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CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto
que segue.

Urbanização abala a saúde de moradores do interior da
Amazônia

Mesmo que aumente o conforto, as conseqüências

do ingresso na vida moderna – com alimentos prontos,

televisão, telefone e máquina de lavar roupa – não são nada

boas para a saúde. Hilton Pereira da Silva, médico e

antropólogo do Museu Nacional, encontrou uma taxa elevada

de hipertensão arterial na população de três comunidades rurais

do Pará que gradativamente deixaram o extrativismo (*) e

começaram a usar bens de consumo tipicamente urbanos.

Aracampina, a maior comunidade estudada,

localizada na ilha de Ituqui, às margens do rio Amazonas, tem

cerca de 600 habitantes. Eram 460 há sete anos, quando Hilton

Silva chegou lá pela primeira vez e notou que a vida mudava

rapidamente – conseqüência da proximidade com Santarém, a

quatro horas de barco. “Quando ocorre a transição para o estilo

de vida moderno e urbano, a primeira mudança é a dieta”, diz

ele. “Aumenta o consumo de sal, de enlatados e de comida

industrializada, cheia de aditivos químicos.”

Nas primeiras vezes em que esteve lá, o

pesquisador notou que os caboclos pescavam intensamente.

Completavam a alimentação com farinha de mandioca, frutas,

feijão e milho. “Hoje, os caboclos deixaram o extrativismo,

trabalham na pesca industrial, para as madeireiras ou em

fazendas e compram carne em conserva, açúcar, café e

biscoitos”, relata. “As mudanças na dieta estão causando uma

mudança gradual na fisiologia do organismo, que leva à

hipertensão.”

Ainda não há água encanada em Aracampina, mas

os caboclos agora têm luz elétrica, graças ao gerador a diesel,

fogão a gás, televisão ligada a bateria de carro e telefone que

funciona por meio de rádio. Em conseqüência, houve uma

redução da atividade física que ajuda a equilibrar a pressão

arterial. “Por terem acesso a fogão a gás, não buscam mais

lenha na mata”, exemplifica Hilton Silva. “E já usam fralda

descartável, que também reduz o trabalho das mulheres”. Mas

surgem outras fontes de estresse, como a necessidade de

ganhar mais dinheiro para comprar comida, relógios, bicicletas e

aparelhos de som.

(Pesquisa. São Paulo: Fapesp, abril 2003.)

(*) extrativismo = atividade que consiste em extrair da natureza
quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins
comerciais ou industriais.

1. Para os moradores de Aracampina, o processo de
urbanização e modernização representou

(A) uma menor produtividade da pesca e o acesso ao
saneamento básico.

(B) o acesso ao saneamento básico e à instalação da
rede elétrica.

(C)) o acesso a novos meios de comunicação e um
aumento na pressão arterial.

(D) um acréscimo das atividades extrativas e um
aumento da ansiedade.

(E) o abandono das atividades extrativas e a diminuição
da pressão arterial.

_________________________________________________________

2. As transformações fisiológicas ocorridas em moradores de
Aracampina estão diretamente relacionadas

I. à significativa diminuição das atividades físicas,
proporcionada pela modernização da vida
cotidiana.

II. a uma nova dieta, sobretudo ao consumo de
alimentos industrializados.

III. ao desequilíbrio da pressão arterial, causado pelo
esforço das atividades extrativistas.

Completa corretamente o enunciado APENAS o que está em

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D)) I e II.
(E) II e III.

_________________________________________________________

3. Pode-se corretamente deduzir da leitura do texto que

(A) o progresso tecnológico é uma ilusão, pois só
acarreta prejuízos materiais para aqueles a quem
supostamente beneficiaria.

(B)) os modos de vida mais primitivos podem propiciar
um maior equilíbrio orgânico para os indivíduos.

(C) os modos de vida mais primitivos constituem um
fator de alta insalubridade para os indivíduos.

(D) os recursos tecnológicos não representam
modernização, pois muito poucos sabem tirar
proveito deles.

(E) os modos de vida mais primitivos apenas disfarçam
a alta taxa de ansiedade de que já sofre cada um
dos indivíduos.

_________________________________________________________

4. Na frase Por terem acesso a fogão a gás, não buscam
mais lenha no mato há uma relação de causa e efeito, o
mesmo ocorrendo na frase

(A) Hilton da Silva encontrou uma taxa elevada de
hipertensão arterial na população de três
comunidades rurais do Pará.

(B) Ainda não há água encanada em Aracampina, mas
os caboclos agora têm luz elétrica.

(C) Aumenta o consumo de sal, de enlatados e de
comida industrializada, cheia de aditivos químicos.

(D) Eram 460 há sete anos, quando Hilton Silva chegou
lá pela primeira vez e notou que a vida mudava
rapidamente.

(E)) Quando ocorre a transição para o estilo de vida
moderno e urbano, a primeira mudança é a dieta.
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5. Estão corretamente flexionadas as formas verbais da
frase:

(A)) Os caboclos de fato obtiveram algumas melhorias,
mas nem todas as novidades lhes convieram.

(B) O pesquisador deteu-se em alguns dados e
percebeu que do progresso adviram, também,
alguns prejuízos.

(C) Conclue-se, da leitura do texto, que a alimentação
mais natural constitue um fator de saúde.

(D) Se o progresso não intervisse na vida de
Aracampina, os moradores não fazeriam novos
projetos de vida.

(E) Quando os habitantes de Aracampina se proporam a
aceitar as novidades, ninguém conteu seu ingênuo
entusiasmo.

_________________________________________________________

6. As formas verbais sublinhadas respeitam as normas de
concordância na frase:

(A) Não caberiam aos caboclos ter consciência de todas
as coisas que o progresso lhes trariam.

(B)) Entre os diversos fatores que determinam o
estresse, um dos mais importantes está nos hábitos
alimentares.

(C) Toda a comunidade de Aracampina acabaram por
se envolver em tanta melhoria que passaram a ficar
ao seu alcance.

(D) Tão logo surgiu, as primeiras manifestações de
estresse deixou bem claro que se deviam às
novidades do cotidiano.

(E) Fogão a gás, televisão, luz elétrica, tudo fascinavam
os caboclos, a quem ninguém advertiram da outra
face da moeda.

_________________________________________________________

7. Por terem acesso a fogão a gás, não buscam mais lenha
na mata.

A construção do segmento sublinhado na frase acima
permite mais de uma leitura. Evita-se essa duplicidade de
sentido reconstruindo-se o segmento do seguinte modo:

(A) eles não buscam mais lenha no mato.

(B) não se busca mais lenha no mato.

(C)) não mais buscam lenha no mato.

(D) não buscam lenha mais no mato.

(E) mais lenha no mato não buscam.

_________________________________________________________

8. Transpondo-se para a voz passiva a frase As mudanças
na dieta estão causando uma mudança gradual na
fisiologia do organismo, a forma verbal resultante será

(A) têm causado.

(B) foi causada.

(C) estão sendo causadas.

(D)) está sendo causada.

(E) foram causadas.

9. Está adequada a articulação entre os tempos verbais na
frase:

(A) Na primeira vez em que lá esteve, o pesquisador
notara que os caboclos pescassem mais do que da
segunda vez.

(B) Uma vez que a dieta dos caboclos se alterasse,
tinham passado a sofrer de hipertensão.

(C) Se os alimentos que ingeriam fossem, em boa parte,
industrializados, a taxa de hipertensão tende a
crescer.

(D) No caso de surgir a necessidade de ganhar mais
dinheiro, a taxa de hipertensão elevava-se
rapidamente.

(E)) Tão logo passaram a usar fraldas descartáveis, as
mulheres viram reduzido o seu trabalho.

_________________________________________________________

10. O verbo indicado entre parêntenses deverá se flexionar
numa forma do plural para completar corretamente a
lacuna da frase:

(A)) Por mais que se ........ (haver) beneficiado com o
progresso, os caboclos não deixaram de sofrer
algumas de suas desvantagens.

(B) Em todas as vezes que se ........ (falar) dos
benefícios do progresso, costuma-se omitir o quanto
ele pode ser prejudicial.

(C) Até mesmo às fraldas descartáveis ....... (ter)
acesso, agora, a mulher que vive em Aracampinas.

(D) Entre as novidades com que se ...........
(entusiasmar) o morador de Aracampinas estão a
televisão e o telefone.

(E) Pouca gente......... (poder) censurar a atração que
têm os moradores pelas novidades que chegaram a
Aracampinas.

_________________________________________________________

11. Está correta a grafia de todas as palavras da frase:

(A) Quem imagina que o progresso só trás vantagens
ficará frustado quando perceber os dezajustes que
ele pode provocar.

(B) O que mais influe no aumento da pressão arterial é a
vida cedentária que os caboclos passam a levar.

(C) As pesquizas que o antropólogo emprendeu são
conclusivas, quando se consideram os dados que
foram comparados.

(D)) A obsessão pelo progresso leva os mais ingênuos a
acharem que toda novidade constitui, em si mesma,
uma vantagem.

(E) É com muita espontaniedade que passamos a gosar
dos benefícios do progresso, sem nos preocuparmos
com as suas conseqüências.

_________________________________________________________

12. Estão corretos o emprego e a posição de ambos os
pronomes sublinhados na frase:

(A)) Muita gente diz: - Se é para eu desistir das
vantagens do progresso, por que todo mundo fala
bem do que é moderno?

(B) Os avanços tecnológicos a que os caboclos haviam
submetido-se os trouxeram também algumas
desvantagens.

(C) Há quem diga: - Não sei porquê tantas pessoas
trocam o prazer da vida natural pelas complicações
que o progresso as trazem.

(D) Se cada um de nós nos preocupasse mais com a
saúde, não queixaria-se mais tarde.

(E) Não deve se dar ouvidos a quem nos vende a idéia
de que tudo o que é novo só traz-nos benefícios.
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13. Está inteiramente adequada a pontuação do seguinte
período:

(A) A população de Aracampinas, povoado próximo a
Santarém sofreu fortes influências dos avanços
tecnológicos, que alteraram a rotina, e o modo de
vida de cada um.

(B) Segundo Hilton da Silva o consumo de produtos
industrializados, foi um dos fatores responsáveis
pelas ocorrências de hipertensão, em boa parte dos
caboclos.

(C)) Relógios, bicicletas, aparelhos de som: eis alguns
dos novos objetos de desejo dos caboclos de
Aracampinas, comunidade estudada pelo
antropólogo Hilton da Silva.

(D) O abandono do extrativismo significou entre outras
coisas, uma sensível diminuição das atividades
físicas nas quais, os caboclos, há muito vinham se
empenhando.

(E) O progresso não chegou totalmente: pois falta água
encanada e mesmo a luz elétrica, é fornecida por
meio de geradores a diesel.

_________________________________________________________

14. Está clara e correta a redação da seguinte frase:

(A) Se antes Aracampinas contava com 460 habitantes,
já passados sete anos tem agora 600, sendo que
este acréscimo não foi a única mudança, que
também ocorreram nas condições de vida.

(B) O antropólogo Hilton da Silva não se iludiu com a
pressuposta melhoria de vida dos moradores de
Aracampinas, pois notou que lhes predominavam
também um quadro de hipertensão, efetuado através
da modernização dos costumes.

(C) Mudanças de dieta com muita freqüência chega a
acarretar distúrbios na pressão arterial, tal se
verificou entre os moradores de Aracampinas, em
virtude da adesão que foram vítimas diante dos
avanços tecnológicos.

(D) Muito embora os caboclos já não pescam tanto,
ainda assim houve redução da atividade física por
conta dos novos hábitos alimentares, haja vista os
industrializados, a que se deve um fator de
hipertensão.

(E)) As mudanças que se verificaram na fisiologia do
organismo de muitos dos moradores de
Aracampinas deveram-se a um novo estilo de vida,
que incorporou hábitos urbanos e produtos da
moderna tecnologia.

_________________________________________________________

15. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:

(A) Quase todas as novidades à que os moradores
tiveram acesso são produtos da moderna tecnologia.

(B)) O gerador a diesel é o meio pelo qual os moradores
de Aracampinas têm acesso à luz elétrica.

(C) A hipertensão na qual foram acometidos muitos
moradores tem suas causas na mudança de estilo
de vida.

(D) O extrativismo, em cujo os caboclos tanto se
empenhavam, foi substituído por outras atividades
econômicas.

(E) Biscoitos e carne em conserva são alguns dos
alimentos dos quais o antropólogo exemplifica a
mudança dos hábitos alimentares dos caboclos.

16. Um funcionário recebeu R$ 300,00 para comprar sacos
plásticos de um certo tipo. Pesquisando os preços,
encontrou  na loja x e na loja y os seguintes resultados:

LOJA PACOTES
CONTENDO PREÇO POR PACOTE

x 500 sacos R$ 20,00

y 1 000 sacos R$ 30,00

É verdade que

(A) na compra de 5 000 sacos, economizará exatamente
R$ 20,00 se o fizer na loja y.

(B)) na compra de 3 000 sacos, economizará exatamente
R$ 30,00 se o fizer na loja y.

(C) na compra de 7 000 sacos, economizará exatamente
R$ 50,00 se o fizer na loja y.

(D) ele tem dinheiro suficiente para comprar 8 200 sacos
na loja x.

(E) ele tem dinheiro suficiente para comprar 12 500
sacos na loja y.

_________________________________________________________

17. Três funcionários fazem plantões nas seções em que
trabalham: um a cada 10 dias, outro a cada 15 dias, e o
terceiro a cada 20 dias, inclusive aos sábados, domingos
e feriados. Se no dia 18/05/02 os três estiveram de
plantão, a próxima data em que houve coincidência no dia
de seus plantões foi

(A) 18/11/02

(B) 17/09/02

(C) 18/08/02

(D)) 17/07/02

(E) 18/06/02

_________________________________________________________

18. Um determinado serviço é realizado por uma única
máquina em 12 horas de funcionamento ininterrupto e, em
15 horas, por uma outra máquina, nas mesmas condições.
Se funcionarem simultaneamente, em quanto tempo
realizarão esse mesmo serviço?

(A)   3 horas.

(B)   9 horas.

(C) 25 horas.

(D) 4 horas e 50 minutos.

(E)) 6 horas e 40 minutos.

_________________________________________________________

19. Certo mês, os números de horas extras cumpridas pelos
funcionários A, B e C foram inversamente proporcionais
aos seus respectivos tempos de serviço na empresa. Se A
trabalha há 8 meses, B há 2 anos, C há 3 anos e, juntos,
os três cumpriram um total de 56 horas extras, então o
número de horas extras cumpridas por B foi

(A)   8

(B)) 12

(C) 18

(D) 24

(E) 36
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20. Um veículo percorre os 
8
5

 de uma estrada em 4 horas, à

velocidade média de  75 km/h.   Para percorrer o restante

dessa estrada em  1 hora  e  30 minutos,  sua velocidade

média deverá ser

(A)   90 km/h

(B) 100 km/h

(C) 115 km/h

(D)) 120 km/h

(E) 125 km/h
_________________________________________________________

21. Um comerciante compra um artigo por R$ 80,00 e
pretende vendê-lo de forma a lucrar exatamente 30%
sobre o valor pago, mesmo se der um desconto de 20%
ao cliente. Esse artigo deverá ser anunciado por

(A) R$ 110,00

(B) R$ 125,00

(C)) R$ 130,00

(D) R$ 146,00

(E) R$ 150,00
_________________________________________________________

22. Aplicando-se a juro simples os 
3
2

 de um capital C à taxa

de 15% ao ano e o restante à taxa de 18% ao ano, obtém-

se, em 1 ano e 4 meses,  juro total de  R$ 512,00.  O capi-

tal C é

(A)) R$ 2 400,00

(B) R$ 2 600,00

(C) R$ 3 200,00

(D) R$ 3 600,00

(E) R$ 4 000,00
_________________________________________________________

23. Um pai quer dividir uma certa quantia entre seus três
filhos, de modo que um deles receba a metade da quantia
e mais R$ 400,00, outro receba 20% da quantia e o
terceiro receba 50% do que couber ao primeiro. O total a
ser dividido é

(A) R$   9 000,00

(B) R$ 10 000,00

(C)) R$ 12 000,00

(D) R$ 15 000,00

(E) R$ 18 000,00
_________________________________________________________

24. A qualidade de exibição das imagens no monitor do PC
está relacionada diretamente à propriedade

(A) papel de parede.

(B) aparência de vídeo.

(C) efeitos de vídeo.

(D) tamanho da tela.

(E)) resolução de vídeo.

25. NÃO é uma característica de uma rede de computadores
local:

(A) utilizar hub.

(B)) exigir o uso de modem.

(C) ter arquitetura cliente/servidor.

(D) ter arquitetura ponto-a-ponto.

(E) possuir servidor dedicado.
_________________________________________________________

26. A conexão da Internet por meio de banda larga exige no
PC a presença de

(A)) uma placa de rede.

(B) uma placa de fax-modem.

(C) uma placa 3D.

(D) um kit multimídia.

(E) uma porta serial.
_________________________________________________________

27. O tipo de CD que suporta várias gravações de novos
dados denomina-se

(A) DVD.

(B) CD-ROM.

(C)) CD-RW.

(D) CD-Áudio.

(E) Zip Drive.
_________________________________________________________

28. A maneira mais indicada de eliminar um programa
instalado no computador, utilizando o Windows, é

(A) mover o ícone do programa para a lixeira.

(B) deletar o ícone do programa da área de trabalho.

(C) deletar a pasta que contém o programa instalado.

(D)) remover o programa por meio do painel de controle.

(E) mover a pasta que contém o programa instalado para
a lixeira.

_________________________________________________________

29. Dentro da célula de uma tabela no Word, o deslocamento
para a direita a partir do início da primeira linha do texto
pode ser realizado com

(A) a tecla Tab, somente.

(B)) as teclas Ctrl+Tab.

(C) as teclas Shift+Tab.

(D) as teclas Alt+Tab.

(E) outros recursos, excetuando-se a tecla Tab.
_________________________________________________________

30. Em uma planilha Excel, as células C10 e C11 contêm,
respectivamente, os valores 10 e 11. Após arrastá-las pela
alça de preenchimento até a célula C14, esta célula será
preenchida com

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

(E)) 14
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31. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é

(A) a livre e integral distribuição da cultura, com
erradicação do analfabetismo, para que todos
possam participar politicamente dos destinos do
país.

(B) a indissolubilidade do vínculo federativo, que só
pode ser contornada com a democrática aprovação
de emenda constitucional.

(C)) o pluralismo político, que representa a ampla e livre
participação popular nos destinos do país, garan-
tindo a liberdade de organização e participação.

(D) o controle das desigualdades sociais e regionais,
garantindo democrática distribuição de renda e
erradicação da pobreza.

(E) a garantia do bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.

_________________________________________________________

32. Fui ofendido, no jornal semanal de minha pequena cidade,
com a publicação de artigo em um quarto da primeira
página contendo inverdades a meu respeito. Nesse caso,

(A)) posso obter o direito de resposta em artigo de até
um quarto da primeira página, no mesmo jornal.

(B) só me resta processar o articulista civilmente, para
obter indenização por danos morais.

(C) só me resta processar o articulista criminalmente,
para que ele seja punido de modo exemplar.

(D) o jornal pode ser compelido a se retratar, podendo
fazê-lo em qualquer página, destaque ou tamanho
de matéria, desde que o faça inequivocamente.

(E) tenho direito a obter espaço no mesmo jornal e
página para minha resposta, cujo tamanho pode ser
até o dobro do artigo ofensivo.

_________________________________________________________

33. Oserp veio de país longínquo para o Brasil e professa
religião de poucos adeptos. Foi preso por furto e, no
presídio, pediu assistência religiosa. Nesse caso, ele

(A) terá que se integrar e se adaptar a um dos cultos
religiosos propiciados pelo presídio à maioria dos
internos.

(B)) não poderá ser privado dessa assistência, podendo
recebê-la de quem se dispuser a atendê-lo.

(C) será colocado em regime de liberdade provisória
para poder assistir aos cultos.

(D) não terá direito à assistência religiosa, visto que os
presídios brasileiros só aceitam Ministros católicos e
evangélicos.

(E) terá direito a essa assistência e, se não se dispuser
de meios adequados, terá o direito de sair para
assistir aos cultos, onde os houver.

34. A Constituição Federal declara que

(A) nenhuma prisão civil por dívida será aceita pela lei.

(B) nunca haverá no Brasil pena de morte.

(C) o tribunal do júri terá sete jurados.

(D) o racismo será inafiançável, embora prescritível
como qualquer outro crime.

(E)) será garantido o direito de herança.
_________________________________________________________

35. A lei pode conceder ou assegurar direitos que não são
previstos na Constituição Federal, mas, em muitos casos
é a própria Constituição Federal quem os assegura.
Assim, quanto ao trabalhador doméstico, a Constituição
Federal assegura, expressamente,

(A)) a licença-paternidade, nos termos fixados em lei.

(B) o fundo de garantia do tempo de serviço.

(C) o seguro-desemprego, em caso de desemprego
voluntário.

(D) a remuneração do trabalho noturno superior à do
diurno.

(E) a proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa.

_________________________________________________________

36. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são
bens

(A) dos Estados, que devem zelar e proteger o direito de
posse dos índios originários da área.

(B)) da União, que deve demarcá-las para proteger o
direito de posse dos índios.

(C) dos Municípios, que têm o dever de zelar e proteger
os índios, possuidores originários.

(D) dos próprios índios, que detêm seu domínio
inalienável e posse, devendo o Ministério Público
velar por eles.

(E) da humanidade, inalienáveis e imprescritíveis, e os
índios mantêm sua posse permanente.

_________________________________________________________

37. Sou o juiz mais antigo de minha entrância e estou inscrito
para promoção pelo critério de antiguidade. Nessas
condições, só posso ter meu nome recusado pelo tribunal,
por voto de seus membros que correspondam, no mínimo, a

(A) metade mais um.

(B) quatro quintos.

(C) três quintos.

(D) três quartos.

(E)) dois terços.
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38. Na Justiça do Trabalho, frustrada uma negociação cole-
tiva,

(A) o Ministério Público do Trabalho passará a intervir
no feito.

(B) só a decisão normativa decidirá a lide.

(C)) as partes poderão eleger árbitros.

(D) os juízes conciliadores estarão impedidos de
participar do julgamento.

(E) o Tribunal não terá possibilidade de dar efeito
normativo à decisão que julgar o dissídio.

_________________________________________________________

39. A exoneração

(A)) se aplica ao cargo efetivo, a pedido ou de ofício, e
ao cargo em comissão, a pedido ou a critério da
autoridade.

(B) é o desligamento com caráter punitivo do servidor do
quadro de pessoal de um órgão público da
administração direta ou indireta.

(C) não se aplica ao cargo efetivo, quando tem lugar a
demissão, mas apenas ao cargo de provimento em
comissão.

(D) ocorre a pedido, quando, tendo tomado posse, o
servidor não entrar em exercício no prazo de 15
dias.

(E) e a demissão são institutos equivalentes, tendo
como única diferença o fato de a primeira ser
aplicável somente ao cargo efetivo e a segunda
apenas ao cargo em comissão.

_________________________________________________________

40. Consideram-se vantagens mas não se incorporam ao
vencimento ou provento, para qualquer efeito,

(A) os prêmios de produtividade.

(B) as gratificações.

(C) as comissões.

(D) os adicionais.

(E)) as indenizações.
_________________________________________________________

41. O servidor público NÃO poderá

(A)) promover manifestação de apreço no recinto da
repartição.

(B) convidar subordinados no sentido de filiarem-se à
associação profissional.

(C) receber presentes ou vantagens de qualquer
espécie.

(D) aceitar pensão de outro Estado da Federação.

(E) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição.

42. A licença concedida à servidora para acompanhar seu
companheiro, que foi deslocado para outro ponto do
território nacional, será por prazo

(A) determinado de dois anos e com remuneração total.

(B)) indeterminado e sem remuneração.

(C) de um ano e com 50% do vencimento.

(D) de três anos e com 75% do vencimento.

(E) indeterminado e com 50% da remuneração.

_________________________________________________________

43. Considere as afirmativas abaixo:

I. Conta-se apenas para efeito de aposentadoria e
disponibilidade, a licença para tratamento de saúde
de pessoa da família do servidor, com remune-
ração.

II. O tempo em que o servidor público esteve
aposentado não será contado para qualquer efeito
ou situação.

III. É permitida a contagem cumulativa de tempo de
serviço prestado concomitantemente em mais de
um cargo de órgãos públicos.

IV. É considerado como de efetivo exercício o
afastamento em virtude de participação em
programa de treinamento regularmente instituído.

Está correto APENAS o que se afirma em

(A) I e III.

(B)) I e IV.

(C) I, II e IV.

(D) II e III.

(E) II, III e IV.
_________________________________________________________

44. No caso de estar presente a conveniência para o serviço,
a penalidade de suspensão

(A) aplicada no caso de reincidência das faltas punidas
com advertência, não poderá exceder a 30  dias.

(B) não poderá ser convertida em qualquer outra
modalidade de pena.

(C) poderá transformar-se em mera advertência se o
servidor reparar o dano causado.

(D)) poderá ser convertida em multa na base de 50%, por
dia de vencimento ou remuneração.

(E) poderá ter seu registro cancelado, surtindo efeito
retroativo.

_________________________________________________________

45. Antônio, técnico judiciário, exercendo suas funções na
área de serviços gerais do Tribunal Regional do Trabalho,
vinha mantendo conduta escandalosa na repartição.
Nesse caso, o servidor estará sujeito à pena de

(A) suspensão.

(B) advertência.

(C)) demissão.

(D) disponibilidade.

(E) repreensão.
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46. Considere as placas de sinalização abaixo:

 I  II    III

As placas I, II e III, respectivamente, indicam

(A) lombada, ultrapassagem proibida e via lateral à
esquerda.

(B) depressão, proibido virar à direita e bifurcação em
"Y" invertida.

(C)) pista irregular, proibido mudar de faixa de trânsito e
confluência à esquerda.

(D) pista em obras, trânsito proibido para pedestres e
confluência à esquerda.

(E) lombada, proibido seguir em frente e bifurcação em
"Y".

_________________________________________________________

47. Considere as seguintes afirmações:

I. Nos túneis providos de iluminação pública, tanto
durante a noite como durante o dia, o condutor
deve manter acesas as luzes dos faróis altos.

II. Nas rodovias, onde não existir sinalização regula-
mentadora, a velocidade máxima para os ônibus é
de 90 km/h.

III. Crianças com idade inferior a dez anos podem ser
transportadas nos bancos dianteiros, desde que
utilizem cinto de segurança.

IV. A cor azul na sinalização horizontal é utilizada em
pintura de símbolos em áreas especiais de estacio-
namento ou de parada para embarque e desem-
barque.

Estão corretas APENAS

(A) I e II.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D)) II e IV.
(E) III e IV.

_________________________________________________________

48. Quando um policial de trânsito quiser parar um veículo a
fim de efetuar fiscalização de documentos, deve sinalizar
sua intenção com

(A)) dois silvos breves.

(B) um silvo longo.

(C) um silvo breve.

(D) um silvo longo e um breve.

(E) três silvos longos.

49. Para cruzar rua com trecho alagado, o condutor de um
veículo deverá

(A) cruzar o trecho alagado com o carro acelerado,
puxando levemente o freio de mão.

(B)) engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado
e regular a velocidade por meio da embreagem.

(C) acelerar fortemente e entrar no trecho alagado em
alta velocidade.

(D) engatar a segunda marcha e acelerar forte quando
entrar no trecho alagado.

(E) reduzir para a segunda marcha e pisar suavemente
no freio, quando cruzar a área alagada.

_________________________________________________________

50. Quando um condutor cometer simultaneamente duas
infrações de trânsito,

(A) terá o seu veículo recolhido ao pátio do órgão de
trânsito.

(B) terá o seu documento de habilitação apreendido.

(C) será aplicada apenas uma multa, mas com o valor
dobrado.

(D) a multa será aplicada apenas à infração mais grave.

(E)) serão aplicadas as duas penalidades.
_________________________________________________________

51. As vias urbanas abertas à circulação, de acordo com a
sua utilização, classificam-se em locais, coletoras,
arteriais e

(A) preferenciais.

(B) rodovias.

(C) estradas.

(D)) de trânsito rápido.

(E) rurais.
_________________________________________________________

52. Dois veículos vão se cruzar numa área não sinalizada. O
primeiro está circulando por uma rotatória e o segundo
está circulando pela via "A" que termina na rotatória. Terá
direito de passagem o condutor que estiver circulando

(A)) pela rotatória.

(B) pela via A.

(C) pela direita do outro condutor.

(D) no veículo de maior porte.

(E) com velocidade mais alta.
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53. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinali-
zação e os dispositivos e equipamentos de trânsito,
compete

(A) à Polícia Rodoviária Federal.

(B) aos CETRAN – Conselhos Estaduais de Trânsito.

(C)) ao CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.

(D) ao CONTRANDIFE – Conselho de Trânsito do
Distrito Federal.

(E) às Polícias Militares dos Estados e do Distrito
Federal.

_________________________________________________________

54. As placas que têm por finalidade informar aos usuários as
condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das
vias, fazem parte do grupo de sinalização vertical de

(A) orientação.

(B)) regulamentação.

(C) advertência.

(D) indicação.

(E) educação.
_________________________________________________________

55. A ultrapassagem pela direita é permitida quando o veículo
precedente

(A) for uma motocicleta.

(B) estiver muito lento.

(C) se negar a dar passagem pela esquerda.

(D) for um ônibus.

(E)) estiver sinalizando conversão à esquerda.
_________________________________________________________

Atenção: Para responder às questões de números 56 a 60

considere as informações abaixo.

Na função de Técnico de Segurança e Transporte,

você foi designado a fazer uma viagem em veículo "X" com

transmissão automática, injeção eletrônica e freios ABS,

estacionado na garagem do Tribunal há mais de um mês.

Antes de iniciar a viagem, você verifica o veículo. Liga

o motor e, enquanto ele esquenta, observa pela etiqueta de

controle de quilometragem que o óleo e o fluido de transmissão

não necessitam ainda ser trocados, mas resolve verificar seus

níveis.

56. A verificação do nível do óleo do motor deve ser feita

(A) imediatamente após desligar o motor.

(B)) 15 minutos após desligar o motor.

(C) com o motor em marcha lenta.

(D) com o motor em rotação máxima.

(E) com o motor em 1500 rpm.

57. A verificação do nível do fluido de transmissão deve ser
feita com o motor

(A)) ligado e a alavanca de câmbio em "P".

(B) desligado e a alavanca de câmbio em "D".

(C) ligado e a alavanca de câmbio em "1" ou "L".

(D) desligado e a alavanca de câmbio em "P".

(E) desligado e a alavanca de câmbio em "R".
_________________________________________________________

58. Antes de dar a partida no motor, você observou que o
nível de fluido de arrefecimento não estava abaixo da
marca mínima, mas precisava ser completado. Para
completar o nível do líquido de arrefecimento, deve-se

(A) desligar o motor, esperar que esfrie e completar o
nível com água.

(B) abrir a tampa do reservatório e completar a água até
o nível correto, com o motor ligado.

(C)) desligar o motor, esperar que esfrie e completar o
nível com água e aditivo para radiadores na
proporção recomendada.

(D) desligar o motor, esperar que esfrie e completar o
nível com água e aditivo para radiadores em igual
proporção.

(E) desligar o motor e abrir imediatamente a tampa do
reservatório e completar com aditivo para radiadores
até o nível correto.

_________________________________________________________

59. Ao dar uma volta teste, você percebe que o veículo "pula"
muito quando passa por terrenos irregulares. Com os
pneus já calibrados, você deduziu que esse defeito
provavelmente está sendo causado por

(A) uma mola quebrada.

(B) pivô de suspensão com folga.

(C) bucha de suspensão desgastada.

(D)) amortecedores defeituosos.

(E) terminal de direção excessivamente apertado.
_________________________________________________________

60. No percurso teste, você observou que o pedal de freio ia
descendo progressivamente quando pisado, chegando até
o final de seu curso. Ao verificar, constatou que havia um
vazamento no sistema. Feito o reparo, você deverá
completar o nível, utilizando fluido de freio

(A) DOT 0.

(B) DOT 1.

(C) DOT 2.

(D) DOT 3.

(E)) DOT 4.
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