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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Um princípio de incêndio em uma lata de lixo contendo apenas

papéis pode ser caracterizado como um incêndio de

A classe C.

B classes B ou C.

C classe A.

D classes A ou B.

E classe B.

QUESTÃO 22

Entre os elementos envolvidos na produção do fogo, o elemento

capaz de produzir vapores combustíveis em materiais sólidos e

líquidos e o(a)

A combustível.

B calor.

C tetraedro do fogo.

D reação em cadeia.

E comburente.

QUESTÃO 23

fogueira

A propagação do calor pode ocorrer de três formas. A figura

anterior mostra um exemplo de transferência de calor por

A convecção.

B gaseificação.

C radiação biológica.

D aspersão.

E condução.

QUESTÃO 24

Os extintores de incêndio são concebidos segundo os métodos de
extinção a que eles se destinam: por abafamento, resfriamento,
quebra da reação em cadeia ou pelo conjunto de dois ou mais
elementos. Nesse sentido, o extintor de incêndio à base de água
destina-se à extinção de incêndios pelos métodos de

A resfriamento e extinção conjuntiva.
B abafamento e extinção conjuntiva.
C resfriamento e quebra da reação monoestática.
D abafamento e resfriamento.
E abafamento e quebra da reação monoestática.

QUESTÃO 25

Os equipamentos de proteção individual (EPIs) são essenciais para
garantir a segurança das pessoas submetidas a situações de risco.
Os EPIs utilizados para a prevenção de choques mecânicos, cortes
e perfurações incluem

A as luvas, o cabo da vida e o mosquetão.
B a balaclava e o capacete.
C a roupa de aproximação e os filtros de ar.
D as botas de combate a incêndios e o capacete. 
E a cadeirinha e a roupa de aproximação.

QUESTÃO 26

A imagem anterior ilustra um dispositivo denominado iluminação
de emergência. Assinale a opção que indica a conclusão que o
profissional responsável, após inspeção visual, deve elaborar
a respeito desse dispositivo.

A Não atendia às normas vigentes, pois não é um modelo
aprovado para esse tipo de iluminação de emergência.

B Não atendia às normas vigentes, pois o dispositivo não estava
aceso.

C Atendia às normas vigentes, pois o modelo de iluminação era
constituído de lâmpadas de LED.

D Não atendia às normas vigentes.
E Atendia às normas vigentes, mesmo não conectado à tomada.

QUESTÃO 27

Os hidrantes de parede são utilizados na edificação quando não é
mais possível realizar a extinção do fogo, por meio de extintores de
incêndio. Assinale a opção que apresenta o dispositivo que funciona
de maneira independente do sistema de hidrante de parede.

A sistema de pressurização e distribuição
B caixa de incêndio
C esguicho
D chuveiro automático
E reserva técnica de incêndio
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QUESTÃO 28

A sinalização de rota de fuga compõe a sinalização de emergência
das edificações, comumente ausente nas edificações brasileiras.
A sinalização que também compõe a sinalização de emergência
é denominada

A detector de gases.
B central de gás liquefeito de petróleo.
C sistema de proteção para descargas atmosféricas.
D saída de emergência.
E alarme de incêndio.

lQUESTÃO 29

A respeito do planejamento de segurança, julgue os itens a seguir.

I Deve-se realizar o planejamento de segurança em todas as
empresas, sejam elas públicas ou privadas.

II Situações nas quais não há risco iminente de segurança
dispensam o emprego de medidas preventivas.

III O gerenciamento e a prevenção de riscos são elementos
fundamentais do planejamento de segurança.

IV No contexto corporativo, as medidas de segurança referem-se
à proteção de recursos humanos e materiais.

V O planejamento de segurança restringe-se a eventos críticos já
em curso.

Estão certos apenas os itens

A I, II e III.
B I, II e V.
C I, III e IV.
D II, IV e V. 
E III, IV e V.

QUESTÃO 30

A defesa pessoal, também denominada autodefesa, é um método de
proteção contra ataques pessoais, que consiste em

A aumentar o tempo de combate pelo uso da força física, para
dominar agressores maiores e mais fortes.

B utilizar, com base no princípio da unicidade, uma única técnica
em todas as situações de risco.

C refrear a agressão utilizando apenas o emprego de técnicas de
mãos nuas, isto é, sem o uso de objetos.

D aplicar no agressor golpes traumáticos ou letais, com base nos
conhecimentos dos pontos sensíveis do corpo humano.

E neutralizar o adversário, dominando-o de maneira segura e sem
provocar danos a ele.

QUESTÃO 31

No gerenciamento de crises, um dos principais desafios consiste em
enfrentar situações que exigem uma postura organizacional não
rotineira. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que 

A o protocolo de ação do gerenciamento de crises inclui, em sua
normatização, o planejamento de contingências. 

B a primeira e mais importante fase do gerenciamento de um
evento crítico é a confrontação ou resposta imediata.

C a necessidade, a validade do risco e a aceitabilidade são
critérios norteadores da tomada de decisões em eventos
críticos.

D a resolução de uma crise demanda criatividade e improvisação,
baseando-se em métodos empíricos.

E as ações essenciais ao gerenciamento de crises devem ser
definidas no momento em que o evento crítico se apresenta.

QUESTÃO 32

Em uma situação envolvendo reféns, durante o processo de
negociação, o negociador deve, entre outras atitudes,

A assumir o papel de tomador de decisões.
B procurar ganhar tempo.
C desprezar pequenas exigências.
D estabelecer um prazo fatal para o término do processo. 
E oferecer sugestões alternativas.

QUESTÃO 33

Acerca de escoltas a pé e motorizadas designadas para a proteção
de dignitários, assinale a opção correta.

A Em escoltas a pé, o chefe da segurança integra a célula de
formação da equipe e se posiciona, preferencialmente,
à esquerda da autoridade. 

B Em deslocamentos com dois veículos, em contextos de risco
baixo, o veículo da segurança segue à frente do veículo da
autoridade.

C Em regra, na escolta a pé realizada por um só agente, este
deverá se posicionar à frente e à esquerda da autoridade.

D Em comboios de três veículos, o automóvel que transporta o
dignitário é o responsável por indicar a direção e a velocidade
do comboio.

E No transporte motorizado de autoridades de alto risco, em
velocidade reduzida, é recomendável que os agentes de
segurança sigam a pé.

QUESTÃO 34

A respeito da análise de riscos no contexto do planejamento da
segurança, assinale a opção correta.

A A análise de riscos leva em consideração somente o cenário
restrito à corporação para a aplicação de métodos preventivos.

B Em termos conceituais, a mera entrada de pessoa não
autorizada em ambiente funcional restrito caracteriza risco.

C O risco e a ameaça representam a mesma potencialidade de
dano.

D A análise qualitativa de riscos verifica, numérica e
estatisticamente, a probabilidade de ocorrência de eventos
adversos. 

E Entre as alternativas para o tratamento do risco em uma
corporação, inclui-se a aceitação do risco. 

QUESTÃO 35

Entre os elementos a ser considerados durante a definição da área
de proteção perimetral de uma empresa, inclui-se

A a fixação de barreiras de acesso físico artificiais,
descartando-se as barreiras naturais, por não serem eficazes.

B a proteção do entorno imediato, estando a segurança da região
adjacente fora das atribuições da equipe de segurança.

C o tipo de barreira física a ser utilizada de acordo com o
resultado da análise de riscos e com o ativo a ser protegido.

D a zona livre interna, caracterizada por um espaço de 4 m a 5 m
entre o cercado e as instalações da empresa.

E a zona livre externa, equivalente a uma distância de 15 m entre
o cercado e a via pública.
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QUESTÃO 36

Quanto à gestão de conflitos em situações de crise, é correto afirmar
que deve ser instalado um posto de comando

A após a fase da pré-confrontação, durante a etapa de resposta
imediata.

B em eventos críticos de pequena dimensão, e dois ou mais
postos em eventos maiores. 

C para abrigar somente o gerente da crise e seus assessores
diretos. 

D no perímetro tático interno, destinado a formar uma zona de
segurança entre o evento e o público.

E em todo evento crítico, independentemente do número de
pessoas envolvidas.

QUESTÃO 37

A respeito do planejamento de segurança, assinale a opção correta.

A A definição da formação das equipes de segurança faz parte do
planejamento operacional.

B A responsabilidade de elaboração do planejamento estratégico
cabe exclusivamente ao gestor de segurança.

C O planejamento estratégico deve pormenorizar tarefas
específicas a serem executadas a curto prazo.

D O planejamento operacional é um desdobramento do
planejamento tático e define as ações a serem executadas.

E Os procedimentos internos de controle de acesso de pessoas,
veículos e materiais são definidos no planejamento tático.

QUESTÃO 38

No que se refere ao planejamento de contingências e a sua
aplicação, é correto afirmar que

A o planejamento de contingência divide-se entre a fase de
resposta ou atendimento e a fase de reconstrução ou
recuperação.

B o manejo de emergência é realizado preventivamente, sendo
atividade distinta do planejamento de emergências.

C a estrutura de coordenação não deve ser fixada no
planejamento, visando garantir flexibilidade em eventos
críticos.

D é elaborado um planejamento de contingência diferente para
cada tipo de acidente, de acordo com sua magnitude e
gravidade.

E os perímetros de segurança devem ser definidos de acordo com
o grau de risco. 

QUESTÃO 39

Ao receber um arquivo criptografado com triple-des (3DES), um
agente público se deparou com a impossibilidade de abri-lo, pois
não lhe havia sido informada a senha para decifrá-lo. Nesse caso,
a propriedade de segurança da informação que corresponde ao uso
da criptografia é

A message-digest.
B não repúdio.
C integridade.
D confidencialidade.
E disponibilidade.

QUESTÃO 40

A respeito do grau de sigilo e do tempo para desclassificação das
informações de documentos sigilosos, assinale a opção que, de
acordo com a legislação pertinente, apresenta a associação correta
entre o grau de sigilo de um documento e o prazo máximo para
a desclassificação desse grau.

A ultrassecreto – setenta e cinco anos
B secreto – trinta anos
C reservado – cinco anos
D secreto – trinta e cinco anos
E reservado – doze anos

QUESTÃO 41

O bite é a menor unidade de representação da informação digital.
Considerando os aspectos de segurança da informação para
protegê-lo, é necessário conhecer seus três estados fundamentais,
que são

A em trânsito, copiado e modificado.
B em uso, modificado e em trânsito.
C armazenado, em trânsito e em uso.
D copiado, em uso e armazenado.
E modificado, armazenado e copiado.

QUESTÃO 42

O agente público que tiver acesso a um relatório classificado por
grau de sigilo e o modificar sem o conhecimento e a devida
permissão de seu superior, mantendo o respectivo grau de sigilo,
violará a propriedade de segurança da informação denominada

A disponibilidade.
B integridade.
C autoria.
D vulnerabilidade.
E materialidade.

QUESTÃO 43

A atividade de inteligência é o exercício de ações especializadas
para obtenção e análise de dados, produção de conhecimentos
e proteção de conhecimentos para o país. Assinale a opção que
corresponde às duas linhas fundamentais de atuação da atividade de
inteligência.

A inteligência e sabotagem
B chantagem e espionagem
C contrainteligência e chantagem
D inteligência e contrainteligência
E espionagem e sabotagem

QUESTÃO 44

A coleta de informações é atividade primordial no serviço de
inteligência, integrando o processo de produção de conhecimento.
O tipo de informações coletadas de fontes abertas, como Internet e
redes sociais, é denominado

A OSINT.
B MASINT.
C HUMINT.
D SIGINT.
E IMINT.
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QUESTÃO 45

No que diz respeito à linguagem de inteligência, o agente de
inteligência, profissional credenciado e qualificado, que se
aproxima de determinado conhecimento apenas quando necessário
e para atender demanda profissional, independentemente de grau
hierárquico, respeita o princípio do(a)

A oportunidade.
B segurança do agente.
C segurança da fonte.
D necessidade de conhecer.
E sigilo profissional.

QUESTÃO 46

Planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção
e análise de dados para a produção de conhecimentos destinados
a assessorar o presidente da República são competências do(a)

A Ministério da Defesa.
B Polícia Federal.
C Agência Brasileira de Inteligência.
D Ministério das Relações Exteriores.
E Ministério da Justiça.

QUESTÃO 47

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso a
informações pessoais será restrito à pessoa a que elas se referirem
e aos agentes públicos legalmente autorizados, independentemente
de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de

A quinze anos.
B vinte e cinco anos.
C cinquenta anos.
D cem anos.
E cinco anos.

QUESTÃO 48

Além da síndrome geral de adaptação sistêmica, pacientes que
sofreram grandes queimaduras frequentemente apresentam, em
decorrência da reação inflamatória e da perda de função da pele nas
áreas queimadas, alterações fisiopatológicas, entre elas,

A aumento do débito cardíaco.
B aumento do volume sanguíneo.
C hemodiluição.
D hiperproteinemia.
E edema em locais não lesados pelo agente térmico.

QUESTÃO 49

As mortes decorrentes de trauma podem ser classificadas, entre
outros fatores, quanto ao momento em que ocorrem. Classifica-se
como imediata a morte ocorrida nos segundos ou minutos iniciais
após o trauma, denominados primeiro pico; já a morte precoce se
dá no segundo pico, que equivale às primeiras horas após o evento;
por fim, a morte tardia acontece dias ou semanas após o
traumatismo, período denominado terceiro pico. Nesse contexto,
classificam-se como tardias as mortes causadas por

A hematoma subdural ou epidural.
B falência de múltiplos órgãos e sistemas.
C pneumotórax aberto ou hipertensivo.
D rotura de baço e(ou) de fígado.
E obstrução mecânica das vias aéreas.

QUESTÃO 50

São possíveis causas de morte decorrente de trauma o sangramento
profuso e a hemorragia aguda. O choque circulatório, contudo, não
acontece até que uma grande parte da volemia (volume sanguíneo)
do traumatizado tenha sido perdida, daí a importância de se realizar
a reposição volêmica o mais rapidamente possível. Acerca desse
assunto, assumindo-se que o sangue tem densidade igual à da
água (1 g/mL), a volemia normal de um homem adulto de 70 kg é
de aproximadamente

A 9,8 L, o que corresponde a 14% do peso corporal.
B 4,2 L, o que corresponde a 6% do peso corporal.
C 5,6 L, o que corresponde a 8% do peso corporal.
D 7,0 L, o que corresponde a 10% do peso corporal.
E 8,4 L, o que corresponde a 12% do peso corporal.

QUESTÃO 51

No atendimento pré-hospitalar de uma vítima politraumatizada,
a abordagem primária é subdividida em duas fases: a abordagem
primária rápida e a abordagem primária completa. Baseada em uma
sequência de passos a ser cumpridos pelos socorristas,
convencionalmente denominada ABCD do trauma, a abordagem
primária completa de uma pessoa politraumatizada inicia-se com a

A observação da vítima para avaliar se está consciente e
respirando, bem como se é capaz de falar.

B avaliação das vias aéreas da vítima, com atenção à possível
existência de corpos estranhos na cavidade oral.

C palpação do pulso radial ou do pulso carotídeo da vítima.
D verificação da coloração da pele e do enchimento capilar da

vítima.
E aproximação frontal à vítima a fim de assegurar o controle de

sua coluna cervical.

QUESTÃO 52

A escala de coma de Glasgow (ECG) é um método destinado a
analisar o nível de consciência, com o intuito de definir o estado
neurológico, de pacientes com lesões cerebrais agudas. O uso desse
recurso logo após um trauma é frequente, tendo como finalidade
auxiliar no prognóstico da vítima e prever eventuais sequelas.
De acordo com a ECG, ao se avaliar um paciente, são levadas em
consideração as respostas

A sensitiva e motora, somente.
B ocular, verbal e sensitiva.
C ocular, verbal e motora.
D verbal, sensitiva e motora.
E ocular, sensitiva e motora.

QUESTÃO 53

O diretor de uma empresa multinacional dirigiu-se a sua
seção eleitoral a fim de solicitar a emissão da segunda via de seu
título de eleitor. Ao chegar à seção, foi informado por um técnico
judiciário de que o expediente havia se encerrado e de que, por isso,
os funcionários não poderiam mais recebê-lo naquele dia.
Descontente, o empresário exigiu ser atendido, afirmando ocupar
posição social superior à do técnico e submetendo-o a tratamento
vexatório, com o uso de palavras insultuosas.

Nessa situação hipotética, o empresário praticou crime tipificado
como

A resultante de preconceito.
B desacato.
C abuso de autoridade.
D desobediência.
E resistência.
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QUESTÃO 54

Com relação ao processamento e ao julgamento de ações penais no
âmbito dos juizados especiais criminais, assinale a opção correta.

A Juízes são os únicos operadores do direito autorizados
a conduzir conciliações.

B No caso de crime de menor potencial ofensivo, a lei comina,
como tempo máximo de pena, três anos.

C É possível a realização de acordo entre o autor e a vítima, após
o recebimento da denúncia ou queixa.

D Caso ocorra uma conciliação em âmbito criminal, esse acordo
poderá abranger os danos cíveis.

E Na hipótese de ser proferida sentença de absolvição, esta será
irrecorrível.

QUESTÃO 55

Em uma cidade brasileira, durante as eleições municipais,
um delegado de polícia estadual não efetuou a prisão em flagrante
de um indivíduo acusado do delito de captação de sufrágio,
popularmente conhecido como “boca de urna”, alegando ausência
de indícios de materialidade do delito. Em virtude dessa conduta,
um juiz eleitoral decretou, sem as devidas formalidades legais,
ordem de detenção do delegado até o fim do pleito.

Considerando a situação hipotética apresentada e a legislação
vigente sobre abuso de autoridade, assinale a opção correta.

A Vítimas de abuso de autoridade podem representar o autor
do delito diretamente ao órgão do Ministério Público.

B É vedado ao Ministério Público requerer o arquivamento
de representação referente a crimes de abuso de autoridade.

C O ato do juiz eleitoral não pode ser tipificado como crime
de abuso de autoridade.

D A conduta do delegado de polícia enquadra-se como delito
de abuso de autoridade.

E Os autores do delito de abuso de autoridade estão sujeitos
a pena de reclusão.

QUESTÃO 56

Caso um escritor publique um livro que contenha afirmações
discriminatórias contra determinada comunidade étnica,

A o escritor não poderá ser condenado por racismo, em razão do
princípio da liberdade de expressão, conforme expresso pela
lei pertinente aos crimes de racismo.

B os exemplares desse livro que estejam em circulação poderão
ser imediatamente recolhidos, por ordem judicial.

C os exemplares existentes do livro não poderão ser destruídos
por ordem judicial, mesmo após sentença transitada
em julgado, por terem constituído prova da materialidade
do delito.

D somente membros da comunidade étnica discriminada terão
legitimidade para ingressar com ação judicial contra o escritor
do livro.

E todos os indivíduos que adquirirem o referido livro serão, em
consequência dessa compra, sujeitos ativos de crime resultante
de preconceito de raça.

QUESTÃO 57

Jorge, servidor idoso do Tribunal Regional Eleitoral, ao
dirigir-se de carro à sede do tribunal, com o intuito de tratar de
assuntos relativos à sua aposentadoria, não encontrou vaga de idoso
e estacionou em local distante da entrada do prédio. Ao chegar ao
setor de recursos humanos do tribunal, Jorge solicitou atendimento
preferencial, no entanto, o funcionário responsável negou o pedido,
alegando estar muito ocupado. Por fim, após mais de uma hora de
espera, Jorge desistiu do atendimento e foi embora.

Considerando essa situação hipotética e à luz do Estatuto do Idoso,
assinale a opção correta.

A O Tribunal Regional Eleitoral deve assegurar, pelo menos,
15% das suas vagas de estacionamento para idosos.

B O setor de recursos humanos poderá exigir o comparecimento
pessoal de Jorge à repartição para assinatura de documentos
relativos à sua aposentadoria, ainda que ele esteja enfermo.

C O funcionário que negou atendimento preferencial a Jorge está
sujeito ao pagamento de multa administrativa de até mil reais
e multa cível a ser arbitrada pelo juiz.

D Jorge, por ser servidor do Tribunal Regional Eleitoral, não
goza do direito de atendimento preferencial no setor de
recursos humanos do órgão.

E Caso Jorge ajuíze ação para tratar de sua aposentadoria, não
será assegurada a ele prioridade na tramitação do processo.

QUESTÃO 58

Luísa, cadeirante, foi a um centro cultural recentemente
construído por uma empresa privada de seu município, para assistir
a uma peça de teatro. Ao chegar ao edifício, Luísa notou que não
havia rampas de acesso e foi informada por um atendente de que
não existia, no auditório, espaço reservado para cadeirantes, apesar
de haver, no prédio, elevadores reservados para pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como um banheiro
acessível a elas.

Considerando a situação hipotética apresentada e a legislação a ela
relacionada, julgue os itens subsequentes.

I O auditório do centro cultural, por estar em edifício privado,
está dispensado de reservar local especial para pessoas com
deficiência.

II Luísa poderá ser transportada manualmente por funcionários do
centro cultural, como forma, prevista legalmente, de suprir a
inexistência de rampas de acesso.

III O centro cultural cumpre as exigências legais quanto à
quantidade de banheiros acessíveis a pessoas com deficiência.

IV Os banheiros e elevadores acessíveis a pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida são também destinados a
gestantes e pessoas obesas.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I, II e IV.
C I, III e IV.
D II e III.
E III e IV.
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QUESTÃO 59

À luz do Estatuto do Idoso, consideram-se idosos os indivíduos com idade igual ou superior a

A setenta anos.
B sessenta anos.
C cinquenta e cinco anos.
D sessenta e cinco anos, se for homem, e sessenta anos, se for mulher.
E sessenta anos, se for homem, e cinquenta e cinco anos, se for mulher.

QUESTÃO 60

A fim de realizar procedimento relativo à regularização do cadastro eleitoral de um cidadão, o funcionário do cartório da zona eleitoral
em que ele está inscrito pode reter

A a fotocópia autenticada do título de eleitor desse indivíduo, por tempo indeterminado, pois ela não tem o mesmo valor legal que o
documento original.

B o título de eleitor desse cidadão, por um prazo de até dez dias, haja vista que o cartório eleitoral é um órgão público.
C o título de eleitor desse indivíduo, por ordem judicial que determine a retenção e o prazo durante o qual o documento pode ser retido.
D apenas fotocópias simples do título de eleitor desse cidadão, já que não é admitida, legalmente, a retenção de nenhum documento de

identificação pessoal.
E o documento de identidade do eleitor, por questões de segurança, durante o atendimento, devolvendo-o somente quando de sua saída

do prédio.

Espaço livre


