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CONHECIMENTOS BÁSICOS

1.

Língua Portuguesa
Atenção:

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5.
A mulher do vizinho

Contaram-me que, na rua onde mora (ou morava) um
conhecido e antipático general de nosso Exército, morava (ou

A temática principal do conto é
(A)

a relação conturbada entre estrangeiros ilegais e as
autoridades constituídas.

(B)

o funcionamento das patentes militares do exército
brasileiro.

(C)

a falta de educação das crianças da época.

(D)

o abuso de poder, de maneira a reafirmar as autoridades constituídas.

(E)

o rígido cumprimento das leis por parte dos cidadãos.

mora) também um sueco cujos filhos passavam o dia jogando
futebol com bola de meia. Ora, às vezes acontecia cair a bola
no carro do general e um dia o general acabou perdendo a paciência, pediu ao delegado do bairro que desse um jeito nos
filhos do sueco.

_________________________________________________________

2.

O delegado resolveu passar uma chamada no homem, e

No texto,
(A)

o julgamento apressado do delegado deveu-se, entre outras razões, à aparência humilde do sueco.

(B)

a reação do delegado é adequada ao prejuízo material causado pelo jogo de bola das crianças.

(C)

o delegado muda seu julgamento ao perceber a
polidez demonstrada pelas atitudes do sueco.

(D)

o autor desenvolve uma crítica à educação contemporânea, pautada no comportamento das crianças.

(E)

que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma

a mulher esclarece que o general mencionado no 1
parágrafo é seu pai, com a mesma delicadeza de
seu marido.

coisa chamada EXÉRCITO BRASILEIRO que o senhor tem de

_________________________________________________________

intimou-o a comparecer à delegacia.
O sueco era tímido, meio descuidado no vestir e pelo
aspecto não parecia ser um importante industrial, dono de grande fábrica de papel (ou coisa parecida), que realmente ele era.
Obedecendo a ordem recebida, compareceu em companhia da
mulher à delegacia e ouviu calado tudo o que o delegado tinha
a dizer-lhe. O delegado tinha a dizer-lhe o seguinte:

− O senhor pensa que só porque o deixaram morar neste
país pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar numa
coisa chamada AUTORIDADES CONSTITUÍDAS? Não sabe

respeitar? Que negócio é este? Então é ir chegando assim sem

3.

mais nem menos e fazendo o que bem entende, como se isso
aqui fosse casa da sogra? Eu ensino o senhor a cumprir a lei,

o

Depreende-se corretamente do texto que o delegado
(A)

torna-se acanhado diante da filha de um general,
embora se mostrasse prepotente de início.

(B)

encontra na figura do escrivão seu último recurso
para resolver o problema.

(C)

espera com sarcasmo pela intervenção da esposa
do sueco.

(D)

não se importa com diferenças hierárquicas por seu
caráter constante.

(E)

usa a expressão latina dura lex! a fim de demonstrar
sua imparcialidade.

ali no duro: dura lex! Seus filhos são uns moleques e outra vez
que eu souber que andaram incomodando o general, vai tudo
em cana. Morou? Sei como tratar gringos feito o senhor.
Tudo isso com voz pausada, reclinado para trás, sob o
olhar de aprovação do escrivão a um canto. O sueco pediu
(com delicadeza) licença para se retirar. Foi então que a mulher
do sueco interveio:

− Era tudo que o senhor tinha a dizer a meu marido?
O delegado apenas olhou-a espantado com o atrevimento.

− Pois então fique sabendo que eu também sei tratar
tipos como o senhor. Meu marido não é gringo nem meus filhos
são moleques. Se por acaso incomodaram o general, ele que
viesse falar comigo, pois o senhor também está nos incomodando. E fique sabendo que sou brasileira, sou prima de um
major do Exército, sobrinha de um coronel, E FILHA DE UM
GENERAL! Morou?
Estarrecido, o delegado só teve forças para engolir em

_________________________________________________________

4.

... pediu ao delegado do bairro que desse um jeito nos
filhos do sueco.
O verbo que exige, no contexto, o mesmo tipo de
complementos que o grifado acima está empregado em:
(A)

... que existe uma coisa chamada EXÉRCITO...

(B)

... como se isso aqui fosse casa da sogra?

(C)

... compareceu em companhia da mulher à delegacia...

(D)

Eu ensino o senhor a cumprir a lei, ali no duro...

(E)

O delegado apenas olhou-a espantado com o atrevimento.

seco e balbuciar humildemente:

− Da ativa, minha senhora?
E ante a confirmação, voltou-se para o escrivão, erguendo os braços desalentado:

− Da ativa, Motinha! Sai dessa...
(Fernando Sabino. A mulher do vizinho. Rio de Janeiro:
Record, 1991).
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5.

Fazendo-se as alterações necessárias, o trecho grifado
está corretamente substituído por um pronome em:
(A)

... sei tratar tipos como o senhor. − sei tratá-lo

(B)

... erguendo os braços desalentado... − erguendo-lhes desalentado

(C)

... que tem de conhecer as leis do país? − que tem
de conhecê-lo?

(D)

... não parecia ser um importante industrial... − não
parecia ser-lhe

(E)

incomodaram o general... − incomodaram-no

Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões
de números 9 a 12.

_________________________________________________________

6.

Leia o texto a seguir.
Para a próxima década, os Estados Unidos ...... um excelente orçamento de exportações. Para os otimistas, 10%
...... uma meta possível. Por outro lado, cerca de 20 milhões de norte-americanos não ...... que essa realidade
seja possível.
Preenchem corretamente as lacunas do texto acima, na
ordem dada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

prometem
promete
prometem
promete
prometem

– parecem
– parecem
– parece
– parece
– parece

–
–
–
–
–

acreditam
acredita
acreditam
acredita
acredita

_________________________________________________________

7.

Leia o fragmento a seguir.
Naquela noite, a moça vem para casa se sentindo muito
feliz; mesmo que o rapaz não queira, seus olhos só têm
olhos para ela.
Substituindo-se vem por viria, a frase se manterá correta
caso os verbos sublinhados sejam substituídos, respectivamente, por
(A)

quisesse − terão.

(B)

quiser

− tiveram.

(C)

quiser

− tivera.

(D)

quisesse − teriam.

(E)

quisesse − terá.

Como escreveu no começo do século 20 aquele infame
senhor russo de cavanhaque, o que fazer? Eu tenho um fraco
por esta moçada corajosa que agita no começo do século 21,
que vai para a rua, que vai para a praça protestar por liberdade
e também para denunciar fraude eleitoral e corrupção. Não sou
tão ingênuo e emocional a ponto de me comover com a moçada
do “occupy Wall Street” (teve até liberdade demais), mas,
quando se trata do pessoal que passa o sufoco no centro de
Moscou ou na praça Tahrir, no Cairo, é outra história. Sei, sei,
há uma longa distância entre Moscou e Cairo, mas nos dois
casos existe o que alguns de forma pejorativa chamam de Geração Facebook. Eu não.
É chato quando a fadiga com um sistema de lei e ordem,
como o de Putin, leva tanta gente a sonhar com outros
pregando projetos ainda mais autoritários e nostálgicos. Imagine, Putin quer restaurar glórias passadas do império russo e,
ainda por cima, vemos estes avanços de comunistas e da
extrema direita? Claro que sobra a solidariedade com a moçada
que foi para a rua protestar.
Pouco conheço, mas em princípio não tenho nada contra
o blogueiro russo Alexei Navalnyi, um cruzado contra a
corrupção, detido terça-feira em Moscou, assim como centenas
de manifestantes, e condenado a 15 dias de prisão. Seu crime?
Basicamente popularizar a expressão “partido de escroques e
ladrões”, ao se referir ao partido governista Rússia Unida. Chato
é que, no final das contas, embora este partido do poderoso
chefão Vladimir Putin tenha sido humilhado nas eleições
parlamentares de domingo (sem fraude, o estrago teria sido
maior), os comunistas e a extrema direita tenham avançado. A
ironia é quando Putin passa a ser uma espécie de centrista.
Dá um certo prazer, é verdade, ver Putin suar um pouco, como qualquer ditador ou semiditador. O senador republicano americano John McCain, que não é exatamente Geração
Facebook, tuitou de forma provocativa na terça-feira o seguinte:
“Querido Vlad (Vladimir Putin), a primavera árabe está chegando a uma vizinhança perto de você”.
(Texto adaptado. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/
nova-york/se-cao/facebook/. )

_________________________________________________________

8.

O termo entre parênteses preenche corretamente a lacuna
da frase:
(A)

As primeiras viagens exploratórias da Coroa
portuguesa ......(com que) se tem notícia foram
registradas somente em 1796.

(B)

Uma das maiores manifestações culturais ...... (por
que) é conhecida a cidade de Parintins é o Festival
Folclórico.

(C)

Parintins localiza-se na margem direita do rio
Amazonas ...... (cuja as) águas oferecem excelentes
condições de navegação.

(D)

A toada é um velho estilo musical ...... (em que) se
executa principalmente na época do Festival
Folclórico.

(E)

Materiais de exportação, como a juta ...... (de que)
foi trazida pelos japoneses, são usados na
fabricação de acessórios dos dançarinos do Festival
Folclórico.

MPAMD-Conhecimentos Básicos5

9.

Com o uso da expressão ... um cruzado contra a corrupção... o autor visa a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

denunciar as irregularidades eleitorais ocorridas.
ironizar a fragilidade de Vladimir Putin.
enfatizar o engajamento político de Alexei Navalnyi.
respaldar a opinião do senador John MacCain.
fazer referência à situação política do Cairo.

_________________________________________________________

10.

... tuitou de forma provocativa na terça-feira...
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da
frase acima está grifado em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Não sou tão ingênuo e emocional...
... sem fraude, o estrago teria sido maior...
Imagine, Putin quer restaurar glórias passadas...
... que foi para a rua protestar.
Dá um certo prazer, é verdade...
3
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11.

o

No texto, pode-se afirmar que as aspas, nos 3 e 4
parágrafos, assinalam

o

(A)

a ironia do autor diante da fala de outros.

(B)

uma ressalva diante da fala de outros.

(C)

o realce de certas expressões em língua estrangeira.

(D)

dúvidas do autor em relação ao acontecimento
tratado.

(E)

a citação exata das falas de outras pessoas no texto.

14.

Os sinais de pontuação estão empregados corretamente
em:
(A)

Duas explicações, do treinamento para consultores
iniciantes receberam destaque, o conceito de PPD e
a construção de tabelas Price; mas por outro lado,
faltou falar das metas de vendas associadas aos
dois temas.

(B)

Duas explicações do treinamento para consultores
iniciantes receberam destaque: o conceito de PPD e
a construção de tabelas Price; mas, por outro lado,
faltou falar das metas de vendas associadas aos
dois temas.

(C)

Duas explicações do treinamento para consultores
iniciantes receberam destaque; o conceito de PPD e
a construção de tabelas Price, mas por outro lado,
faltou falar das metas de vendas associadas aos
dois temas.

(D)

Duas explicações do treinamento para consultores
iniciantes, receberam destaque: o conceito de PPD e
a construção de tabelas Price, mas, por outro lado,
faltou falar das metas de vendas associadas aos
dois temas.

(E)

Duas explicações, do treinamento para consultores
iniciantes, receberam destaque; o conceito de PPD e
a construção de tabelas Price, mas por outro lado,
faltou falar das metas, de vendas associadas aos
dois temas.

_________________________________________________________

12.

No texto, é citada a seguinte frase do senador republicano
americano John McCain: “Querido Vlad (Vladimir Putin), a
primavera árabe está chegando a uma vizinhança perto de
você”. Essa fala
(A)

mostra que McCain é corrupto como Putin.

(B)

ironiza a situação vivida por Putin.

(C)

revela a solidariedade entre McCain e os jovens que
atacam Putin.

(D)

indica a solidariedade de McCain com o blogueiro
Alexei Navalnyi.

(E)

brinca com a falta de traquejo de McCain com a
internet.

_________________________________________________________

13.

Leia o fragmento a seguir.

_________________________________________________________

Os dois elevadores entraram em pane ao mesmo tempo e

15.

Leia o texto a seguir.

todo mundo precisou usar a escada. Por sorte dos
moradores e visitantes, o prédio, antigo, só tinha seis

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, cor-

andares, e ninguém se estafava em demasia para subir ao

reu ...... cartomante para consultá-la sobre a verdadeira

seu

andar; ...... os

idosos,

claro,

mas

esses,

não

precisando sair todos os dias obrigatoriamente, ...... muito

causa do procedimento de Camilo. Vimos que ...... carto-

bem esperar o conserto sem inconvenientes insuportáveis.

mante restituiu-lhe ...... confiança, e que o rapaz repreen-

Talvez até que ficarem retidos em casa por um ou dois

deu-a por ter feito o que fez.

dias ...... em benefício para eles, por mantê-los afastados

(Machado de Assis. A cartomante. In: Várias histórias. Rio
de Janeiro: Globo, 1997, p. 6)

dos perigos das ruas, mesmo sendo contra a vontade.
(Adaptado de: José J. Veiga, Vestido de fustão. In: Objetos
turbulentos. São Paulo: Editora Bertrand Brasil, 1997, p. 53)

Preenchem corretamente as lacunas do trecho acima, na
ordem dada:

4

(A)

há − poderão − resultavam

(B)

há − poderia − resulte

(C)

havia − poderiam − resultasse

(D)

haviam − poderiam − resultasse

(E)

havia − poderia − resultariam

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:
(A)

à

–

a

–

a

(B)

a

–

a

–

à

(C)

à

–

a

–

à

(D)

à

–

à

–

a

(E)

a

–

à

–

à
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16.

Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões
de números 18 a 20.

Leia o fragmento a seguir.
Ao produzir uma evolução reconhecida na distribuição de

Os trabalhadores passaram mais tempo na escola, ele-

renda, o desenvolvimento dos últimos anos jogou uma

vando a fatia dos brasileiros com ensino médio e superior em

massa de milhões de famílias para aquele universo da

andamento ou concluído. Ou seja, houve mais ofertas de

chamada nova classe média, a classe C. São pessoas

trabalhadores dessa classe. E muitos profissionais podem ter

com novas preocupações e prioridades. Uma delas é que,

ingressado no nível mais elevado de escolaridade, mas com o

com uma renda maior, às vezes só um pouco maior, pas-

mesmo salário, o que reduz a média de ganho da categoria.

sam a pagar impostos maiores – e sentem-se no direito de

"Nos últimos anos, as pessoas ficaram mais tempo na escola e

fazer exigências mais elevadas junto aos poderes pú-

a oferta de profissionais com ensino médio e superior

blicos.

aumentou. O crescimento da escolaridade também foi impulsio-

(Disponível em: http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/
colunista/48_PAULO+MOREIRA+LEITE)

nado pelo aumento do número de universidades privadas",
disse Naercio.

É a ideia central desse parágrafo:
(A)

Os impostos aumentaram para todas as classes, inclusive a chamada “classe C”.

(B)

O desenvolvimento dos últimos anos se deve a uma
maior cobrança de impostos.

(Disponível em: http://exame.abril.com.br/ brasil/noticias/
mais-escolarizados-perdem-8-da-renda-de-2002-para-2011.
Texto adaptado)

18.

No texto, o autor assinala que
(A)

as vagas de ensino médio aumentaram mais, proporcionalmente, do que as de ensino superior.

(C)

A classe C passou a enfrentar outros percalços,
visto que se sentiu lesada com a distribuição de
renda.

(B)

o ensino médio em andamento ou concluído constitui a faixa de escolaridade da maioria da população
brasileira atual.

(D)

O poder público precisa estar mais atento às demandas da classe C.

(C)

(E)

Devido à distribuição de renda, a exigência do
segmento da população que passou a pagar mais
impostos aumentou.

o crescimento da escolaridade está relacionado aos
incentivos recebidos pelos trabalhadores das empresas privadas.

(D)

muitos profissionais conquistaram nível mais elevado de escolaridade, o que acarretou ganhos salariais.

(E)

o número de trabalhadores com nível de escolaridade superior ou médio aumentou.

_________________________________________________________

17.

Leia o fragmento a seguir.
Reunida com os governadores, a presidente Dilma propôs

_________________________________________________________

pensa em fazer ...... suas contas, que andam confusas. Na

O trecho elevando a fatia dos brasileiros com ensino
médio e superior em andamento ou concluído, de acordo
com o contexto, expressa

área de transporte, disse que investirá R$ 50 bi em

(A)

concessão.

mobilidade urbana; não explicou, ...... , de onde viria esse

(B)

consequência.

dinheiro. Olhando o orçamento, em 12 anos, o país inves-

(C)

restrição.

tiu apenas R$ 1,1 bi nessa área, 19% do que estava pre-

(D)

justificativa.

(E)

oposição.

um pacto fiscal, ...... faltou dizer o que o governo federal

19.

visto, ........... cálculos do site Contas Abertas. A presidente anunciou ainda a desoneração do óleo diesel, que

20.

também não resolve.
(Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/miriam/)

Preenchem corretamente as lacunas do texto acima, na
ordem dada:
(A)

porém − no que tange a − por um lado − como

(B)

mas

− em relação às − porém

− segundo

(C)

e

− para

− mas

− contra

(D)

porém − a respeito de

− e

− contra

(E)

mas

− com

MPAMD-Conhecimentos Básicos5

_________________________________________________________

− no entanto − sobre

Os trabalhadores passaram mais tempo na escola...
O segmento grifado acima possui a mesma função
sintática que o destacado em:
(A)

... o que reduz a média de ganho da categoria.

(B)

... houve mais ofertas de trabalhadores dessa classe.

(C)

O crescimento da escolaridade também foi impulsionado...

(D)

... elevando a fatia dos brasileiros com ensino médio...

(E)

... impulsionado pelo aumento do número de universidades...
5
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21.

Rafaela fez algumas compras em uma papelaria para abastecer o escritório onde trabalha. Para que pudesse ser reembolsada, ela
elaborou a seguinte tabela, resumindo as compras feitas.
Produto
Caneta esferográfica azul
Caneta esferográfica vermelha
Borracha
Lápis preto

Quantidade
20
5

25

Preço unitário
(R$)
1,75
1,75
2,30
1,30

Apesar de a quantidade comprada de borrachas ter ficado ilegível na tabela feita, Rafaela pôde recalculá-la, pois sabia que, no
total, havia gasto R$ 92,35. A quantidade de borrachas que Rafaela comprou é igual a

22.

(A)

3

(B)

4

(C)

5

(D)

6

(E)

7

A numeração dos sapatos brasileiros (N) relaciona-se com o comprimento do pé de uma pessoa, em centímetros, (c) por meio
da fórmula:
5 c + 28
N=
4
De acordo com essa fórmula, o comprimento, em centímetros, do pé de uma pessoa que calça 44 deve estar entre
(A)

23.

24.

25.

6

29 e 30.

(B)

32 e 33.

(C)

35 e 36.

(D)

40 e 41.

(E)

44 e 45.

Um marceneiro deseja cortar uma viga de madeira de 360 cm de comprimento em 7 ou mais partes menores, todas de mesmo
comprimento, de modo que o comprimento de cada parte, em centímetros, seja um número natural e que não sobre nenhum
pedaço da viga original. Para que ele possa fazer isso, o comprimento de cada uma das partes poderá ser, no máximo,
(A)

72 cm.

(B)

60 cm.

(C)

51 cm.

(D)

45 cm.

(E)

40 cm.

Dentre todas as pessoas que dão entrada diariamente no pronto-socorro de um hospital público, 80% são liberadas no mesmo
dia. Dos pacientes que não são liberados no mesmo dia, 80% ficam internados no próprio hospital e os demais são removidos
para outros hospitais. Em relação a todas as pessoas que dão entrada diariamente nesse pronto-socorro, os pacientes que são
removidos para outros hospitais representam
(A)

20%

(B)

16%

(C)

12%

(D)

8%

(E)

4%

No campeonato brasileiro de futebol, cada equipe disputa um total de 38 jogos, recebendo 3 pontos a cada vitória, 1 ponto a
cada empate e nenhum ponto em caso de derrota. Em 2012, o Fluminense foi o campeão brasileiro, conquistando um total de
77 pontos e sendo derrotado apenas 5 vezes. Dessa forma, o número de vitórias obtidas pelo Fluminense no campeonato
brasileiro de 2012 é igual a
(A)

23

(B)

22

(C)

21

(D)

20

(E)

19
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Legislação
26.

27.

28.

29.

30.

Considerando as faltas disciplinares praticadas pelos membros do Ministério Público, é correto afirmar que
(A)

as infrações punidas com pena de advertência serão apuradas em sindicância e da decisão será dado conhecimento ao
infrator pela imprensa oficial.

(B)

as infrações punidas com pena de censura serão apuradas em sindicância e da decisão será dado conhecimento ao
infrator pela imprensa oficial.

(C)

a pena de suspensão será proferida em sindicância, assegurada a ampla defesa ao infrator.

(D)

a pena de demissão de membro do Ministério Público vitalício será aplicada em regular processo administrativo, proposta
a instauração pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

(E)

a pena de demissão prescreve em 04 anos.

Considerando o Estágio de Adaptação dos Promotores de Justiça Substitutos, é correto afirmar:
(A)

O Estágio de Adaptação deve ser regulamentado por Ato do Corregedor-Geral do Ministério Público.

(B)

Compete ao Conselho Superior do Ministério Público decidir pela confirmação ou não de Promotor de Justiça no Estágio
de Adaptação.

(C)

Durante o estágio de Adaptação o Promotor de Justiça, por intermédio do Corregedor-Geral, tomará ciência dos procedimentos adotados ao assumir a Comarca, bem como os esclarecimentos sobre a elaboração dos relatórios e formulários de
informática a serem preenchidos e encaminhados mensalmente.

(D)

Durante o Estágio de Adaptação é facultativa a atuação na Vara da Infância e Juventude.

(E)

A duração do Estágio de Adaptação será de dois anos.

Considerando as vantagens pecuniárias devidas aos membros do Ministério Público, constitui vantagens de caráter indenizatório:
(A)

o auxílio-funeral.

(B)

o benefício de plano de assistência médico-social.

(C)

a devolução de valores tributários e/ou contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas.

(D)

a bolsa de estudo com caráter remuneratório.

(E)

o auxílio pré-escolar.

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público
(A)

executa as políticas nacional e estadual de cada Grupo de Apoio Operacional.

(B)

atende, orienta e mantém intercâmbio com entidades públicas ou privadas que, direta ou indiretamente, promovam o
estudo ou a proteção dos bens, valores ou interesses que lhes incumbe defender.

(C)

propõe a edição de normas, atos e instruções objetivando o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público.

(D)

colabora com os Poderes Públicos ou órgãos privados em campanhas educacionais.

(E)

destina-se ao aprimoramento cultural e profissional dos membros da Instituição, dos seus auxiliares e funcionários para a
melhor execução dos serviços e a racionalização dos recursos materiais.

Considerando as atribuições dos órgãos auxiliares do Ministério Público, é correto afirmar:
(A)

A Secretaria Geral do Ministério Público será dirigida por servidor efetivo designado pelo Subprocurador-Geral de Justiça
para Assuntos Administrativos.

(B)

O Gabinete do Procurador-Geral de Justiça será dirigido por membro do Ministério Público designado pelo ProcuradorGeral, cabendo-lhe a assessoria social e administrativa do Chefe da Instituição.

(C)

A Coordenação dos Centros de Apoio é da atribuição exclusiva dos Procuradores de Justiça.

(D)

Os Estagiários do Ministério Público não poderão atuar nos Centros de Apoio Operacional, restrita a sua atuação aos
órgãos de execução de primeira instância.

(E)

O Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos expedirá ato para disciplinar o funcionamento do Gabinete de Assuntos
Jurídicos.

MPAMD-Conhecimentos Básicos5
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35.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em
especial com relação às normas gerais de circulação e
conduta, é correto afirmar:

não caracteriza infração de trânsito.

O condutor poderá efetuar ultrapassagem nas intersecções e suas proximidades.

(B)

caracteriza infração de trânsito de natureza grave,
cuja penalidade é multa.

(B)

O embarque e o desembarque do condutor e dos passageiros do veículo devem ocorrer sempre do lado
da calçada, exceto para o condutor.

(C)

caracteriza infração de trânsito de natureza gravíssima, cuja penalidade é multa.

(C)

Nas vias não iluminadas, o condutor deverá usar luz
alta mesmo quando cruzar com outro veículo ou segui-lo.

(D)

caracteriza infração de trânsito de natureza média,
cuja penalidade é multa.

(E)

caracteriza infração de trânsito de natureza leve,
cuja penalidade é multa.

(E)

Durante o dia, o condutor manterá apagados os faróis do veículo nos túneis providos de iluminação pública.

_________________________________________________________

36.

Durante a noite, o condutor manterá as luzes de posição apagadas quando estiver parado para fins de
embarque e desembarque de passageiros.

_________________________________________________________

Considerando o Código de Trânsito Brasileiro, com relação à sinalização de trânsito, é correto afirmar:
(A)

As normas de circulação prevalecem sobre as ordens dos agentes de trânsito.

(B)

Os sinais de trânsito classificam-se em sonoros,
luminosos, longitudinais e transversais.

(C)

O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição
sobre a via poderá retirar qualquer tipo de publicidade, inscrições e legendas que prejudiquem a visibilidade da sinalização viária, sem ônus para quem
o tenha colocado.

(D)

(E)

Não serão aplicadas as sanções previstas no Código
de Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a hipótese
de o condutor que tiver seu veículo imobilizado na via por
falta de combustível
(A)

não caracteriza infração de trânsito.

(B)

caracteriza infração de trânsito de natureza grave,
cuja penalidade é multa e a medida administrativa é
retenção do veículo.

(C)

caracteriza infração de trânsito de natureza grave,
cuja penalidade é multa e a medida administrativa é
remoção do veículo.

(D)

caracteriza infração de trânsito de natureza média,
cuja penalidade é multa e a medida administrativa é
remoção do veículo.

(E)

caracteriza infração de trânsito de natureza média,
cuja penalidade é multa e a medida administrativa é
retenção do veículo.

_________________________________________________________

A afixação de publicidade ao longo das vias independe de prévia aprovação do órgão ou entidade
com circunscrição sobre a via.

37.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, com relação aos pedestres e condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar:
(A)

O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se aos veículos em direitos e deveres.

A infração de trânsito cometida e os respectivos pontos a
serem computados estão expressos corretamente em:

(B)

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

Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre, onde
não houver faixa ou passagem a ele destinada, deverá efetuar o cruzamento da via em sentido longitudinal ao de seu eixo.

(C)

Nas vias rurais, quando não houver acostamento, a
circulação de pedestres, na pista de rolamento, será
feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos
da pista, em fila única, no mesmo sentido do deslocamento dos veículos, exceto em locais proibidos
pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

(D)

Os pedestres, nas intersecções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, devem atravessar a via na continuação da calçada,
sendo que, iniciada a travessia, poderão aumentar o
seu percurso.

(E)

Nas vias rurais, quando não houver acostamento, a
circulação de pedestres, na pista de rolamento, será
feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos
da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos, exceto em locais proibidos
pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

_________________________________________________________

33.

(A)

(A)

(D)

32.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a hipótese
de o condutor deixar de dar preferência de passagem a
pedestre portador de deficiência física, crianças, idosos e
gestantes,

Gravíssima: oito pontos; Leve: dois pontos.
Gravíssima: nove pontos; Média: quatro pontos.
Grave: seis pontos; Média: quatro pontos.
Grave: cinco pontos; Média: três pontos.
Grave: cinco pontos; Leve: três pontos.

_________________________________________________________

34.

8

Considerando o Código de Trânsito Brasileiro, é correto
afirmar que o uso do facho de luz alta dos faróis em vias
providas de iluminação pública
(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 gravíssima, cuja penalidade é multa.

(D)

caracteriza infração de trânsito de natureza média,
cuja penalidade é multa.

(E)

caracteriza infração de trânsito de natureza leve, cuja penalidade é multa.
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38.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quando o
condutor dirigir veículo sem usar lentes corretoras de
visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as
adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir, o cômputo
da pontuação referente à infração de trânsito cometida será de
(A)

nove pontos.

(B)

oito pontos.

(C)

sete pontos.

(D)

cinco pontos.

(E)

quatro pontos.

43.

I. Identificação dos destinatários em protocolos e recibos específicos.

II. Lavratura de termo de custódia e registro em protocolo específico.

III. Designação de gestor de segurança e credenciamento, e de seu substituto.

IV. Realização de inspeção e investigação para cre-

_________________________________________________________

39.

denciamento de segurança.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, caso o
condutor seja surpreendido pelo agente da autoridade de
trânsito ultrapassando outro veículo pelo acostamento e,
em seguida, executando operação de retorno em viaduto,
o cômputo da somatória da pontuação referente às infrações de trânsito cometidas será de
(A)

doze pontos.

(B)

quatorze pontos.

(C)

dez pontos.

(D)

nove pontos.

(E)

oito pontos.

Está correto APENAS o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
44.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, caso o
agente da autoridade de trânsito constate que um condutor esteja usando o veículo para arremessar água de poças localizadas na via pública sobre os pedestres e, em
ato contínuo, atire do veículo um saco de lixo no leito carroçável, o cômputo da somatória da pontuação referente
às infrações de trânsito cometidas pelo condutor será de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

elementos que garantirão a proteção e a restrição I de
acesso à informação classificada, e será estruturado em
II
 partes.

doze pontos.
dez pontos.
nove pontos.
oito pontos.
sete pontos.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a via urbana aberta à circulação caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intersecções em nível, sem
acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de
pedestres em nível é classificada em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o

Segundo o Art. 50 do Decreto n 7.845/2012, a informação classificada em qualquer grau de sigilo ou o documento que a contenha receberá o Código de Indexação de
Documento que contém Informação Classificada − CIDIC.
O parágrafo único prevê que o CIDIC será composto por

As lacunas I e II devem ser, correta e respectivamente,
preenchidas por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

41.

Via arterial.
Via coletora.
Via de trânsito rápido.
Via local.
Estrada.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o peso
próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e
equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do
fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a Tara.
o Peso Bruto Total.
o Peso Bruto Total Combinado.
a Lotação.
a Capacidade Máxima de Tração.

MPAMD-Ag.Apoio-Motorista Segurança-AA04

aos dados
permanente
temporária
do controle
do controle

–
–
–
–
–

quatro
três
duas
três
duas

_________________________________________________________

45.

Na norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, a seção de
Política e Segurança da Informação traz como objetivo:
(A)

Alcançar e manter a proteção adequada dos ativos
da organização.

(B)

Gerenciar a segurança da informação dentro da organização.

(C)

Prover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de acordo com os requisitos
de negócio com as leis e regulamentações pertinentes.

(D)

Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros entendam suas responsabilidades de acordo
com seus papéis e, reduzir o risco de furto ou roubo,
fraude ou mau uso de recursos.

(E)

Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações da
organização.

_________________________________________________________

42.

III e IV.
II e III.
II e IV.
I e IV.
I e II.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

40.

o

Segundo o Decreto n 7.845/2012, em seu Art. 21, para o
tratamento de documento com informação classificada em
qualquer grau de sigilo ou prevista na legislação como
sigilosa, o órgão ou entidade poderá adotar os seguintes
procedimentos adicionais de controle:
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46.

De acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, assegurar que fragilidades e eventos de segurança da informação
associados com sistemas de informação sejam comunicados, permitindo a tomada de ação corretiva em tempo hábil, é um
objetivo da seção
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

47.

Segundo a norma NBR 31000:2009, critérios de risco são
(A)

48.

49.

50.

Gestão da Continuidade de Operação.
Segurança Física e Incidentes.
Gestão de Segurança e Incidentes.
Gestão de Incidentes e Segurança da Informação.
Conformidade e Segurança.

termos de referência contra os quais a significância de um risco é avaliada.

(B)

magnitudes de um risco ou a combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências.

(C)

processos de comparação dos resultados de análise de riscos com os níveis de risco para determinar se o risco e/ou sua
magnitude é tolerável ou aceitável.

(D)

processos para a modificação dos riscos.

(E)

processos efetuados para a compreensão da natureza dos riscos e determinação de seu nível.

A Norma de Procedimento Técnico 017 (NPT-017) estabelece as condições para composição, formação, implantação,
treinamento e reciclagem de Brigada de Incêndio. Enquadra-se nesta norma a seguinte medida:
(A)

Para a composição de uma Brigada de Incêndio não é necessário a participação de pessoas de todos os setores da
planta. Somente os setores mais complexos devem ser representados.

(B)

A reciclagem para os brigadistas já formados deve ser realizada a cada dois anos.

(C)

Por questão de segurança, somente o líder da brigada pode dar o sinal de alerta para os ocupantes da planta.

(D)

Devem ser realizadas reuniões mensais com os membros da brigada e, tudo o que for discutido deve ser registrado em
ata.

(E)

O atestado de Brigada de Incêndio deve ser renovado quando houver qualquer alteração dos membros já treinados.

A Norma de Procedimento Técnico 018 (NPT-018) fixa as condições necessárias para o projeto e para a instalação de
iluminação de emergência em edificações e áreas de risco. Quanto ao exposto, é correto afirmar que
(A)

o acesso ao grupo motogerador deve ser controlado e desobstruído desde a área externa da edificação até sua
localização.

(B)

as baterias para blocos autônomos devem ter sua manutenção preventiva realizada anualmente.

(C)

a vida útil das baterias usadas no sistema centralizado deve ser de dois anos, comprovada pelo fabricante.

(D)

no caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de passagem devem ser em PVC flexível.

(E)

a distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência não deve ultrapassar 20 metros.

A Norma de Procedimento Técnico 020 (NPT-020) fixa as regras para a sinalização de emergência em edificações e áreas de
risco. Segundo a referida norma, a figura abaixo é classificada como sinalização de emergência.

Nesta norma, a figura significa:
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(A)

“Cuidado, risco de morte” e deve estar próxima a qualquer local que tenha risco à integridade física dos ocupantes.

(B)

“Cuidado, risco de radiação” e deve estar próxima a locais onde houver presença de material radioativo.

(C)

“Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos” e deve estar próxima a locais onde houver presença de produtos tóxicos.

(D)

“Cuidado, risco de choque elétrico” e deve estar próxima a instalações elétricas que oferecem riscos de choque.

(E)

“Alerta Geral” e deve estar próxima a qualquer local que tenha potencial de risco à integridade física dos ocupantes.
MPAMD-Ag.Apoio-Motorista Segurança-AA04
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51.

A Norma de Procedimento Técnico 021 (NPT-021) estabelece critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de
risco por meio de extintores de incêndio. Os extintores portáteis devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra
distância maior do que a estabelecida pela referida norma. As distâncias máximas de caminhamento são diferentes para os tipos
de riscos aos quais as plantas estão enquadradas. As distâncias corretas previstas são:

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

52.

53.

54.

Risco leve
20 m
30 m
15 m
20 m
25 m

Risco moderado
25 m
25 m
20 m
15 m
20 m

Risco elevado
30 m
20 m
25 m
10 m
15 m

A Norma de Procedimento Técnico 016 (NPT-016) estabelece os requisitos para a elaboração, manutenção e revisão de um
Plano de Emergência contra Incêndio. Considerando os preceitos contidos na referida norma, é correto afirmar:
(A)

O Plano de Emergência contra Incêndio é um roteiro que estabelece a conduta dos brigadistas para a atuação em caso de
emergência e, portanto, não há necessidade da sua incorporação no processo de formação dos brigadistas.

(B)

Dentro de Plano de Emergência contra Incêndio, o combate ao incêndio é tarefa atribuída, exclusivamente, ao Corpo de
Bombeiros da localidade devendo os brigadistas apenas contribuir para o isolamento do local.

(C)

Recomenda-se que exercícios simulados de abandono de área, parciais ou completos, sejam realizados a cada 2 (dois)
anos.

(D)

Para a elaboração de um Plano de Emergência contra Incêndio é necessário realizar uma análise preliminar dos riscos de
incêndio, buscando identificá-los, relacioná-los e representá-los em Planta de risco de incêndio.

(E)

A manutenção do Plano de Emergência contra Incêndio é definida em reunião entre o líder da brigada e o diretor da
empresa.

Segundo a NR-26, deverão ser adotadas cores para prevenção de acidentes e respectiva segurança em estabelecimentos ou
locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. Assinale a alternativa que define corretamente a
utilização da cor:
(A)

Amarelo − para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção e combate à incêndio. Usada, excepcionalmente, com sentido de advertência de perigo nas luzes a serem colocadas em barricadas, tapumes de construções e
quaisquer outras obstruções temporárias.

(B)

Vermelho − deverá ser empregado para indicar Cuidado. Usado para sinalizar locais onde as pessoas possam bater
contra, tropeçar etc. ou ainda em equipamentos que se desloquem como os veículos industriais. Em canalizações, deve-se
utilizar o vermelho para identificar gases não liquefeitos.

(C)

Branco − será empregado para indicar as canalizações de produtos inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade (ex:
óleo lubrificante, asfalto, óleo combustível, alcatrão, piche etc.).

(D)

Preto − passarelas e corredores de circulação, por meio de faixas, direção e circulação, localização e coletores de resíduos
e localização de bebedouros.

(E)

Laranja − deve ser empregado para canalizações contendo ácidos, partes móveis de máquinas e equipamentos, partes
internas das guardas de máquinas que possam ser removidas ou abertas, faces internas de caixas protetoras de
dispositivos elétricos, faces externas de polias e engrenagens, botões de arranque de segurança, dispositivos de corte,
borda de serras e prensas.

Considere a situação abaixo.
Em um escritório de uma repartição pública uma funcionária prepara café em uma cafeteira elétrica. O telefone da sua seção
toca e ela esquece completamente da cafeteira. Quase uma hora depois ela sente um odor de queimado e percebe que a
pequena sala onde se encontrava a cafeteira está repleta de fumaça oriunda do equipamento. A funcionária vai até o corredor e
se depara com extintores de tipos e tamanhos diferentes.
Trata-se de incêndio de classe
(A)

A e o melhor extintor é o de água pressurizada.

(B)

B e o melhor extintor é o de pó químico seco.

(C)

C e o melhor extintor é o de gás carbônico.

(D)

D e o melhor extintor é o de água pressurizada.

(E)

B e o melhor extintor é o gás carbônico.

MPAMD-Ag.Apoio-Motorista Segurança-AA04
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55.

Ao encontrar uma pessoa adulta deitada em um banco de via pública, desacordada, que não responde ao chamado e que está
respirando com dificuldade, prioritariamente, deve-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

abrir a boca da vítima a fim de facilitar a entrada do ar para normalizar a respiração.
umedecer a face da vítima com água fria na tentativa de despertá-la.
pedir auxílio a outras pessoas do local para o transporte imediato da vítima até o hospital.
acionar o serviço de emergência/urgência com base nos sinais de que a vítima não responde.
aplicar respiração boca a boca na vítima até a chegada do socorro.

Atenção: As questões de números 56 à 58 estão de acordo com as Diretrizes da American Heart Association (AHA) 2010.
56.

57.

Na Reanimação Cardiopulmonar (RCP) recomenda-se, dentre outros procedimentos, que as compressões torácicas feitas por
um socorrista leigo devem ser contínuas até o momento da
(A)
(B)
(C)

instalação de marca-passo cardíaco por profissionais da saúde.
chegada e preparação para uso de um desfibrilador externo automático (DEA).
instalação de soro endovenoso para hidratar a vítima.

(D)
(E)

chegada de um aparelho para a verificação da pressão arterial.
administração de medicamento para dor, disponível no momento.

O socorrista leigo que atua sozinho na reanimação cardiopulmonar, de uma pessoa adulta, deve aplicar as compressões
torácicas na frequência de, no mínimo,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

58.

Uma pessoa que foi atingida por projétil de arma de fogo, na perna esquerda, apresenta hemorragia externa com a presença de
sangue vermelho vivo jorrando pelo membro. No controle da hemorragia, uma das ações recomendadas é a aplicação de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

59.
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gelo diretamente no local do ferimento.
torniquete próximo ao pé esquerdo.
bolsa de água quente no local, associada a um torniquete.
água fria com massagem compressiva sobre a perna ferida.
compressão direta sobre o local do sangramento.

Após acidente automobilístico, uma vítima é encontrada estendida no asfalto, acordada, respirando e falando que não consegue
se mover. Nesta situação, até a chegada do socorro especializado, é recomendável, dentre outros procedimentos, que o
socorrista leigo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60.

100 compressões/minuto.
50 compressões/minuto.
60 compressões/minuto.
85 compressões/minuto.
30 compressões/minuto.

estique os membros da vítima, alinhando-os ao longo do corpo.
mantenha a vítima calma, assegurando que a mesma não se movimente.
movimente o pescoço da vítima para frente e para trás, certificando-se que não há fratura.
coloque a vítima sentada, apoiada sobre um local mais elevado.
imobilize o corpo da vítima, colocando o pescoço da mesma lateralizado.

Há um acidente de carro com vítimas: o motorista e um passageiro adulto no banco da frente. As janelas do carro estão abertas.
Enquanto aguarda a chegada de um socorro profissional, a pessoa que socorre pode iniciar o socorro às vítimas. Dentre outros
procedimentos, é recomendável
(A)

ver se o cinto de segurança está dificultando a respiração do motorista. Neste caso, soltá-lo cuidadosamente, sem
movimentar o corpo da vítima.

(B)

abrir a porta do carro que estiver menos danificada e iniciar o contato com a vítima menos machucada. Se ela queixar-se
de dor, retirá-la cuidadosamente do carro.

(C)

evitar que as vítimas fiquem inconscientes, utilizando alguns artifícios tais como: falar em voz alta e sacudir levemente a
cabeça e as mãos das vítimas.

(D)

retirar do carro o motorista inconsciente e deitá-lo no chão pois essa conduta facilita a circulação cerebral e cardíaca.

(E)

manter as vítimas com a temperatura corporal levemente abaixo do normal a fim de prevenir possíveis sangramentos.
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