Governo do Distrito Federal
Edital no 1, Metrô-DF,
Metrô
de 12/12/2013
Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal
Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva
para o Metrô-DF
Metrô

Cargo 212
Segurança Metroferroviário
Data e horário da prova: Domingo, 13/4/2014
/2014, às 15 horas
INSTRUÇÕES
•

•
•

Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
o um cartão de respostas ótico personalizado.
Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico
estão corretas.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES,, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas,
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Somos como um veleiro.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse
prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da
prova.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da
sala.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de
material transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação.
comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo
fiscal do IADES:: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager;
pager notebook; tablet eletrônico;
walkman;; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica;
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
IADES
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA
•
•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s)
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora
dos locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou
azul, o espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim:

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 25

QUESTÃO 3________________________
Caso o autor resolvesse substituir o trecho “o mais lotado do
mundo” (linha 2), mantendo-se as vírgulas originais, por uma
oração subordinada adjetiva, a nova redação deveria ser
introduzida por

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 8
Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.
Qual é o maior metrô do Brasil?
1

4

7

9

Apenas cinco cidades do Brasil têm metrô. O de São
Paulo, o mais lotado do mundo, tem três vezes mais usuários
que os das outras quatro cidades somadas: Rio, Recife, Belo
Horizonte e Brasília. Só na estação da Sé, passam 800 mil
pessoas por dia, mais do que todo o tráfego no metrô carioca.
São Paulo é campeã em extensão, mas perde de metrópoles
estrangeiras. Buenos Aires, com três vezes menos habitantes,
tem mais estações. E a cidade do México tem quase três
vezes mais quilômetros.
Disponível em: <http://super.abril.com.br/cotidiano/qual-maior-metro-brasil656040.shtml> Acesso em: 3/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1 _______________________
Relacionando o título com as informações do texto, assinale
a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O texto apresenta apenas uma informação para
justificar a resposta à pergunta feita no título.
No texto, são apresentados dois critérios que
classificam o metrô de São Paulo como o maior do
Brasil: quantidade e extensão.
A resposta à pergunta feita no título destaca que o
número de usuários do metrô de São Paulo é três
vezes maior que o de cada uma das quatro outras
cidades brasileiras citadas.
O tráfego em uma das estações do metrô carioca é
três vezes menor que a quantidade de pessoas que
passam pela estação da Sé, em São Paulo.
O texto não responde diretamente à pergunta
apresentada no título.

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

a qual é.
do qual é.
cujo é.
de que é.
o qual é.

QUESTÃO 4________________________
Quanto à conjunção destacada no período “São Paulo é
campeã em extensão, mas perde de metrópoles
estrangeiras.”, é correto afirmar que ela tem sentido
equivalente a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mais.
portanto.
conquanto.
no entanto.
mas também.

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8.
Achados e Perdidos
1

4

7

9

Objetos achados em quaisquer das estações ou trens
do Metrô-DF são guardados no Posto Central de Objetos
Achados e Perdidos (PCOAP). O posto fica na estação
Galeria, cujo acesso fica próximo à quadra 1 do Setor
Bancário Sul. No PCOAP, os objetos e documentos são
guardados por até 30 dias. Depois desse prazo, os objetos
são doados à Administração Regional de Brasília e os
documentos, encaminhados aos correios. O serviço
funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Disponível em: <http://www.metro.df.gov.br/servicos/achados-eperdidos.html>. Acesso em: 1/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 2 _______________________

QUESTÃO 5________________________

Nos dois primeiros períodos, foram empregadas,
respectivamente, as formas “têm” e “tem”. Considerando a
norma-padrão e o contexto em que elas aparecem, é correto
concluir que a acentuação gráfica do verbo ter

De acordo com as informações do texto, assinale a
alternativa correta.

(A)

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

é facultativa quando ele for empregado na terceira
pessoa do singular, mas é obrigatória quando estiver
na terceira pessoa do plural do presente do
indicativo.
está inadequada nos dois casos, pois o uso do acento
diferencial é obrigatório na terceira pessoa do
singular do presente do indicativo.
ocorre obrigatoriamente apenas quando ele estiver
flexionado na terceira pessoa do plural do presente
do indicativo.
está inadequada no primeiro caso, pois a forma
correta é têem.
é facultativa nos dois casos.

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

(B)
(C)
(D)

(E)

Qualquer objeto achado na estação do Metrô-DF é
guardado no Posto de Objetos Achados e Perdidos
(PCOAP).
Os objetos e documentos achados no prazo de até 30
dias ficam guardados no PCOAP.
A estação Galeria fica na quadra 1 do Setor Bancário
Sul.
Quando não são resgatados no prazo de até 30 dias,
os objetos guardados no PCOAP são doados à
Administração Regional de Brasília.
Os documentos achados depois do prazo de 30 dias
são encaminhados aos correios.
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QUESTÃO 6 _______________________

(D)
(E)

A respeito do emprego da crase no texto, considere a
norma-padrão e assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 10_______________________

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Em “cujo acesso fica próximo à quadra 1 do Setor
Bancário Sul” (linhas 4 e 5), o uso da crase é
facultativo.
Em “os objetos são doados à Administração Regional
de Brasília”, (linhas 6 e 7) a crase foi empregada
indevidamente.
Em “O serviço funciona de segunda a sexta-feira”
(linhas 8 e 9), o uso da crase é proibido.
Em “das 7h às 19h” (linha 9), o uso da crase é
facultativo.
Em “das 7h às 19h” (linha 9), caso o termo destacado
fosse substituído por 1h, o uso da crase seria
proibido.

QUESTÃO 7 _______________________
Acerca das questões sintáticas referentes à oração “O serviço
funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.” (linhas 8 e
9), assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“O serviço” é considerado objeto direto.
“funciona” é verbo intransitivo.
O predicado é nominal.
“O” e “de segunda a sexta-feira” desempenham a
mesma função.
“das 7h às 19h” é aposto.

QUESTÃO 8 _______________________
No trecho “de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.” (linha
9), a vírgula foi empregada para
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

separar termos que desempenham a mesma função
sintática.
indicar uma explicação.
introduzir um vocativo.
isolar um termo do seu complemento.
listar termos sinônimos.
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 9 a 13

B tem elementos que não pertencem a A.
todo elemento de A está em B.

A linha do metrô do Distrito Federal lembra a forma de um Y
deitado, com hastes não totalmente retilíneas. Toda a via tem
a extensão de 42,38 km. Entre as estações A e B, existem 10
estações intermediárias funcionando; entre B e C, são 3 e,
entre B e D, são 7.

Se as distâncias entre cada par de estações vizinhas fossem
todas iguais, essa distância, em quilômetros, calculada sem
aproximações, até a segunda casa decimal, seria igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,84.
1,92.
2,01.
2,11.
2,22.

QUESTÃO 11_______________________
Paulo e Maria utilizam o metrô e embarcam nas estações de
Águas Claras e Guará, respectivamente. Hoje combinaram de
embarcar no mesmo trem para irem ao shopping. Assim que
embarcou, Paulo avisou a Maria, para que ela embarcasse no
mesmo vagão, mas esqueceu de avisar em qual estaria.
Sabendo que a composição em que viajaram é formada por 8
trens destinados aos passageiros, sendo um exclusivo para
mulheres, a probabilidade de Maria embarcar no mesmo trem
que Paulo é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

menor que 9%.
maior que 9% e menor que 11%.
maior que 11% e menor que 13%.
maior que 13% e menor que15%.
maior que 15%.

QUESTÃO 12_______________________
QUESTÃO 9 _______________________
Considere um conjunto formado por 5 números pares
sucessivos. A partir dele, construa um novo conjunto B
substituindo-se os dois menores elementos de A por números
duas unidades maiores, e substituindo-se os três maiores
elementos de A por números duas unidades menores. É
correto afirmar que
(A)
(B)
(C)

o número de elementos nos dois conjuntos é o
mesmo.
B tem mais elementos que A.
B tem menos elementos que A.

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

A quantidade de usuários do metrô de Brasília era de 45
mil/dia no início de 2007; no final daquele ano, passou a 100
mil/dia, e, em 2008, atingiu 140 mil/dia.
As duas variações percentuais ocorridas de um estágio para
outro foram, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inferior a 100; inferior a 40.
inferior a 100; 40.
100; 40.
superior a 100; inferior a 40.
superior a 100; 40.
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QUESTÃO 13 ______________________

QUESTÃO 16_______________________

Duas máquinas, com velocidades de processamento
diferentes, quando trabalhando juntas executam uma tarefa
em 12 horas. Sozinha, uma delas leva 10 horas a menos que a
outra para executar a mesma tarefa. Em quantas horas a
máquina de maior velocidade de processamento executa a
tarefa sozinha?

Maria, usuária dos serviços do Metrô-DF, dirigiu-se à
ouvidoria desse órgão para reclamar que não foi
disponibilizado, durante o último feriado de 7 de setembro, à
noite, vagão exclusivo para mulheres, o que lhe causou
constrangimentos. Considerando essa situação hipotética, é
correto afirmar que Maria não tem razão em sua reclamação,

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

(A)

2.
10.
15.
18.
30.

(B)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO METRÔ-DF
Questões de 14 a 18

QUESTÃO 14 ______________________
De acordo com as disposições vigentes constantes da Lei
Orgânica do Distrito Federal, sua Administração Pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes,
obedecerá aos princípios de
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, razoabilidade e interesse público.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
transparência das contas públicas, razoabilidade,
motivação e interesse público.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, transparência, razoabilidade, motivação e
interesse público.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
proporcionalidade, motivação e interesse público.

QUESTÃO

(D)
(E)

QUESTÃO 17_______________________
Ressalvada legislação própria quanto aos dias e horários de
baixa utilização do metrô, assinale a alternativa correta
acerca do transporte de bicicletas ou similares nas
composições do Metrô-DF.
(A)
(B)

(C)
(D)

15 ______________________

De acordo com o comando legal próprio, assinale a
alternativa que completa o espaço indicado entre parênteses.
“Para a segurança do transporte metroviário, a pessoa
jurídica que o executa deve manter corpo próprio e
especializado de agente de segurança com atuação nas áreas
do serviço, especialmente (...)”
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

nas estações.
nas estações e nos carros de transporte.
nos carros de transporte.
nas estações, nas linhas e nos carros de transporte.
nas dependências do metrô.

(E)

É permitido o transporte de até duas bicicletas ou
similares por viagem.
É expressamente vedado o transporte de bicicletas ou
similares nas composições do metrô no Distrito
Federal, obrigando-se o Metrô-DF a disponibilizar
área para o armazenamento desses meios de
transporte em todas as estações.
É permitido o transporte de até três bicicletas ou
similares por viagem.
É permitido o transporte, sem limitação de número
máximo, desde que seja realizado no último vagão de
cada composição.
É permitido o transporte de até cinco bicicletas ou
similares por viagem.

QUESTÃO 18_______________________
De acordo com as disposições vigentes no Regulamento de
Transporte, Tráfego e Segurança do Metropolitano do
Distrito Federal, assinale a alternativa que não indica
atribuição(ões) do Corpo de Segurança do Metrô-DF.
(A)
(B)

Área Livre

(C)

(D)
(E)

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

uma vez que os vagões exclusivos para mulheres são
somente para os horários de pico matutino e
vespertino.
em face de a lei distrital que instituiu os vagões
exclusivos somente ter passado a produzir seus
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2014.
porém a ouvidoria do Metrô-DF deve encaminhar e
tomar as providências cabíveis.
uma vez que os vagões exclusivos não são
obrigatórios nos domingos e nos feriados.
uma vez que os vagões exclusivos não são
obrigatórios nos sábados, domingos e feriados.

Prisão em flagrante de criminosos e contraventores,
conforme dispõe a lei.
Isolamento dos locais de acidente, crime ou
contravenção penal, para fins de verificações
periciais, desde que não acarrete a paralisação do
tráfego metroviário.
Prevenção e repressão de crimes e contravenções nas
dependências do Metrô-DF e preservação do seu
patrimônio.
Apreensão de instrumentos, objetos ou valores
relacionados com crimes ou contravenção penal.
Segurança do público.
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MICROINFORMÁTICA
Questões de 19 a 22

ATUALIDADES
Questões de 23 a 25

QUESTÃO 19 ______________________

QUESTÃO 23_______________________

A internet é uma poderosa ferramenta para usuários e
empresas. Quando se utiliza essa tecnologia de maneira
protegida e interna em uma empresa ou departamento com
restrições de acesso, é correto afirmar que se está definindo
uma

Política externa – Os principais países emergentes
do mundo atual formam um agrupamento informal entre os
países que o constituem. Abre espaço para diálogo,
identificação de convergências e concertação em relação a
diversos temas, além de ampliação de contatos e cooperação
em setores específicos. Recentemente reunidos no sul do
continente africano, esse grupo troca conhecimento e
experiências sobre as tendências de diversas naturezas
(população, economia, política etc). Agora, no início de
2014, eles estiveram reunidos na cidade de Nelspruit; na
pauta, o debate sobre o Programa de Ação da Conferência
Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD),
que comemora 20 anos.

A

extranet.
LAN.
MAN.
WAN.
intranet.

QUESTÃO 20 ______________________

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

Tempo de acesso.
Senha de acesso.
Horário de acesso.
Acesso a jogos.
Acesso a programas específicos.

Com base no texto e considerando as inúmeras relações
internacionais contemporâneas, assinale a alternativa que
apresenta corretamente os países que formam o grupo de
países emergentes.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Argentina, Chile, China, Índia e Brasil.
China, Índia, Paquistão, Turquia e Rússia.
Brasil, Chile, China, Argentina e África do Sul.
Venezuela, México, Coreia do Sul, Tailândia e China.
África do Sul, Rússia, Brasil, China e Índia.

AP

QUESTÃO 21 ______________________

Disponível em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/
index.php.spm-debate>, com adaptações.

LI

O controle dos pais é uma ferramenta útil e interessante. Em
relação a esse tema, assinale a alternativa cuja funcionalidade
apresentada não é de responsabilidade do controle dos pais
no Windows 7.

C
AD

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

O painel de controle é responsável por alterar as
configurações do Windows 7. Considerando essa
informação, assinale a alternativa que indica em que
categoria está disponível a opção de fazer uma cópia de
segurança (backup).
Hardware e sons.
Discos e armazenamento.
Contas de usuário.
Sistema e segurança.
Programas.

VA

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

O

QUESTÃO 22 ______________________

PR

Um tipo de vírus de computador, também conhecido como
aplicativo ou programa espião, que tem como finalidade
recolher informações confidenciais de um usuário, tais como
os seus dados bancários ou hábitos de consumo.
Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar
que essas características identificam um

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

rojans.
Adwares.
RansonWares.
Spywares.
BackDoors.

CONCURSO PÚBLICO – METRÔ-DF

QUESTÃO 24_______________________
O ameaçador programa nuclear iraniano

O Irã iniciou quatro dias de exercícios militares para
prevenir um eventual ataque de Israel às suas centrais
nucleares. Um ato de intimidação, em um momento em que a
Casa Branca anunciou que o presidente Obama deverá
reunir-se com o primeiro-ministro israelita. As manobras
militares coincidem com a chegada dos inspetores
internacionais a Teerã para supervisionar o programa nuclear
iraniano.
Disponível em: <http://fimdostempos.net/petroleo-iraprograma-nuclear>, com adaptações.

Considerando o assunto abordado, assinale a alternativa que
apresenta alguns países que têm programa nuclear para fins
militares, no caso, a bomba atômica.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estados Unidos da América, Rússia e China.
Paquistão, Alemanha e França.
Índia, Japão e Coreia do Norte.
Israel, Reino Unido e Iraque.
Ucrânia, Coreia do Sul e Síria.
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QUESTÃO 25 ______________________

QUESTÃO 27_______________________

Vista do alto, essa região administrativa assemelha-se a uma
colmeia, devido ao seu formato hexagonal. Quem chega à
Região Administrativa II, percebe semelhança com o abrigo
das abelhas também por outros aspectos. Cada vez mais
independente do Plano Piloto, possui movimentos culturais
que já se firmaram e atraem público de outras localidades,
como o Festival de Música Popular e as apresentações de
filmes e peças teatrais no Cineclube Porta Aberta. Distante
pouco mais de 30,2 quilômetros do Plano Piloto, foi uma das
primeiras cidades-satélites a ser oficializada no Distrito
Federal (DF). Surgiu no início da década de 1960, para
abrigar os operários que trabalhavam na construção da
barragem do Lago Paranoá. O nome foi escolhido em
homenagem ao padre Luiz Mendonça, que celebrou a
primeira missa no local. Essa região administrativa se divide
nos setores Norte, Sul, Leste, Oeste e Central, todos com
áreas residenciais e comerciais.

Com relação ao Decreto-Lei no 3.688/1941, assinale a
alternativa correta.

Considerando as informações apresentadas, assinale a
alternativa que indica a região administrativa no DF a que
elas se referem.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gama.
Santa Maria.
Samambaia.
Riacho Fundo II.
Recanto das Emas.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 28_______________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 26 a 50

Acerca dos juizados especiais criminais, previsto na Lei
no 9.099/1995, assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 26 ______________________

(A)

Mévio, segurança metroferroviário de uma companhia de
metrô, em sua jornada de trabalho presenciou um indivíduo
subtraindo a bolsa de uma senhora. Como estava sozinho,
decidiu pedir ajuda a outros colegas com o objetivo de
prender o transgressor. Infelizmente, não houve tempo hábil
para tanto e o suspeito fugiu do local com a bolsa da vítima.
Inconformado por não ter prendido o infrator, Mévio achou
melhor não comunicar o episódio à autoridade competente.

(B)

Acerca desse caso hipotético, assinale a alternativa correta
em relação ao comportamento adotado por Mévio.
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

Mévio
não
poderá
ser
responsabilizado
criminalmente, já que envidou os esforços
necessários para prender o transgressor.
Mévio poderá ser responsabilizado pelo crime de
omissão de comunicação de crime.
No caso em tela, a conduta de Mévio constitui uma
contravenção penal apenada com multa.
Caso o crime presenciado por Mévio fosse de ação
penal privada, ainda assim haveria a obrigatoriedade
de comunicar o crime à autoridade competente.
Mévio
poderá
ser
responsabilizado
administrativamente, mas a responsabilidade penal
dele não será cogitada.

(C)

(D)

(E)

Compete ao juizado especial criminal julgar os
crimes e as contravenções penais de menor potencial
ofensivo.
O juizado especial criminal tem competência para
julgar somente os crimes de menor potencial
ofensivo.
Compete ao juizado especial criminal julgar somente
as contravenções penais de menor potencial
ofensivo.
Compete ao juizado especial criminal julgar tanto os
crimes como as contravenções penais, ainda que
sejam de médio potencial ofensivo.
O juizado especial criminal tem competência para a
conciliação e o julgamento das infrações penais de
menor potencial ofensivo, não dispondo de
legitimidade para a execução de seus julgados.

QUESTÃO 29_______________________
Em relação ao conceito de infração penal de menor potencial
ofensivo, é correto afirmar que são os crimes e as
contravenções penais a que a lei comina pena
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A vadiagem e a mendicância são contravenções
penais.
Jogo de azar e jogo do bicho são considerados
expressões sinônimas e que merecem idêntica
reprimenda penal.
O jogo do bicho é uma contravenção penal, que
prevê punição tanto para quem explora a atividade
ilícita como para quem participa da loteria.
Caso um segurança metroferroviário, no exercício de
sua função pública, perceba, nas imediações do
metrô, indivíduo bêbado colocando em risco a sua
própria segurança, nada poderá fazer, pois a conduta
só constituiria infração penal se colocasse em risco a
segurança de terceiro.
Suponha que um indivíduo exiba, da varanda da
própria residência, os órgãos genitais para a vizinha
da frente. Nesse caso, o indivíduo será detido em
razão da prática de crime de importunação ofensiva
ao pudor.

máxima inferior ou igual a dois anos, cumulada ou
não com multa.
máxima superior a dois anos.
máxima não superior a dois anos, cumulada
necessariamente com multa.
mínima de dois anos.
máxima inferior a dois anos, necessariamente.
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QUESTÃO 30 ______________________

QUESTÃO 32_______________________

Acerca da Lei no 4.898/1965, assinale a alternativa correta.

Em relação ao conceito, às funções e aos caracteres do
direito penal, assinale a alternativa correta.

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Quando o abuso for cometido por agente de
autoridade policial, civil ou militar, de qualquer
categoria, não poderá ser cominada a pena autônoma
ou acessória, de poder o acusado exercer funções de
natureza policial ou militar no município da culpa,
por prazo de um a cinco anos.
Não existindo no município, no Estado ou na
legislação militar normas reguladoras do inquérito
administrativo, serão aplicadas, alternativamente, as
o
disposições dos arts. 219 a 225 da Lei n 1.711/1952
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União).
O processo administrativo poderá ser sobrestado para
o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil.
À ação civil serão aplicáveis as normas do Código
Civil brasileiro.
A ação penal será iniciada, independentemente de
inquérito policial ou justificação por denúncia do
Ministério Público, instruída com a representação da
vítima do abuso.

QUESTÃO 31 ______________________

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 33_______________________
Acerca da natureza jurídica das ações penais nos crimes de
abuso de autoridade, assinale a alternativa correta.
(A)

Tício, agente policial do Distrito Federal, em seu horário de
trabalho, quando se encontrava em viatura policial
descaracterizada, deparou-se com acidente de trânsito
envolvendo dois veículos, sendo que um dos motoristas
apresentava sangramento na região do nariz, enquanto o
outro se queixava de dores abdominais. Diante desse caso
hipotético, assinale a alternativa correta acerca da
providência a ser ultimada por Tício.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(B)

(C)

(D)
Como há vítimas lesionadas no local, Tício deverá
solicitar perícia para o local do acidente, não
podendo autorizar a remoção dos veículos
envolvidos.
Há previsão legal de que Tício autorize a imediata
remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem
como dos veículos envolvidos no acidente, o que
poderá fazê-lo independentemente de exame do
local.
Caso Tício autorize a remoção das pessoas e dos
veículos, será prescindível a lavratura de um boletim
de ocorrência.
O ato de autorização para remover veículos e pessoas
será um ato compulsório do agente policial, mesmo
que não haja prejuízo para o tráfego de veículos na
via pública.
A solicitação de perícia e o acionamento do SAMU
são medidas a serem impostas necessariamente.
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O direito penal é o setor ou parcela do ordenamento
jurídico público, que estabelece as ações ou omissões
delitivas, cominando-lhes penas, medidas de
segurança ou trabalho forçado.
Do ponto de vista material, integra-se por normas
jurídicas (mandatos e proibições) que criam o injusto
penal e suas respectivas consequências jurídicas.
A função primordial do direito penal radica na
proteção de bens jurídico – penais – bens do Direito –
essenciais ao país e à comunidade.
A missão do direito penal é proteger a convivência
humana, assegurando-se, por meio da coação estatal,
a inquebrantabilidade da ordem jurídica.
O direito penal não se presta à tutela de bens ou
interesses difusos ou coletivos.

(E)

Depende de representação da vítima, sendo, por isso,
crimes de ação penal pública condicionada.
De regra, são crimes de ação penal pública
incondicionada, conquanto seja necessária a
representação criminal da vítima para o oferecimento
da denúncia.
O Ministério Público poderá oferecer a denúncia,
desde que essa venha instruída com a representação
criminal.
Quando a autoridade praticar o abuso contra o
particular, danificando, por exemplo, um bem de sua
propriedade, a vítima oferecerá queixa-crime contra
o abusador, caso em que a ação penal será privada.
Todos os crimes praticados com abuso de autoridade
são processados mediante ação penal pública
incondicionada, embora seja possível ao lesado
propor ação penal privada subsidiária da pública,
ante a inércia do órgão ministerial.

QUESTÃO 34_______________________
É correto afirmar que barreiras e equipamentos, tais como
circuito fechado de TV (CFTV), portas giratórias, catracas,
detector de metais utilizados nos sistemas de segurança para
inibir invasões ou ações criminosas, são medidas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estáticas.
dinâmicas.
de prevenção.
de movimentação.
de precaução.
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QUESTÃO 35 ______________________

QUESTÃO 40_______________________

Para neutralizar um invasor desarmado e com baixo nível de
agressividade, os agentes de segurança devem fazer uso de

Uma parte da defesa pessoal tem origem na prática das artes
marciais. As técnicas Mawashi Geri, Direto, Osoto-Gari e
Kote-gaeshi pertencem, respectivamente, às seguintes artes
marciais:

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

armamento não letal.
técnicas de imobilização e controle.
armamento letal.
gás de pimenta e aspen (bastão retrátil).
golpes traumáticos.

QUESTÃO 36 ______________________
Assinale a alternativa que apresenta os pontos que, nas
instalações, podem causar danos à própria instituição, aos
funcionários ou à sociedade.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pontos críticos.
Instalações sensíveis.
Pontos de risco.
Áreas proibidas.
Acesso proibido.

QUESTÃO 37 ______________________
Na atividade de segurança de instalações, parte-se sempre da
segurança de ambientes mais restritos e de acesso limitado
para ambientes com menor restrição e acesso parcialmente
limitado e, finalmente, a ambientes sem restrição e acesso
livre, sempre com identificação pessoal.
A informação apresentada descreve a teoria

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

QUESTÃO 41_______________________
As artes marciais se dividem basicamente em dois grandes
grupos técnicos: projeções (quedas) e técnicas de controle
(estrangulamentos, chaves e imobilizações); e golpes
traumáticos (socos, chutes, cotoveladas, joelhadas).
Considerando essa classificação, assinale a alternativa em
que os golpes apresentados fazem parte dos dois grupos
citados.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dos triângulos de segurança.
da segurança total.
da limitação de acessos.
dos círculos concêntricos.
dos ambientes seguros.

Acerca da natureza jurídica das ações penais nos crimes de
abuso de autoridade, assinale a alternativa correta.

(B)

(C)

QUESTÃO 38 ______________________
Assinale a alternativa que apresenta o objetivo da manobra
de Heimlich, descrita pelo médico Henry Heimlich (1974).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A reanimação cardiorrespiratória.
A redução de luxações.
A desobstrução das vias aéreas superiores.
Os primeiros socorros em queimados.
A manobra para estancamento de hemorragias.

QUESTÃO 39 ______________________
Assinale a alternativa que indica a primeira ação do
socorrista em caso de acidente com choque elétrico.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Realizar massagem cardíaca e respiração boca a
boca.
Desligar a fonte de corrente elétrica.
Avaliar o nível de queimaduras sofridas.
Ligar para o SAMU.
Retirar a vítima rapidamente do contato com a fonte
elétrica.
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Jab, cruzado e mawashi geri.
Osoto-Gari, tai-othosi e kote-gaeshi.
Harai-goshi, te-guruma e kata-guruma.
Direto, osoto-gari e tai-otohi.
Jab, direto e martelo rodado.

QUESTÃO 42_______________________

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

judô, caratê, boxe e aiquidô.
caratê, boxe, aiquidô e judô.
boxe, judô, caratê e aiquidô.
aiquidô, boxe, judô e caratê.
caratê, boxe, judô e aiquidô.

(D)

(E)

Depende de representação da vítima, sendo, por isso,
crimes de ação penal pública condicionada.
Em regra, são crimes de ação penal pública
incondicionada, conquanto seja necessária a
representação criminal da vítima para o oferecimento
da denúncia.
O Ministério Público poderá oferecer a denúncia,
desde que essa venha instruída com a representação
criminal.
Quando a autoridade praticar o abuso contra o
particular, danificando, por exemplo, um bem de sua
propriedade, a vítima oferecerá queixa-crime contra
o abusador, caso em que a ação penal será privada.
Todos os crimes praticados com abuso de autoridade
são processados mediante ação penal pública
incondicionada, embora seja possível ao lesado
propor ação penal privada subsidiária da pública,
ante a inércia do órgão ministerial.

QUESTÃO 43_______________________
Assinale a alternativa que indica a melhor técnica para
amortecimento de quedas em caso de acidentes no dia a dia,
com queda frontal em velocidade média ou alta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apoio frontal das duas mãos (te-ukemiwaza).
Apoio frontal de uma das mãos ( mae-ukemi).
Apoio lateral de uma das mãos (Yoko-ukemi).
Rolamento (zempokaiten-ukemi).
Amortecimento de quedas para trás (ushiro-ukemi).
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QUESTÃO 44 ______________________

QUESTÃO 47_______________________

À capacidade de demonstrar postura e aparência adequadas
para o bom atendimento ao público se dá o nome de

A Norma Brasileira (NBR) 14077:1998 fixa as condições
exigíveis para a comunicação visual, relativas à segurança do
usuário, no transporte de passageiros
passageiro de todos os sistemas
metroferroviários do País.
aís. No transporte de passageiros,
devem ser utilizados vários tipos de sinalização, adequados
às diversas configurações do sistema metroferroviário, com o
objetivo único de garantir a segurança
se
de seus usuários.
Considerando a NBR 14077:1998, assinale a alternativa
correta.

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

discrição.
apresentação.
conduta.
cortesia.
comunicabilidade.

QUESTÃO 45 ______________________

(A)

As figuras a seguir representam o símbolo internacional de
acesso, o símbolo de acessibilidade assistida e a sinalização
indicativa do assento preferencial.
(B)

(C)

(D)
Fonte: ABNT 14021/2005

(E)
Com relação à norma brasileira de acessibilidade no sistema
de trem urbano ou metropolitano, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Todos os assentos localizados nas plataformas,
inclusive os preferenciais, devem estar sinalizados
com a informação “Assento Preferencial”,
referencial”, indicando
os beneficiários desse direito.
A sinalização do assento preferencial deve ser
instalada no encosto do assento, de forma clara e
visível.
A sinalização visual que indica o atendimento ou uso
preferencial dos equipamentos e serviços oferecidos
pode utilizar pictogramas inseridos em quadrados ou
círculo.
A figura do símbolo internacional de acesso pode ser
inserida em círculos.
Por motivos de segurança, o local reservado para a
pessoa em cadeira de rodas não deve estar
es próximo à
porta de embarque e desembarque.

QUESTÃO 46 ______________________
Com relação às qualidades importantes para desempenhar
um bom atendimento ao público, assinale a alternativa
correta.

QUESTÃO 48_______________________
Considerando os tipos de personalidades que contribuem, ou
não, para o bom desempenho da equipe, assinale a alternativa
que apresenta a personalidade caracterizada por normalmente
querer resolver os problemas e lutar pelos próprios
companheiros, mesmo sem muita análise ou discussão,
querendo dominar a conversa.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

se identificar o supérfluo para
Para ser objetivo, deve-se
a resolução de um problema.
se respeitar e conviver com
Para ser tolerante, deve-se
ideias e comportamentos semelhantes ao seu.
Para ser eficiente, basta realizar as tarefas propostas.
se interagir com os
Para ser comunicativo, deve-se
demais por meio de ações ou ideias.
se estar sempre atento e
Para ser interessado, deve-se
indiferente, com o objetivo de ajudar.
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Observador.
Confrontador.
Pacificador.
Perfeccionista.
Sonhador.

QUESTÃO 49_______________________
Assinale a alternativa que indica comportamento(s)
necessário(s) para um bom relacionamento e desempenho no
trabalho em equipe.
(A)

(A)

A sinalização de saída de emergência é composta
pelas palavras “saída de emergência” acompanhada
ou não de pictogramas como seta e equipamento de
fluxo.
A sinalização de saída é composta pela palavra
“saída”,
acompanhada
obrigatoriamente
de
pictogramas como seta e equipamento de fluxo.
A sinalização de equipamento de emergência deve
ter dimensão tal que não haja prejuízo de sua
legibilidade a, no mínimo,
mínimo 100 metros de distância.
Na impossibilidade de sinalização visual, deverá
haver sempre um usuário na guarda desse
equipamento.
A sinalização de advertência é o elemento de
comunicação visual cujo objetivo é o de impedir
ações em determinados locais.
A sinalização de entrada de emergência tem como
objetivo direcionar a saída de viaturas oficiais de
socorro (bombeiros, ambulância e outros) em
situação de emergência.

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

Apoiar as decisões da equipe e interagir com aqueles
que possuem maior afinidade.
Valorizar a própria contribuição no trabalho
realizado.
Assumir posição polêmica em situações de conflito.
Esperar o melhor das capacidades dos outros e trazer
à tona quando a expectativa não for atingida.
Mostrar os problemas da equipe e encorajar uma
solução para o grupo.
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QUESTÃO 50 ______________________
A principal finalidade de um setor de controle patrimonial
deve estar em fornecer materiais para os serviços em
execução nas quantidades estritamente necessárias, sem
descuidar da eficiência e eficácia. Para que a administração
de materiais seja eficiente e eficaz, deve ser organizada de
forma que possibilite atingir certos objetivos. Em relação a
esse tema, assinale a alternativa que apresenta a definição de
controle patrimonial.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Atividade administrativa que visa à preservação e
defesa dos bens patrimoniais de uma organização, em
caráter permanente, a fim de acompanhar a posição
físico‐financeira do ativo imobilizado de cada unidade
administrativa,
voltando‐se
especialmente
à
verificação da localização, do estado de conservação,
da utilização e dos prazos de garantia e manutenção.
Ramo da contabilidade que registra, controla e
demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e
fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas
variações.
Ciência econômica utilizada como instrumento de
informação, por meio da qual passa a se conhecer a
estrutura econômico-financeira das entidades.
Registro da movimentação do patrimônio de uma
entidade, quer qualitativa ou quantitativamente, a fim
de fornecer informações úteis aos usuários e
interessados.
Situação patrimonial e financeira de uma pessoa
jurídica em que se evidencia o ativo, o passivo, o
resultado de exercícios futuros e o patrimônio líquido.
Área Livre
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