dias antes do término do mandato em curso e 
trinta dias antes do término do mandato da CIPA. 

 

(D) quarenta e cinco dias antes do término do mandato 
em curso e quarenta e cinco dias antes do término 
do mandato da CIPA. 

 

(E) trinta dias antes do término do mandato em curso e 
quinze dias antes do término do mandato da CIPA.
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48. Segundo a NR 05, caso ocorra a anulação do processo 
eleitoral da CIPA, a empresa deve convocar nova eleição 
no prazo de 
 

(A) cinco dias, a contar da data de ciência, garantidas as 
inscrições anteriores. 

 
 
(B) cinco dias, a contar do primeiro dia útil do mês sub-

sequente, garantidas as inscrições anteriores. 
 
 
(C) dez dias, a contar da data de ciência, garantidas as 

inscrições anteriores. 
 
 
(D) dez dias, a contar do primeiro dia útil do mês sub-

sequente, garantidas as inscrições anteriores. 
 
 
(E) quinze dias, a contar da data de ciência, garantidas 

as inscrições anteriores. 
_________________________________________________________ 
 

49. De acordo com a NR 05, NÃO é atribuição da Comissão 
de Prevenção de Acidentes: 
 

(A) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação 
preventiva na solução de problemas de segurança e 
saúde no trabalho. 

 
 
(B) Divulgar e promover o cumprimento das Normas 

Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos 
e convenções coletivas de trabalho, relativas à segu-
rança e saúde no trabalho. 

 
 
(C) Divulgar aos trabalhadores informações relativas aos 

direitos trabalhistas e paralisações em face de movi-
mentos grevistas que possam impactar na saúde do 
trabalhador. 

 
 
(D) Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, 

de Campanhas de Prevenção da AIDS. 
 
 
(E) Identificar os riscos do processo de trabalho, e ela-

borar o mapa de riscos, com a participação do maior 
número de trabalhadores. 

_________________________________________________________ 
 

50. Segundo a NR 26 (Sinalização de Segurança), a rotula-
gem preventiva é um conjunto de elementos com infor-
mações escritas, impressas ou gráficas, relativas a um 
produto químico, que deve ser afixada, impressa ou ane-
xada à embalagem que contém o produto. Assinale a al-
ternativa cujo elemento NÃO deve estar, obrigatoria-
mente, contido na rotulagem preventiva. 
 

(A) Identificação e composição do produto químico. 
 
 
(B) Cor do produto. 
 
 
(C) Palavra de advertência. 
 
 
(D) Frase(s) de perigo. 
 
 
(E) Frase(s) de precaução. 
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