
- Verifique se este caderno:
corresponde a sua opção de cargo.
contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:
- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece 

abaixo dessa  letra.

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 8 baseiam-se no texto
apresentado abaixo.

No caldeirão em que se misturam 240 000 índios,

2 500 empresas madeireiras, 3 000 religiosos, outros tantos

cientistas e centenas de organizações não-governamentais,

também se encontram histórias que demonstram a possibilidade

de aproveitar recursos da floresta com bom senso ambiental. A

chamada bioindústria é um exemplo. Ela resulta de acordos de

empresas interessadas em adicionar charme e exotismo a seu

marketing com comunidades que podem explorar, controla-

damente, produtos que a mata oferece. A grife inglesa de

cosméticos The Body Shop há quinze anos começou a com-

prar óleo de castanha-do-pará produzido por índios caiapós.

Desde 1997, os índios iauanauás vendem urucum para a

companhia americana Aveda, do mesmo ramo. Como nem

índios nem empresas têm interesse em multiplicar a produção −

o que derrubaria os preços −, quem sai ganhando é a floresta.

Até nas cidades da região podem-se achar soluções. É

emblemático o caso de Manaus. A cidade faliu depois do ciclo

da borracha. Naufragou de novo quando a abertura das

importações abalou a Zona Franca. E agora renasce com uma

alternativa que, em vez de incentivos fiscais, usa investimentos

em tecnologia e em infra-estrutura para produzir e escoar

produtos eletrônicos de alto valor. A capital ajuda a diminuir a

pressão sobre a floresta ao atrair mão-de-obra, além de gerar

impostos − 8,5 bilhões de reais − que podem ser aplicados em

comunidades mais distantes.
(Veja, São Paulo, n. 1893, p. 60, fev. 2005)

1. De acordo com o texto, está correta a seguinte afirmativa:

(A) O exotismo da região amazônica, com sua imensa
variedade ambiental e a múltipla formação de seus
habitantes, reflete-se no aproveitamento total dos
recursos da floresta.

(B) As comunidades indígenas da Amazônia só conse-
guirão sobreviver com dignidade se permanecerem
associadas aos interesses capitalistas de empresas
estrangeiras.

(C)) A frase inicial do texto remete, de maneira implícita,
aos constantes conflitos econômicos e sociais, deri-
vados de interesses diversos, na região amazônica.

(D) A exploração comercial de produtos que utilizam
matéria-prima da floresta amazônica, por empresas
não brasileiras, constitui um dos fatores de destrui-
ção do meio ambiente.

(E) As organizações não-governamentais exercem pa-
pel importante na região amazônica, na tentativa de
conciliar interesses divergentes, especialmente entre
líderes religiosos e cientistas.

2. Segundo o texto, a bioindústria

(A)) aporta recursos para as comunidades da Amazônia
com produtos que utilizam matéria-prima da região,
sem destruir a floresta.

(B) explora os recursos oferecidos pela floresta ama-
zônica sem maior preocupação, a não ser com sua
própria imagem comercial.

(C) resulta de interesses econômicos internacionais, que
exploram em benefício próprio os conhecimentos
tradicionais dos índios.

(D) depende de investimentos em tecnologia e em infra-
estrutura para desenvolver-se convenientemente na
região.

(E) oferece produtos com preços bem mais acessíveis
que os demais, por aproveitar matéria-prima ofe-
recida pela floresta.

_________________________________________________________

3. A frase que traduz corretamente a idéia central do texto é:

(A) Há exploração indevida da mão-de-obra indígena,
desqualificada para concorrer num mercado interna-
cional.

(B) Interesses econômicos alheios ao Brasil favorecem
a exploração predatória da floresta amazônica.

(C) Incentivos fiscais, de larga aplicação na Amazônia,
seriam a solução mais adequada para a geração de
recursos em toda a região.

(D)) É possível haver atividade econômica rentável para
a população da Amazônia, sem haver necessaria-
mente a destruição da floresta.

(E) As necessidades de sobrevivência de uma exces-
siva população instalada na Amazônia prejudicam a
preservação dos recursos naturais.

_________________________________________________________

4. É emblemático o caso de Manaus. (2o parágrafo)

Considere a frase transcrita acima e o que diz o Dicionário
Houaiss, a respeito do vocábulo emblema.

1. sentença ou mote que encerra uma idéia moral, numa
imagem ou gravura e em versos que explicam o sentido
inerente a ambas; 2. figura simbólica, ser ou objeto
concreto representativo de uma idéia abstrata; 3. p.ext.
distintivo ou insígnia de instituição, sociedade, associação
etc, utilizada no traje ou em objetos a ela relativos...

É correto afirmar, pois, que o ÚNICO sentido que não
deve ser aplicado ao adjetivo emblemático, grifado na
frase acima, é

(A) simbólico.

(B)) incomum.

(C) marcante.

(D) relevante.

(E) exemplar.

 MODELO − Prova Cargo MS14/BZ14, Tipo  1



02/06/05 - 15:01

TRT-11R-CG1 3

5. A substituição dos segmentos grifados nas frases que
seguem está feita de maneira INCORRETA em:

(A) aproveitar recursos da floresta = aproveitá-los.

(B) os índios iauanauás vendem urucum = vendem-no.

(C) o que derrubaria os preços = o que os derrubaria.

(D) usa investimentos em tecnologia = usa-os.

(E)) ao atrair mão-de-obra = ao atrair-lhe.
_________________________________________________________

6. − o que derrubaria os preços −

− 8,5 bilhões de reais −

O uso de travessões nos dois segmentos transcritos
acima aponta o fato de que

(A) esses sinais são utilizados habitualmente para
assinalar repetição de idéias.

(B) ambos os sinais de pontuação introduzem, no
contexto, uma enumeração.

(C)) os mesmos sinais de pontuação podem isolar
segmentos de diferente valor informativo.

(D) eles podem, normalmente, introduzir informações
desnecessárias no contexto.

(E) eles assinalam uma ruptura na estrutura das frases,
com prejuízo da seqüência lógica das idéias.

_________________________________________________________

7. ... quando a abertura das importações abalou a Zona

Franca. (2o parágrafo)

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal passa a ser

(A)) foi abalada.

(B) foram abaladas.

(C) tinha abalado.

(D) seria abalada.

(E) estava abalando.
_________________________________________________________

8. A concordância, verbal ou nominal, está correta na frase:

(A) Algumas comunidades indígenas, orientadas por
ambientalistas, sobrevivem com a exploração de
recursos que a floresta lhe oferecem.

(B) A geração de impostos podem contribuir para melho-
rar as condições de vida em locais mais afastados,
onde vivem população carente.

(C) As condições do frágil equilíbrio ecológico amazô-
nico exige uma atividade econômica que aumentem
os rendimentos das famílias, sem destruição da
natureza.

(D) Os inúmeros conflitos de interesses na Amazônia
torna muito difícil as tentativas de organização
socioeconômica da região.

(E)) Existem muitos casos de exploração, em toda a
região amazônica, em que se desrespeitam os
limites do que a natureza é capaz de repor.

Atenção: As questões de números 9 a 13 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Os trabalhadores brasileiros tiveram no ano passado

mais dinheiro para gastar, graças à criação de empregos e a um

começo de recuperação de salários. Os acordos salariais foram

os melhores desde 1996. Em 81% das negociações, o reajuste

foi igual ou superior à inflação de 12 meses medida pelo Índice

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A recomposição foi

parcial, mesmo no caso dos acordos mais favoráveis, porque as

perdas se acumularam durante vários anos. Mas novos ganhos

deverão ocorrer neste e nos próximos anos, se a economia

continuar em crescimento, mais empregos de qualidade forem

criados e a inflação permanecer controlada.

Os acordos foram melhorando ao longo de 2004, na

medida em que aumentou a confiança na reativação da

economia. Essa mudança é visível no levantamento realizado

pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos

Socioeconômicos (Dieese). O otimismo crescente refletiu-se na

criação de empregos, na recomposição de salários e na

progressão do investimento produtivo.

A evolução do mercado de trabalho fortaleceu a indústria

de bens de consumo e deu novo impulso à produção de bens

não duráveis, mais dependente das condições de emprego e

salário. A de bens duráveis já vinha sendo estimulada pela

expansão do crédito ao consumo.

Os efeitos sobre a indústria teriam sido maiores, no

entanto, se os aumentos de tarifas dos serviços de utilidade

pública não tivessem continuado a sugar uma grande parte do

rendimento das famílias.

(Adaptado de O Estado de S.Paulo, 3 de abril de 2005, A3)

9. A explicação apresentada no texto para uma recuperação
ainda parcial dos salários está

(A) na ausência de acordos salariais mais favoráveis ao
trabalhador.

(B)) no acúmulo de perdas salariais que vêm ocorrendo
há algum tempo.

(C) no descontrole, ainda que pequeno, de um ritmo
inflacionário na economia.

(D) na desconfiança de empresários, principalmente os
estrangeiros, nos rumos da economia nacional.

(E) na falta de uma mão-de-obra mais qualificada, em
vista das exigências do mercado de trabalho.
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10. Considerando-se o assunto principal do texto, o último
parágrafo

(A) reafirma, de forma coerente, os argumentos propos-
tos no desenvolvimento do texto.

(B) conclui positivamente a visão otimista das infor-
mações prestadas anteriormente.

(C) introduz um comentário que não apresenta ligação
alguma com o contexto.

(D)) apresenta restrições que limitam as informações
assinaladas no contexto.

(E) usa um exemplo para justificar a afirmativa feita no
parágrafo anterior.

_________________________________________________________

11. Os efeitos sobre a indústria teriam sido maiores... (início
do último parágrafo)

A forma verbal grifada assinala, considerando-se o con-
texto,

(A)) uma situação possível sob certas condições.

(B) uma dúvida real, a partir de um fato concreto.

(C) a certeza da realização de um fato no passado.

(D) a condição básica de um fato a ocorrer no futuro.

(E) um fato que se repete até o momento presente.
_________________________________________________________

12. O segmento grifado está empregado corretamente na
frase:

(A) Levantamentos estatísticos reconhecem em que
está ocorrendo uma recuperação da atividade
econômica, atualmente.

(B) São várias as opiniões de especialistas que deve
haver maior qualificação da mão-de-obra para as
exigências atuais do mercado.

(C)) A recuperação salarial, a que se referem os
pesquisadores, é ainda parcial, porém demonstra a
reativação da economia.

(D) O crescimento da economia, do qual se esperava há
muito, fez aumentarem os investimentos em moder-
nização da indústria.

(E) Foram concedidos os reajustes salariais com que
batalhavam especialmente os trabalhadores da
indústria.

13. A frase redigida com clareza, lógica e correção é:

(A) Melhorando as condições de trabalho, o mercado re-
fletiu-se também no aumento dos empregos com
carteira assinada, onde aumentou mais de 1,5 mi-
lhão de postos criados no ano passado.

(B)) A melhora das condições do mercado de trabalho
refletiu-se também no aumento dos empregos com
carteira assinada, já que mais de 1,5 milhão de
postos foram criados no ano passado.

(C) Tanto à melhora das condições de trabalho quanto
desse mercado refletiu-se também no aumento dos
empregos com carteira assinada, desde que foi cria-
do mais de 1,5 milhão de postos no ano passado.

(D) A melhora das condições de trabalho e do mercado
refletiram-se também no aumento dos empregos
com carteira assinada, sendo que, ano passado,
teve criação de mais de 1,5 milhão de postos.

(E) As condições do mercado de trabalho melhorou,
refletindo-se no aumento dos empregos também
com carteira assinada, no entanto no ano passado,
mais de 1,5 milhão de postos foram criados.

_________________________________________________________

14. Todas as palavras estão escritas corretamente na frase:

(A) Há uma crescente apreenção na economia mundial,
como conseqüência da retração nos Estados Unidos
e o aumento do desemprego na União Européia.

(B) Economistas reconhecem que o movimento de
espanção do crédito, como o consignado, contradis
o esforço de conter a inflação.

(C) A espectativa de crescimento nas exportações de
calçados foi afetada pelo comportamento do dólar,
mudando o cenário otimista do pólo atacadista do
setor.

(D) Algumas medidas governamentais tentam regula-
mentar a bioprospecção, que viza o desenvolvi-
mento de produtos apartir de recursos genéticos de
plantas e de animais.

(E)) A quantidade e a variedade de opções oferecidas
pela região amazônica permitem atender aos inte-
resses diversificados de viajantes, estrangeiros ou
não.

_________________________________________________________

15. Ambientalistas que passaram  ......  lutar pelo controle do
desmatamento na Amazônia são vistos como inimi-
gos  ......  serem neutralizados, originando-se daí os as-
sassinatos relacionados  ......  luta pela posse da terra.

As lacunas da frase acima serão corretamente preenchi-
das por

(A) à - à - a

(B) à - a - a

(C) a - à - à

(D)) a - a - à

(E) a - à - a
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16. No esquema seguinte têm-se indicadas as operações que
devem ser sucessivamente efetuadas, a partir de um
número X, a fim de obter-se como resultado final o número
12.

adicionar 39 dividir por 4 subtrair 12 multiplicar por 3

X 12

É verdade que o número X é

(A) primo.

(B) par.

(C) divisível por 3.

(D) múltiplo de 7.

(E)) quadrado perfeito.
_________________________________________________________

17. Na figura abaixo tem-se um quadrado mágico, ou seja, um
quadrado em que os três números dispostos nas celas de
cada linha, coluna ou diagonal têm a mesma soma.

X

Y

T

Z

1,5

−2,5
9

2
1

2

7

2

Nessas condições, os números X, Y, Z e T devem ser tais
que

(A) X < Y < Z < T

(B)) T < Y < X < Z

(C) T < X < Z < Y

(D) Z < T < X < Y

(E) Z < Y < X < T
_________________________________________________________

18. Pretendendo incentivar seu filho a estudar Matemática, um
pai lhe propôs 25 problemas, prometendo pagar R$ 1,00
por problema resolvido corretamente e R$ 0,25 de multa
por problema que apresentasse solução errada. Curiosa-
mente, após o filho resolver todos os problemas, foi
observado que nenhum devia  nada ao outro. Se x é o
número de problemas que apresentaram solução errada,
então

(A)) x > 18

(B) 12 < x < 18

(C) 8 < x < 12

(D) 4 < x < 8

(E) 0 < x < 4

19. Na oficina de determinada empresa há um certo número
de aparelhos elétricos a serem reparados. Incumbidos de
realizar tal tarefa, dois técnicos dividiram o total de
aparelhos entre si, na razão inversa de seus respectivos
tempos de serviço  na empresa: 8 anos e 12 anos. Assim,
se a um deles coube 9 aparelhos, o total reparado foi

(A) 21

(B) 20

(C) 18

(D)) 15

(E) 12
_________________________________________________________

20. Os originais de um texto tinham 690 páginas, com 25
linhas em cada uma, e, após digitados, resultaram em um
livro de 630 páginas, cada qual com 30 linhas. Dispondo-
se dos originais de outro texto, contendo 276 páginas,
com 30 linhas em cada uma, será possível obter um livro
de mesmo formato do primeiro, com número de páginas
igual a

(A) 238

(B) 230

(C) 224

(D) 218

(E)) 210
_________________________________________________________

21. Duas lojas têm o mesmo preço de tabela para um mesmo
artigo e ambas oferecem dois descontos sucessivos ao
comprador: uma, de 20% e 20%; e a outra, de 30% e
10%. Na escolha da melhor opção, um comprador obterá,
sobre o preço de tabela, um ganho de

(A) 34%

(B) 36%

(C)) 37%

(D) 39%

(E) 40%
_________________________________________________________

22. Qual é o capital que, investido a juros simples e à taxa
anual de 15%, se elevará a R$ 17 760,00 ao fim de 1 ano
e 4 meses ?

(A) R$ 14 500,00

(B)) R$ 14 800,00

(C) R$ 15 200,00

(D) R$ 15 500,00

(E) R$ 15 600,00
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23. Certo dia, durante o almoço, o restaurante de uma

empresa distribuiu aos usuários 15 litros de suco de frutas,

que  vem  acondicionado  em  pacotes  que  contêm, cada

um,  3
1   de  litro.  Se  todos  os  freqüentadores  tomaram

suco, 17  dos  quais  tomaram  cada  um  2  pacotes  e  os

demais um único pacote,  o total de pessoas que lá almoça-

ram nesse dia é

(A) 23

(B) 25

(C) 26

(D)) 28

(E) 32_________________________________________________________
24. Um técnico administrativo foi incumbido de arquivar 120

processos em X caixas, nas quais todos os processos
deveriam ser distribuídos em quantidades iguais. Entre-
tanto, ao executar a tarefa, ele usou apenas X−3 caixas e,
com isso, cada caixa ficou com 9 processos a mais que o
previsto inicialmente. Nessas condições, o número de
processos colocados em cada caixa foi

(A)) 24

(B) 22

(C) 21

(D) 17

(E) 15_________________________________________________________
25. Para percorrer um mesmo trajeto de 72 900 metros, dois

veículos gastaram: um, 54 minutos, e o outro, 36 minutos.
A diferença positiva entre as velocidades médias desses
veículos, nesse percurso, em quilômetros por hora, era

(A) 11,475

(B) 39,25

(C)) 40,5

(D) 42,375

(E) 45,5_________________________________________________________
Atenção: As questões de números 26 a 30 referem-se ao

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis da União.

26. A posse em cargo público ocorrerá no prazo

(A)) de trinta dias, contados da publicação do ato de
provimento.

(B) de quinze dias, prorrogável por igual período,
contados a partir da nomeação.

(C) fixado no edital do concurso público, o qual não
poderá ser superior a trinta e inferior a quinze dias.

(D) de até quarenta e cinco dias, contados da nomeação
ou da ascensão.

(E) de quarenta e cinco dias, contados do efetivo
exercício.

27. A reintegração

(A) constitui forma de investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade
física ou mental verificada em inspeção médica.

(B) caracteriza-se pelo retorno à atividade do servidor
aposentado por invalidez, quando, por junta oficial,
forem declarados insubsistentes os motivos da
aposentadoria.

(C) ocorre com o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado, em face da sua inabilitação
em estágio probatório relativo a outro cargo.

(D)) é a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de
sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimentos de todas as vantagens.

(E) decorre do deslocamento do servidor, estável ou
não, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo
quadro, com ou sem mudança de sede.

_________________________________________________________

28. A pena de advertência será aplicada ao servidor que

(A) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, em
detrimento da dignidade da função pública.

(B) aceitar comissão de estado estrangeiro.

(C)) coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-
se a associação profissional.

(D) praticar usura sob qualquer de suas formas.

(E) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição
em serviços particulares.

_________________________________________________________

29. Será concedida ao servidor licença para tratamento de
saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia
médica,

(A) com prejuízo da remuneração após o décimo quinto
dia de licença.

(B)) sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

(C) sem prejuízo dos vencimentos, mas com prejuízo
das demais verbas que compõem a remuneração.

(D) com prejuízo dos vencimentos, após o decurso do
prazo de trinta dias de licença.

(E) sem prejuízo dos vencimentos, mas com prejuízo
das demais verbas que compõem a remuneração,
após o trigésimo dia de licença.

_________________________________________________________

30. Além de outras, constituem formas de provimento de
cargo público:

(A) permuta e promoção.
(B) nomeação e ascensão.
(C) transferência e readaptação.
(D) recondução e transposição.
(E)) promoção e recondução.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Classificam-se como Classe A, incêndios que ocorrem em
(A)) materiais fibrosos ou sólidos, que formam brasas ou

deixam resíduos, por exemplo, os incêndios em ma-
deira, papel, tecidos, borracha e na maioria dos
plásticos.

(B) líquidos inflamáveis, por exemplo, óleo, querosene,
gasolina, tintas, álcool, em graxas e gases
inflamáveis.

(C) equipamentos elétricos e instalações, enquanto a
energia elétrica estiver sendo alimentada.

(D) metais, por exemplo, magnésio, titânio e lítio.
(E) materiais sólidos combustíveis em conjunto com

líquidos inflamáveis.
_________________________________________________________
32. Na semana passada, um laptop foi furtado na secretaria

da 6a Vara Cível, no 3o andar. Suspeita-se que a
subtração do bem tenha ocorrido pela porta anti-pânico de
saída, que dá acesso às escadas. O Técnico Judiciário,
especialidade segurança, deve
(A) solicitar a instalação de cadeados nesta porta,

impedindo, com isso, que o caso possa repetir-se
mais vezes.

(B)) orientou os empregados portadores de laptops que
os guardem em armários fechados. Não permitir o
fechamento da porta anti-pânico e observar o fluxo
de pessoas por esse local.

(C) proibir a entrada de laptops, solicitando que deixem o
equipamento na portaria em armários próprios. Tran-
car a porta anti-pânico somente pelo lado externo.

(D) instituir autorização de entrada para todos os
visitantes que estiverem portando um laptop,
verificando o documento na saída. Lacrar a porta
anti-pânico somente pelo lado interno.

(E) instalar uma câmara com circuito interno de TV em
cada saída de emergência e autorizar o fechamento
da porta, após o horário do expediente.

_________________________________________________________
33. É especialmente indicado para combater incêndios classe

C, por ser mau condutor de eletricidade, agente extintor
por abafamento, por criar, ao redor do corpo em chamas,
uma atmosfera pobre em oxigênio e não deixar resíduos.
Trata-se de
(A) pó químico.
(B) espuma mecânica.
(C) espuma química.
(D) água nebulizada.
(E)) CO2.

_________________________________________________________
34. Revestimentos e materiais muito comuns em escritórios

são: tecidos, madeira, carpete, papel e papelão. Caso um
incêndio irrompa-se nesses materiais, o Técnico
Judiciário, especialidade segurança, poderá utilizar, como
meio de extinção,
(A) CO2, pois atua por abafamento eliminando as

chamas.
(B) pó químico seco, pois além de manter o ambiente

limpo, combate as chamas por resfriamento.
(C)) água-gás com pressão injetada, pois trata-se de um

incêndio em que os materiais queimam em
profundidade deixando cinzas.

(D) espuma química, por tratar-se de incêndio com
material inflamável.

(E) pó químico especial, pois incêndios em determina-
dos tipos de tecidos não podem ser apagados com
água.

35. Quanto à segurança patrimonial e à proteção contra
incêndio das instalações prediais, deve-se, como medida
preventiva,

(A) sobrecarregar instalações elétricas, por meio do uso
de benjamins.

(B) armazenar líquidos inflamáveis em recipientes
plásticos, inquebráveis e tapados dentro dos
armários dos escritórios.

(C) desprezar líquidos inflamáveis somente na bacia
sanitária, uma vez que a mistura com água evitará
riscos de incêndio.

(D)) armazenar botijões de gás em locais abertos,
ventilados e sinalizados, com a devida autorização
da chefia.

(E) acender de imediato a luz e, em seguida, abrir todas
as portas e janelas ao sentir cheiro de gás num
ambiente fechado.

_________________________________________________________

36. Neemias, responsável pela segurança da portaria do
Tribunal, conhece todos os juízes da instituição. Numa
tarde, recebe a visita de pessoas muito bem trajadas e de
boa aparência, que solicitam autorização para, pessoal-
mente, entregarem um presente à Dra. Agah, juíza
aniversariante, que estava em uma audiência. Neemias,
corretamente,

(A) permite a entrada dos visitantes, pois a Dra. Agah é
uma pessoa muito querida, de elevado conceito na
instituição, e a postura dos visitantes não demonstra
qualquer suspeita.

(B) permite a entrada de somente um representante,
visto tratar-se de um caso especial, tendo o cuidado
de verificar o RG do mesmo.

(C) explica que a autoridade está ocupada e, educada-
mente pede que deixem a caixa do presente e se
encarrega de entregá-la pessoalmente.

(D) permite a entrada dos visitantes, após verificação
das carteiras da OAB − Ordem dos Advogados do
Brasil.

(E)) esclarece aos visitantes que a autorização de
entrada é pessoal e intransferível, e solicita que
aguardem o tempo necessário, até que a juíza possa
atendê-los.

_________________________________________________________

37. Naamã, Técnico Judiciário, especialidade segurança, por
estar em situação econômica difícil, promove a venda de
pequenos artesanatos na portaria do Tribunal, no horário
de almoço. Essa atividade

(A) é considerada lícita, se realizada na portaria fora do
horário de trabalho.

(B) não ocasionará qualquer problema, desde que haja
permissão da chefia imediata, pois não há
inconveniente em complementar o ganho mensal.

(C) poderá ser realizada, desde que a entrega do arte-
sanato seja realizada fora do ambiente da portaria.

(D)) é considerada falta grave, sendo o funcionário pas-
sível de demissão, devido ao desvirtuamento da
função.

(E) poderá ser realizada somente após pedido formal
protocolado ao presidente do Tribunal e desde que
este tenha participação nos lucros.
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38. Um Técnico Judiciário, especialidade segurança, do
Tribunal precisa transportar caixas, contendo pastas de
processos, do gabinete do promotor até a sala do arquivo
morto, que fica no andar superior, distante 50 metros.
Para realizar a tarefa com segurança ele deverá

(A)) acomodar as caixas em um carrinho, flexionando os
joelhos com as costas eretas; utilizar o elevador de
carga até o andar de cima e organizar as caixas no
arquivo morto, com o mesmo movimento e cuidado
com que as colocou no carrinho.

(B) pegar quantas caixas conseguir, empilhá-las e
arrastá-las pelos corredores até o elevador de carga.
Prender o elevador, voltar para buscar as caixas que
restaram, subir ao andar superior e repetir a
operação para a descarga.

(C) chamar um colega para ajudá-lo, pegar quantas
caixas conseguir, empilhá-las e empurrá-las através
dos corredores, até o elevador de carga.

(D) chamar um colega para ajudá-lo, pegar quantas
caixas conseguir, empilhá-las e subir pelas escadas,
para não atrapalhar os outros trabalhadores que
usam os elevadores.

(E) carregar as caixas uma a uma pelas escadas, por
ser um processo mais rápido, com o auxílio de um
colega, recém admitido como Técnico Judiciário,
uma vez que há necessidade de integrá-lo na
Instituição.

_________________________________________________________

39. Um Técnico Judiciário, especialidade segurança, observou
que às segundas-feiras o volume de correspondências
para distribuição nos setores é maior do que nos outros
dias da semana. Considerando que o peso dessas
correspondências alcance 14 quilogramas, para que a
distribuição seja realizada em uma única viagem, de forma
que não provoque acidentes, a forma adequada é

(A) organizar os documentos e envelopes em uma
sacola e carregá-la a tiracolo, distribuindo o peso em
um dos ombros e deixando as mãos livres.

(B)) organizar os documentos e envelopes em duas
sacolas com cerca de 7 quilogramas cada, carregan-
do-as a tiracolo, uma em cada ombro e deixando as
mãos livres.

(C) carregar os documentos e envelopes organizados
por tamanho em um dos braços, usando o braço
livre para selecionar e entregar o documento ao seu
destinatário.

(D) transportar os documentos e envelopes em uma
bandeja de café, pedindo aos destinatários que re-
tirem os documentos que lhes pertençam.

(E) organizar uma caixinha no balcão da entrada e
comunicar pelo sistema interno que as correspon-
dências encontram-se no local para serem retiradas
por seus destinatários.

40. Sobre as classes de incêndio é correto afirmar que o

(A) extintor tipo Espuma será utilizado nos fogos
Classes A, B e C.

(B) extintor tipo Dióxido de Carbono será utilizado,
preferencialmente nos fogos das Classes B e C,
embora seu uso seja recomendado também no início
dos fogos de Classe D.

(C)) extintor tipo pó Químico Seco deverá ser utilizado
nos fogos das classes B e C e também para os da
Classe D, nesse caso, com o pó químico especial
para cada material.

(D) extintor tipo Água Pressurizada ou Água-Gás deverá
ser utilizado em fogos classe B, com capacidade
variável entre 10 e 18 litros.

(E) método de abafamento por meio de areia (balde
areia) poderá ser utilizado como variante nos fogos
das classes A e C.

_________________________________________________________

41. Um Técnico Judiciário, especialidade segurança, da área
de serviços gerais, recebe a seguinte chamada telefônica:

Técnico: − Boa tarde, em que posso ajudá-lo?

Público:  − Tenho uma denúncia a fazer. A técnica
judiciária X tem um caso com o diretor da área,
e está levando vantagens. Vou denunciar o
caso às autoridades!

O Técnico deve

(A) anotar o nome do diretor e da técnica X e averiguar
a veracidade da informação.

(B) interromper a fala do usuário e orientá-lo a se dirigir
à Delegacia de Polícia mais próxima.

(C) transferir a chamada ao diretor da área, para que ele
resolva a questão.

(D) transferir a chamada para a técnica X, para que ela,
juntamente com o diretor, resolvam a questão.

(E)) deixar o usuário desabafar e orientá-lo a fazer a
denúncia por escrito ao setor competente.

_________________________________________________________

42. Hagah é uma ótima atendente na portaria, simpática e
afável. Está com o casamento marcado para daqui a três
meses e liga para o noivo 5 vezes por dia.
São 8 horas e as filas começam a se avolumar.

A atitude da servidora.

(A) é compreensível, visto a proximidade do casamento.

(B) é aceitável, pois a Constituição da República Fede-
rativa do Brasil determina o livre direito de
expressão.

(C) é natural, visto que os laços afetivos se traduzem em
qualidade de vida.

(D)) interfere na qualidade de atendimento ao público.

(E) é inadequada, pois deveria se ausentar do local de
trabalho e ligar do telefone público mais próximo.
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43. Um Técnico Judiciário especialidade segurança, que tem
como uma de suas atribuições controlar os veículos na
portaria, deve

(A) ignorar o motorista de um caminhão de entrega que
dorme embaixo da carroceria do veículo, na hora do
almoço, por tratar-se de fato habitual.

(B)) impedir a entrada de veículos de entrega, caso não
haja essa previsão nem autorização da chefia
imediata.

(C) evitar comentar com o seu superior imediato qual-
quer irregularidade observada em seu ambiente de
trabalho.

(D) permitir a entrada de todos os veículos, promovendo
a manutenção daqueles que estiverem sem as
condições mínimas de segurança.

(E) permitir a entrada de acompanhante sem documen-
tação, somente se for seu conhecido e estiver
acompanhado pelo motorista.

_________________________________________________________

44. Um Técnico Judiciário, especialidade segurança, deve ter,
entre suas qualidades,

(A)) atenção: lembrar-se de nomes, fisionomias e tratar
com cortesia o público.

(B) popularidade: compartilhar com colegas de trabalho
todas as questões que envolvam a vida pessoal das
autoridades do judiciário.

(C) força física: importante para o levantamento de
cargas e para intimidar pessoas que queiram realizar
atos danosos.

(D) senso de humor: para descontrair o ambiente de
trabalho, durante todo o dia, com piadas e
brincadeiras.

(E) rudeza no tratamento com o público: falando alto e
autoritariamente o respeito é observado como uma
boa característica.

_________________________________________________________

45. São duas horas da madrugada e o alarme de incêndio foi
acionado. O Sr. X, Técnico Judiciário, serviços gerais, está
sozinho na portaria do Tribunal. Ele deve

(A) abandonar imediatamente o prédio e aguardar do
lado de fora a chegada dos bombeiros.

(B)) procurar identificar a origem da ocorrência,
verificando se não é alarme falso. Constatando a
emergência, acionar o pessoal de plantão e adotar
os procedimentos institucionais de combate ao fogo.

(C) subir com o primeiro extintor de incêndio que
encontrar pelo elevador de cargas, para debelar as
chamas.

(D) ligar para a casa do chefe do setor patrimonial e
solicitar instruções de como proceder nesses casos.

(E) chamar, de imediato, o Corpo de Bombeiros, pois
perder 5 minutos pode representar perder todo o
patrimônio pelas chamas.

46. No hall do Tribunal, um advogado reclama, solicitando
rápida intervenção, do fato de o elevador estar quebrado
formando enorme fila. O Técnico Judiciário, especialidade
segurança, responsável pelo setor deve

(A) solicitar a todos que utilizem as escadas, pois além
de desafogar as filas, é um excelente exercício para
a saúde.

(B) mostrar sua autoridade, retirando o inconveniente
advogado do hall do Tribunal.

(C)) manter a calma, chamar a manutenção, expor o
problema à sua chefia e relatar ao advogado as
providências tomadas.

(D) verificar, pessoalmente, o porquê da quebra do
elevador, tentando solucionar o problema com os
meios dos quais dispõe.

(E) comunicar diretamente ao presidente do Tribunal,
solicitando o adiamento do horário das audiências.

_________________________________________________________

47. No Tribunal, antes do término do expediente, para
suportar o stress do trabalho, um Técnico Judiciário
costuma, diariamente, com seu colega de turno, ingerir
pequena dose de bebida alcoólica. Esse fato, é

(A) normal, pois após o final do expediente de trabalho
cada um é dono de seu destino.

(B) aceitável, pois sendo em pequena quantidade,
apesar da freqüência diária, em nada atrapalhará o
seu trabalho.

(C) compreensível, visto que todos têm o direito a uma
qualidade de vida adequada.

(D) adequado, se o chefe estiver junto, pois implicará
uma autorização tácita.

(E)) reprovável, pois trata-se de hábito que além de
conduzir a mal desempenho no trabalho é contra o
regulamento institucional.

_________________________________________________________

48. Um Técnico Judiciário, especialidade segurança, no
desempenho de suas atribuições, deve

(A)) conhecer bem as normas, os procedimentos e os
horários específicos do seu local de trabalho.

(B) manter um ótimo relacionamento com as auxiliares
administrativas e várias vezes ao dia, tomar um café
com estas, a fim de demonstrar bom relacionamento
interpessoal.

(C) realizar tarefas particulares, que não estão no
escopo do contrato de trabalho, caso solicitado por
seus colegas e superiores.

(D) observar pessoas e segui-las nos seus locais de
visita, inquirindo-as preventivamente para evitar
ocorrências patrimoniais desagradáveis.

(E) ser polido e urbano no tratamento com o público,
visando a receber presentes, devido ao seu
excelente desempenho.
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49. É quarta-feira. Um movimento grevista está marcado para
acontecer na sexta-feira. Um Técnico Judiciário,
especialidade segurança, recebe um telefonema,
informando que uma bomba no estacionamento do prédio
está prestes a ser detonada. Ele deve

(A) informar pessoalmente ao presidente do Tribunal,
pedindo que este se retire de imediato.

(B) manter a calma, realizar pessoalmente uma busca
detalhada em todo o prédio, procurando identificar o
objeto, sem causar alardes, para evitar o pânico.

(C)) acionar o plano de emergência, comunicando o fato
ao superior imediato, traduzindo-se na imediata
evasão de todas as pessoas do prédio.

(D) chamar a Polícia Federal e as Forças Armadas,
aguardando a sua chegada para tomar providências.

(E) abandonar seu posto de trabalho e, com um apito,
correr todas as salas, solicitando a todos que saiam
imediatamente do prédio.

_________________________________________________________

50. Ouve-se o seguinte diálogo na portaria entre um usuário e
um Técnico Judiciário, especialidade segurança.

Usuário: – Onde fica o xerox?
Técnico: – No 3o andar, logo à esquerda.
Depois de 10 minutos:
Usuário: – O Sr. Informou-me errado, lá não existe tal

serviço. Você é muito folgado, seu “asno”!
Técnico: – Olha o respeito, seu “estressado”!

A atitude do servidor é

(A) compreensível, pois foi realizada num momento
onde havia muita tensão, sendo sempre
desculpável.

(B) inaceitável, pois o Técnico deveria ser mais polido,
mudando o contexto para “cidadão malcriado”.

(C) inconcebível, pois um Técnico tem o direito de errar,
e ser chamado de “asno” é caso de se recorrer à
delegacia de polícia.

(D)) inaceitável, pois o controle emocional é necessário
para o exercício nessa função.

(E) normal, tendo em vista que o usuário faltou-lhe com
o respeito.

_________________________________________________________

51. Como medida de segurança, convenciona-se utilizar nas
redes de hidrantes e em equipamentos de combate a
incêndio, a cor

(A) alumínio.

(B) laranja.

(C) azul.

(D) verde.

(E)) vermelho.

52. Os usuários do prédio do Tribunal estão preocupados com
a evasão, no caso de um incêndio. Um Técnico Judiciário,
especialidade segurança, é convocado para uma reunião
da CIPA – Comissão Interna para a Prevenção de
Acidentes, em que, são divulgadas ações para casos de
emergências. Entre as medidas de segurança, inclui-se

(A) as escadas de incêndio devem ter corrimãos de
ambos os lados e podem ser feitas com material
combustível.

(B) o sentido de abertura das portas de emergência
serão sempre para dentro, evitando acidentes com
pessoas que possam estar passando pelos corredo-
res externos.

(C) as portas corta-fogo podem ser presas com calços,
melhorando a velocidade de saída de pessoas no
caso de uma evasão.

(D)) as escadas de segurança, devem ter iluminação de
emergência, alimentadas com baterias apropriadas.

(E) a porta de emergência fora do horário de trabalho,
deverá ser trancada somente pelo lado externo,
nunca pelo lado de dentro.

_________________________________________________________

53. Segurança é ponto de honra e todo acidente deve ser
evitado. Como norma de segurança adequada, na
manutenção de um telhado, deve-se considerar que

(A)) o uso de cinto de segurança tipo pára-quedista,
ligado a trava-quedas em cabo guia independente é
obrigatório, nesse caso.

(B) o trabalho sem equipamento de segurança é
tolerado, desde que autorizado pelo engenheiro da
obra.

(C) a ausência de equipamento de segurança é possível
desde que os pisos e áreas inferiores estejam
sinalizados.

(D) o trabalho com chuva e vento pode ser tolerado,
desde que haja cuidado.

(E) a sinalização e o isolamento nos níveis e pisos
inferiores não são necessários, visto ser a obra de
curto prazo de duração.

_________________________________________________________

54. O uso do fumo é proibido em locais de reunião e em
determinados locais em prédios públicos. Um advogado
famoso é contumaz no uso do cigarro nas filas do
elevador, dizendo-se ser amigo do presidente do Tribunal.
Um Técnico Judiciário, especialidade segurança, recebe
uma reclamação de uma usuária do local, dizendo que
não agüenta mais tamanha falta de respeito. Ele deve

(A) solicitar imediatamente ao advogado que apague o
cigarro e, rispidamente, solicitar sua retirada.

(B) telefonar ao superior imediato e informar que irá
aceitar tal fato, pois não deseja criar desavenças.

(C)) enfrentar com educação e polidez a arrogância do
advogado e pedir gentilmente que se dirija até a
porta externa da edificação, onde há permissão para
fumantes.

(D) permitir que o advogado termine de fumar e informar
à reclamante sobre a amizade do advogado com o
presidente.

(E) pedir ajuda de seus colegas e, diante da negativa do
advogado, escoltar o fumante inveterado à área
externa.
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55. Um princípio de incêndio tem início na sala de arquivos
onde estão guardados, em prateleiras metálicas, pastas
contendo processos. Esse tipo de incêndio deve ser
apagado, preferencialmente, com

(A) extintores de CO2 (gás carbônico).

(B)) extintor de água pressurizada de 10 litros.

(C) espuma química.

(D) hidrantes de alta pressão.

(E) sprinklers.
_________________________________________________________
56. Com relação à prevenção de incêndio é correto afirmar

que

(A) as campainhas ou sirenes de alarme podem emitir
um som idêntico aos outros alarmes do estabeleci-
mento, não necessitando ser diferenciado.

(B) os botões de acionamento do sistema de alarme
devem ser colocados dentro das salas, em locais de
acesso restrito, com a inscrição Quebrar em caso de
emergência.

(C) uma área de 1,0 × 1,0 m, deverá ser pintada no piso,
de vermelho, embaixo do extintor, podendo ser
armazenados, neste local, outros objetos.

(D)) exercícios de alerta a incêndios devem ser reali-
zados periodicamente, sob a direção de um grupo
de pessoas, devidamente treinadas em combate a
incêndios, de acordo com as características do
estabelecimento.

(E) a evacuação do prédio deve ser feita de forma
rápida, podendo-se autorizar a reentrada para
buscar pertences pessoais esquecidos._________________________________________________________

57. Um Técnico Judiciário, especialidade segurança, recebe
na portaria do Tribunal uma equipe de reportagem de um
canal de TV solicitando informações sobre um assalto
ocorrido no prédio do Tribunal. Ele deve

(A) gentilmente conceder a entrevista, informar todos os
dados do assalto e os valores, visto que foi de
pequena monta.

(B) rudemente pedir que os repórteres se retirem ime-
diatamente do local.

(C) ligar direto ao presidente do Tribunal e pedir autori-
zação para falar com a imprensa.

(D) permitir que a equipe adentre na portaria, utilize o
telefone, o banheiro, tome café, e fornecer uma lista
com os nomes e celulares dos responsáveis pelos
setores.

(E)) comunicar imediatamente a pessoa responsável em
informar à mídia, tratar o pessoal com discrição e
limitar-se a dizer que não possui informações sobre
o ocorrido.

58. A Técnica Judiciária, serviços gerais, alocada na portaria
do Tribunal, realiza vistoria nos pertences da funcionária X
que, sentindo-se humilhada, emite xingamentos verbais.
Diante desse fato, a Técnica

(A) percebe que não está prestigiada e solicita que a
demitam.

(B)) explica com educação à funcionária, que é
procedimento de rotina, visando a segurança própria
e da organização, e comunica o fato ao seu superior
imediato.

(C) discute fora do trabalho com a funcionária, pois não
suporta mais esse tipo de desrespeito para com a
sua pessoa.

(D) dirige-se à Delegacia de Polícia e ferida na sua
dignidade registra um boletim de ocorrência por
assédio moral.

(E) aceita as ofensas calada; é repreendida por seu
superior e, como emprego atualmente está difícil,
ignora o ocorrido._________________________________________________________

59. Entre as principais medidas de segurança patrimonial,
inclui-se:

(A)) as saídas de emergência devem ter corredores de,
no mínimo, 1,20 metros e deverão estar sempre
desobstruídas.

(B) as saídas de emergência poderão ser fechadas e
suas vias de circulação ter degraus, desde que
adequadamente sinalizados e iluminados.

(C) as escadas, patamares e plataformas de emergência
poderão armazenar  materiais combustíveis.

(D) as caixas de escadas deverão ser providas de
portas corta-fogo, que deverão permanecer sempre
abertas para as saídas.

(E) os elevadores poderão ser utilizados em caso de
incêndio somente por pessoas autorizadas pela
administração._________________________________________________________

60. São 14h, um Técnico Judiciário, especialidade segurança,
está atendendo o público na portaria do Tribunal, e recebe
um telefonema proveniente da secretaria do 6o andar,
informando que uma fumaça sai de um grande quadro
elétrico. Como medidas emergenciais ele deve

(A) chamar o Corpo de Bombeiros, visto tratar-se de um
foco de incêndio com potencial para destruir o prédio
e colocar em risco a integridade das pessoas e
solicitar que fechem imediatamente as janelas.

(B) acionar o alarme de evasão do prédio, desligando a
rede elétrica e pedir que cada coordenador lidere a
imediata saída de pessoal, por andar e combater as
chamas com extintores de espuma química.

(C)) comunicar-se imediatamente com a Brigada de
incêndio central do prédio, que verificaria a abran-
gência do princípio de incêndio e, se de pequeno
porte, iniciaria o combate com extintores de CO2.

(D) solicitar que a Brigada de incêndio abra imediata-
mente o registro do sistema de chuveiros automá-
ticos (sprinklers), e faça a evasão ordenada e com
calma das pessoas até o piso térreo.

(E) solicitar que a Brigada de incêndio combata o fogo
utilizando-se de extintores de água-gás de 10 litros,
e que o Corpo de Bombeiros cuide da evacuação do
prédio.
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