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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Português 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 5 referem-se ao texto 

abaixo. 
 

A previsão de uma safra de 154 milhões de toneladas 

de grãos, um novo recorde, é especialmente bem-vinda quando 

há tanta incerteza sobre a evolução geral dos preços. A FAO, o 

organismo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, 

já havia publicado uma avaliação sombria das condições do 

mercado internacional. Seu índice de preços de alimentos havia 

atingido em fevereiro o nível mais alto desde o início da série, 

em 1990. 

A perspectiva de mais uma boa temporada agrícola no 

Brasil é animadora. De um lado, contribuirá para atenuar as 

pressões inflacionárias, provenientes principalmente do exterior, 

e reforçadas no mercado interno pela demanda, ainda forte, 

apesar de alguma desaceleração da economia. As estimativas 

da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada 

ao Ministério da Agricultura, apontam aumentos de produção de 

alimentos essenciais, como feijão, arroz e trigo. Os estoques fi-

nais projetados para os três produtos são maiores do que os do 

ano anterior. Além de tornar o abastecimento mais seguro, essa 

melhora das condições de oferta poderá contribuir para arrefe-

cer a forte alta dos preços. A colheita deverá ser mais do que 

suficiente para garantir um abastecimento tranquilo do mercado 

interno e para sustentar uma vigorosa exportação. 

As novas projeções são explicadas pela melhora das 

condições do tempo e por um levantamento mais preciso das 

áreas de plantio. A agropecuária foi o setor com o maior cres-

cimento na última década, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho foi favorecido 

pela adoção do câmbio flutuante em 1999, pela oferta de crédito 

e pelo continuado esforço de modernização, com muito inves-

timento em máquinas e equipamentos. As condições externas 

também foram favoráveis. As oportunidades criadas pelo mer-

cado global só foram amplamente aproveitadas, no entanto, 

porque o agronegócio brasileiro, em acelerada modernização há 

30 anos, estava preparado para ocupar espaços. 

 
(O Estado de S. Paulo , Notas e Informações, A3, 13 de 
março de 2011, com adaptações) 

1. De acordo com o texto, a perspectiva de uma nova safra 
recorde 

 
(A) motivará a franca retomada do crescimento da eco-

nomia brasileira, em desaceleração diante das incer-
tezas do mercado com a quebra mundial da safra de 
produtos agrícolas. 

 
(B) será suficiente para um aumento da exportação de 

produtos agrícolas brasileiros, exclusivamente, abrin-
do espaço para maiores investimentos no mercado 
externo. 

 
(C) possibilitará o efetivo controle de situações que vêm 

favorecendo a volta da inflação em todo o mundo 
globalizado, resultante do aumento nos preços de 
alimentos. 

 
(D) deverá resultar em duplo benefício, por suprir o mer-

cado interno e permitir um possível controle do au-
mento dos preços, com a exportação dos produtos 
agrícolas. 

 
(E) poderá, até mesmo, facilitar a ampliação do setor agrí-

cola brasileiro, em vista da comercialização desses 
produtos, escassos atualmente no comércio exterior. 

_________________________________________________________ 
 

2. A opinião inicial de que a safra de grãos no país é espe-
cialmente bem-vinda 

 
(A) vem reforçar a observação a respeito da avaliação 

negativa da FAO sobre a escassez de alimentos 
essenciais para garantir o suprimento do mercado 
externo. 

 
(B) se justifica pelas perspectivas das atuais condições 

de mercado, com o aumento de preços de alimentos 
e previsão do retorno da inflação. 

 
(C) contradiz o fato de que os preços de alimentos esta-

rão sujeitos a aumentos, em razão das incertezas 
que cercam o comércio mundial desses produtos. 

 
(D) se apoia nos dados estatísticos do IBGE sobre o 

declínio dos investimentos dirigidos ao setor agrícola 
brasileiro. 

 
(E) se baseia na garantia de abastecimento do mercado 

interno, menos sujeito à variação no preço dos ali-
mentos, apesar das incertezas do mercado mundial. 

_________________________________________________________ 
 

3. A afirmativa que retoma a ideia central do texto é: 
 

(A) As medidas governamentais, ainda que tenham fa-
vorecido o setor agrícola brasileiro, não são sufi-
cientes para inibir a tendência de alta dos preços e 
do possível retorno da inflação. 

 
(B) A alta dos preços de alimentos, principalmente no 

mercado global, tem prejudicado a comercialização 
e a exportação da safra brasileira de grãos, especial-
mente por esta ter atingido um novo recorde. 

 
(C) As más condições do tempo têm possibilitado o au-

mento dos preços dos alimentos em razão das difi-
culdades de abastecimento tanto do mercado in-
terno quanto do externo. 

 
(D) Não tem sido possível estabelecer condições favorá-

veis aos preços dos alimentos no mercado externo 
de produtos agrícolas, apesar da orientação de orga-
nismos internacionais, como a FAO. 

 
(E) Investimentos em equipamentos que modernizaram 

o setor agropecuário brasileiro permitiram recorde na 
produção de grãos, para abastecer o mercado 
interno e aproveitar as oportunidades do mercado 
global. 
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4. [A boa temporada agrícola] contribuirá para atenuar as 
pressões inflacionárias, provenientes principalmente do 
exterior e reforçadas no mercado interno pela demanda, 
ainda forte, apesar de alguma desaceleração da econo-
mia.   (2o parágrafo) 

 
 O segmento acima está reproduzido com outras palavras, 

mantendo-se a lógica, a correção e, em linhas gerais, o 
sentido original, em: A boa temporada agrícola  

 
(A) irá desacelerar a economia do mercado tanto interno 

quanto externo com a procura, ainda grande no 
exterior, com tendências para a inflação que poderá 
vir a ser controlado com essa oferta. 

 
(B) bastará tão somente para atender à demanda inter-

na, que se mantém excessivamente alta, devido à 
certo recuo econômico e também as pressões infla-
cionárias, com sua origem principal no exterior. 

 
(C) deverá controlar a demanda do mercado interno, de 

modo excessivo, apesar de que se observe claras 
tendências para a inflação, por que havia sido au-
mentada com a falta do mercado externo. 

 
(D) permitirá um controle das pressões inflacionárias 

que, embora tenham origem no exterior, também se 
percebem no país, graças ao mercado aquecido, 
ainda que tenha havido certo recuo da economia. 

 
(E) poderá reforçar uma eventual inflação decorrente do 

aumento de preços no mercado externo, já que o 
mercado interno ainda esteja demonstrando alta pro-
cura no consumo desses alimentos. 

_________________________________________________________ 
 

5. Os estoques finais projetados para os três produtos são 
maiores do que os do ano anterior.  (2o parágrafo) 

 
O pronome grifado na frase acima substitui, considerando-
se o contexto, a expressão 

 
(A) os estoques finais. 
(B) os aumentos de produção. 
(C) os alimentos essenciais. 
(D) os preços. 
(E) os três produtos. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção:  As questões de números 6 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Como a maioria dos conceitos novos, a ideia de que 

um cérebro adulto − animal ou humano − pudesse de fato gerar 

novos neurônios teve um mau começo, constituindo um exce-

lente exemplo de como a ciência avança aos solavancos, na 

melhor das hipóteses. Até recentemente, a maioria dos neuro-

cientistas não tinham se afastado das conclusões extraídas em 

1931 por Santiago Ramón y Cajal, ganhador do Prêmio Nobel, 

que escreveu, com toda a confiança: “No cérebro adulto, as vias 

neuronais são fixas e imutáveis. Tudo pode morrer; nada pode 

ser regenerado.” Era uma ideia que parecia fazer sentido. Mas 

estava errada.  

Agora sabemos que novos neurônios − que são 

células-tronco, a versão mais primitiva e versátil das células − 

são primordialmente produzidos em uma área minúscula do 

hipocampo chamada giro denteado. Sabemos que metade das 

novas células morrem. E sabemos que elas são produzidas de 

diversas maneiras. Obtemos novos neurônios quando nos con-

centramos em tarefas extremamente complexas, ou até quando 

nos concentramos em uma meta específica. E sabemos que os 

exercícios − praticamente qualquer coisa que acelere os 

batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo − levam a uma pe-

quena explosão de natalidade desses neurônios.  

Os detalhes ainda estão sendo examinados, mas al-

guns neurocientistas estão convencidos de que o exercício pro-

duz novos neurônios de maneira bastante direta. Quando se 

contraem, os músculos produzem fatores de crescimento. Nor-

malmente, essas moléculas de fatores de crescimento são gran-

des demais para atravessar a barreira sangue-cérebro, mas, por 

razões ainda desconhecidas, o exercício torna essa barreira 

mais porosa, permitindo que tais fatores de crescimento, aos 

quais já houve quem se referisse como o “fertilizante milagroso” 

do cérebro, atravessem a barreira e ajudem a estimular os neu-

rônios. Demonstrou-se que o mesmo acontece com a sero-

tonina, que é aumentada no cérebro pelo exercício e também 

estimula o crescimento de novos neurônios.  
 

(Adaptado de Barbara Strauch. O melhor cérebro de sua 
vida . Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro, Zahar, 2011, pp. 
151-157) 

 
 
6. Observe atentamente as afirmativas abaixo:  
 

 I. Até recentemente, a maioria dos neurocientistas 
não tinham se afastado das conclusões extraídas 
em 1931...  (1o parágrafo) 

 
  Uma redação alternativa para a frase acima, man-

tendo-se a correção e a lógica, é: Até recente-
mente, a maioria dos neurocientistas não se 
afastara das conclusões extraídas em 1931... 

 
 II. E sabemos que os exercícios − praticamente qual-

quer coisa que acelere os batimentos cardíacos e o 
fluxo sanguíneo − levam a uma pequena explosão 
de natalidade desses neurônios.   (2o parágrafo) 

 
  Os travessões da frase acima poderiam ser substi-

tuídos por parênteses, sem prejuízo para a corre-
ção e a lógica. 

 
 III. ... aos quais já houve quem se referisse como o 

“fertilizante milagroso” do cérebro...  (3o parágrafo) 
 

O verbo grifado acima poderia ser substituído por 
aludisse, sem qualquer outra alteração na frase e 
sem prejuízo para a correção e a lógica. 

 
Está correto o que se afirma em 

 
(A) III, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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7. O verbo que também poderia estar flexionado no sin-
gular , sem prejuízo para a correção e a lógica do 
segmento, está grifado em:  

 
(A) ... o exercício torna essa barreira mais porosa, 

permitindo que tais fatores de crescimento [...] 
atravessem a barreira...  (3o parágrafo) 

 
(B) Agora sabemos que novos neurônios [...] são primor-

dialmente produzidos em uma área minúscula do 
hipocampo chamada giro denteado.  (2o parágrafo) 

 
(C) Sabemos que metade das novas células morrem.  

(2o parágrafo) 
 
(D) ... os músculos produzem fatores de crescimento.  

(3o parágrafo) 
 
(E) E sabemos que os exercícios [...] levam a uma 

pequena explosão de natalidade desses neurônios. 
(2o parágrafo) 

_________________________________________________________ 
 

8. ... qualquer coisa que acelere os batimentos cardíacos ... 
(2o parágrafo) 

 
O verbo que se encontra flexionado nos mesmos tempo e 
modo do grifado acima está em: 
 
(A) ... que tais fatores de crescimento [...] atravessem a 

barreira... 
 
(B) ... a ideia de que um cérebro adulto [...] pudesse de 

fato... 
 
(C) Quando se contraem, os músculos ... 
 
(D) ... que o mesmo acontece com a serotonina... 
 
(E) ... uma ideia que parecia fazer sentido. 

_________________________________________________________ 
 

9. Obtemos novos neurônios quando nos concentramos em 
tarefas extremamente complexas, ou até quando nos con-
centramos em uma meta específica. (2o parágrafo) 

 
 Mantendo-se a correção quanto às regras de concor-

dância e, em linhas gerais, o sentido original, a frase 
acima está corretamente reescrita em: 

 
(A) A obtenção de novos neurônios dão-se quando as 

pessoas se concentram em tarefas extremamente 
complexa, ou até quando se concentram em uma 
meta específica.  

 
(B) Obtém-se novos neurônios quando se concentra em 

tarefas extremamente complexas, ou até quando as 
pessoas se concentra em uma meta específica. 

 
(C) Quando tarefas extremamente complexas está sen-

do executada, ou até quando as pessoas se con-
centram em uma meta específica, obtêm-se novos 
neurônios. 

 
(D) A obtenção de novos neurônios ocorre quando as 

pessoas se concentram em tarefas extremamente 
complexas, ou até quando se concentram em uma 
meta específica. 

 
(E) A obtenção de novos neurônios ocorrem quando as 

pessoas executam tarefas extremamente complexas 
ou até quando se concentra em uma meta específica. 

10. Neurologistas têm se dedicado ...... investigar o que muda 
no cérebro ...... medida que envelhecemos; segundo al-
guns estudos, a aptidão da memória para resgatar infor-
mações abstratas diminui, enquanto a propensão ...... 
divagar aumenta. 

 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, 
respectivamente: 

 
(A) a - a - a 
(B) a - à - a  
(C) à - a - à 
(D) a - à - à 
(E) à - à - à 

_________________________________________________________ 
 

Atenção:  As questões de números 11 a 15 referem-se ao 
texto abaixo. 

 
Terremoto na justiça 

 
Seis sismólogos e um funcionário do governo devem ir 

a julgamento na Itália sob a acusação de serem os responsá-

veis pela morte de algumas das 309 pessoas que perderam a 

vida no terremoto da cidade de Áquila em 6 de abril de 2009. Se 

condenados, podem ter de cumprir uma pena de até 12 anos de 

prisão. Os sete acusados eram os responsáveis por delimitar os 

riscos de uma crescente atividade sísmica na região em Áquila. 

Em uma entrevista coletiva uma semana antes do terremoto, al-

guns deles afirmaram que os moradores locais não estavam em 

perigo. Depois do terremoto, muitos dos parentes das vítimas 

disseram que eles não se precaveram contra os tremores, dei-

xando suas casas, por causa das afirmações dos cientistas. O 

procurador de Áquila, Fábio Picuti, argumentou que os espe-

cialistas, mesmo que não pudessem prever exatamente quando 

o terremoto poderia ocorrer, deveriam ter apresentado as incer-

tezas científicas mais abertamente. Picuti acredita que os outros 

membros do comitê de prevenção contra terremotos são igual-

mente culpados, por não terem desfeito a convicção de que não 

havia riscos de um intenso tremor devastar a cidade. 

(Pesquisa FAPESP , no 185, Julho de 2011, p. 23) 
 
 

11. A afirmação do procurador de Áquila, Fábio Picuti, de que 
os especialistas, mesmo que não pudessem prever exata-
mente quando o terremoto poderia ocorrer, deveriam ter 
apresentado as incertezas científicas mais abertamente 

 
(A) lança dúvidas sobre a competência dos especialistas 

italianos, ressaltando que nesse tipo de atividade 
científica não pode haver lugar para quaisquer incer-
tezas. 

 
(B) ratifica o acerto dos sismólogos quando apresenta-

ram aos moradores as incertezas científicas da pre-
visão, mas destaca que deveriam tê-lo feito de modo 
mais claro. 

 
(C) atribui a culpa pela tragédia ocorrida em Áquila às li-

mitações da ciência, que ainda não seria capaz de 
prever a ocorrência de terremotos com exatidão. 

 
(D) sugere sutilmente que os especialistas tinham todas 

as condições para prever com exatidão quando ocor-
reria o tremor que veio a devastar a cidade de Áquila. 

 
(E) contrapõe a atitude que era esperada dos sismólo-

gos àquela que eles de fato tomaram quando dis-
seram que os moradores de Áquila não estavam em 
perigo. 
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12. Leia atentamente as afirmações abaixo sobre o texto. 
 
 I. O título Terremoto na justiça é propositalmente 

ambíguo, pois a palavra terremoto pode aludir tanto 
a tremor de terra  como a um grande abalo  ou a 
um escândalo , despertando assim a curiosidade 
do leitor sobre a matéria. 

 
 II. O segmento responsáveis por delimitar os riscos 

poderia ser substituído corretamente, sem prejuízo 
para o sentido original, por comprometidos por 
minimizar os perigos . 

 
 III. Ao aludir à convicção de que não havia riscos de 

um intenso tremor devastar a cidade, o autor su-
gere que não pesa sobre os especialistas qualquer 
acusação de terem agido de má-fé no episódio. 

 
Está correto o que se afirma em 

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

_________________________________________________________ 
 

13. A substituição do elemento grifado pelo pronome corres-
pondente, com os necessários ajustes, foi realizada de 
modo INCORRETO em: 

 
(A) que perderam a vida = que a perderam 
 
(B) deveriam ter apresentado as incertezas científicas = 

deveriam ter-lhes apresentado 
 
(C) delimitar os riscos = delimitá-los 
 
(D) deixando suas casas = deixando-as 
 
(E) uma semana antes do terremoto = uma semana an-

tes dele 
_________________________________________________________ 
 

14. ... riscos de um intenso tremor devastar a cidade.   (final 
do texto) 

 
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma 
verbal resultante será: 

 
(A) ser devastada. 
(B) serem devastados. 
(C) ter sido devastada. 
(D) ser devastado. 
(E) será devastado. 

_________________________________________________________ 
 

15. ... algumas das 309 pessoas que perderam a vida no 
terremoto... 

 
O verbo que também é empregado no texto com a mesma 
regência do grifado acima está em: 

 
(A) ... sob a acusação de serem os responsáveis pela 

morte... 
 
(B) ... que eles não se precaveram contra os tremores... 
 
(C) Os sete acusados eram os responsáveis por... 
 
(D) ... que os moradores locais não estavam em perigo. 
 
(E) ... a convicção de que não havia riscos de um in-

tenso tremor... 

 
Legislação 

 
16. No que concerne às disposições da Lei no 9.784/1999, 

considere as seguintes assertivas: 
 
 I. Em regra, inexistindo disposição específica, os atos 

do órgão ou autoridade responsável pelo processo 
e dos administrados que dele participem devem ser 
praticados no prazo de quinze dias, salvo motivo de 
força maior. 

 
 II. Os atos do processo devem realizar-se preferen-

cialmente na sede do órgão, cientificando-se o inte-
ressado se outro for o local de realização. 

 
 III. A intimação somente pode ser efetuada por ciência 

nos processos ou por via postal com aviso de rece-
bimento. 

 
Está correto o que consta APENAS em 
 
(A) I e II. 
 
(B) II. 
 
(C) I. 
 
(D) III. 
 
(E) II e III. 

_________________________________________________________ 
 

17. Nos termos da Lei no 9.784/1999, NÃO constitui critério a 
ser observado no processo administrativo: 

 
(A) a interpretação da norma administrativa da forma 

que melhor garanta o atendimento do fim público a 
que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova 
interpretação. 

 
(B) o atendimento a fins de interesse geral, vedada a re-

núncia total ou parcial de poderes ou competências, 
salvo autorização em lei. 

 
(C) a objetividade no atendimento do interesse público, 

vedada a promoção pessoal de agentes ou autori-
dades. 

 
(D) a divulgação oficial dos atos administrativos, proibida 

qualquer ressalva, tendo em vista a garantia irrestrita 
da publicidade dos atos administrativos. 

 
(E) a adoção de formas simples, suficientes para propi-

ciar adequado grau de certeza, segurança e respeito 
aos direitos dos administrados. 

_________________________________________________________ 
 

18. No que concerne às licitações, é correto afirmar: 
 

(A) É dispensável a licitação quando a União tiver que 
intervir no domínio econômico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento. 

 
(B) Segundo a Lei no 8.666/1993, é possível a criação 

de outras modalidades de licitação, além daquelas 
previstas no diploma legal citado. 

 
(C) No leilão, o vencedor será o que oferecer o maior 

lance, que deverá ser sempre igual ao valor da ava-
liação. 

 
(D) Para a habilitação nas licitações não será exigida 

dos interessados habilitação jurídica, bastando habi-
litação técnica, econômico-financeira e regularidade 
fiscal.  

 
(E) O edital da licitação conterá, obrigatoriamente, den-

tre outras disposições, o critério para julgamento, 
com disposições claras e parâmetros subjetivos. 

Caderno de Prova ’51’, Tipo 001



 

6 INFRAERO-Conh.Básicos4 

19. Considere as seguintes assertivas acerca da Lei 
no 8.666/1993: 

 
 I. As sociedades de economia mista e empresas pú-

blicas subordinam-se ao regime da mencionada lei. 
 
 II. As obras, serviços, inclusive de publicidade, com-

pras, alienações, concessões, permissões e loca-
ções da Administração Pública, quando contratadas 
com terceiros, serão necessariamente precedidas 
de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na 
Lei citada. 

 
 III. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e aces-

síveis ao público os atos de seu procedimento, sal-
vo quanto ao conteúdo das propostas, que deve ser 
preservado em sigilo até o encerramento do cer-
tame. 

 
Está correto o que consta em 

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

_________________________________________________________ 
 

20. Júlio, servidor público civil do Poder Executivo Federal, 
sempre foi extremamente respeitoso em relação à hierar-
quia existente na Administração Pública. No entanto, em 
um determinado momento, decidiu representar contra o 
comprometimento indevido da estrutura em que se funda 
o Poder Estatal, não tendo qualquer temor em assim o 
fazer. Tal postura de Júlio 

 
(A) está correta, consistindo em um dos deveres fun-

damentais do servidor público civil do Poder Execu-
tivo Federal. 

 
(B) não está correta, implicando em desobediência 

quanto à estrutura hierárquica do Poder Público. 
 
(C) não está correta, porém implica apenas em uma 

conduta imoral e não afronta à hierarquia estatal. 
 
(D) está correta, mas inexiste previsão sobre tal compor-

tamento no Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal. 

 
(E) não está correta, podendo Júlio sofrer penalidade 

administrativa por tal conduta. 
_________________________________________________________ 
 

21. Nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica, a alie-
nação fiduciária em garantia de aeronave 

 
(A) conterá, em seu instrumento, alguns itens obriga-

tórios; no entanto, a lei não exige a estipulação de 
data de vencimento. 

 
(B) possui eficácia mesmo antes de sua inscrição no 

Registro Aeronáutico Brasileiro. 
 
(C) deve ser feita tão somente por instrumento público. 
 
(D) não possibilita, no caso de inadimplemento da obri-

gação garantida, que o credor fiduciário aliene o 
objeto da garantia a terceiros. 

 
(E) transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse 

indireta da aeronave, independentemente da res-
pectiva tradição. 

22. As atividades de proteção ao voo abrangem a coorde-
nação de busca, assistência e salvamento. Sobre o tema, 
é certo que 

 
(A) a não prestação de assistência por parte do Coman-

dante, em regra, não exonera de responsabilidade o 
proprietário ou explorador da aeronave. 

 

(B) a assistência não poderá consistir em simples infor-
mação. 

 

(C) o salvamento não gerará direito de remuneração, 
quando o socorro for prestado por aeronave pública. 

 

(D) não é dever do proprietário ou explorador indenizar a 
quem prestar assistência a passageiro ou tripulante 
de sua aeronave. 

 

(E) toda assistência ou salvamento prestado, ainda que 
sem resultado útil, dará direito à remuneração cor-
respondente ao trabalho e à eficiência do ato. 

_________________________________________________________ 
 

23. Com relação à estrutura organizacional da ANAC, se-
gundo a Lei no 11.182/2005, o Ouvidor será nomeado pelo  

 
(A) Presidente do Senado Federal para mandato de 3 

(três) anos. 
 

(B) Presidente da República, para mandato de 5 (cinco) 
anos. 

 

(C) Diretor-Presidente da ANAC, para mandato de 2 
(dois) anos. 

 

(D) Diretor-Presidente da ANAC, para mandato de 5 
(cinco) anos. 

 

(E) Presidente da República, para mandato de 2 (dois) 
anos. 

_________________________________________________________ 
 

24. De acordo com a Lei no 11.182/2005, os militares da Aero-
náutica da ativa, em exercício nos órgãos do Comando da 
Aeronáutica correspondentes às atividades atribuídas à 
ANAC, passam a ter exercício na ANAC, na data de sua 
instalação, sendo considerados como em serviço de na-
tureza militar. Estes militares da Aeronáutica deverão 

 
(A) permanecer na ANAC por prazo indeterminado, ten-

do em vista a ocupação efetiva do cargo provido por 
meio de legislação específica. 

 

(B) retornar àquela Força, no prazo máximo de 60 me-
ses, a contar daquela data, à razão mínima de 20% 
a cada 12 meses. 

 

(C) ser efetivados na ANAC, onde exercerão proviso-
riamente os cargos em que estão lotados, devendo 
ser remanejados no prazo máximo de 30 meses. 

 

(D) retornar àquela Força, no prazo máximo de 30 me-
ses, a contar daquela data, à razão mínima de 15% 
a cada 12 meses. 

 

(E) ser efetivados na ANAC, onde exercerão proviso-
riamente os cargos em que estão lotados, devendo 
ser remanejados no prazo máximo de 60 meses. 
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25. Segundo as normas da Lei no 10.520/2002, com relação à 
fase externa do pregão, é certo que 

 
(A) o acolhimento de recurso importará a invalidação de 

todos os atos realizados, tendo em vista que não há 
aproveitamento de atos de licitação na modalidade 
pregão. 

 

(B) o prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, será de 
cinco dias úteis. 

 

(C) será adotado o critério de melhor técnica para julga-
mento e classificação das propostas. 

 

(D) apenas os dez primeiros colocados poderão mani-
festar imediata e motivadamente a intenção de re-
correr, após declarado o vencedor, quando lhes será 
concedido o prazo de 5 dias para apresentação das 
razões do recurso. 

 

(E) o autor da oferta de valor mais baixo e os autores 
das ofertas com preços até 10% superiores àquela, 
no curso da sessão, poderão fazer novos lances ver-
bais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

_________________________________________________________ 
 

26. Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, a licença de 
tripulantes terá  

 
(A) validade inicial de dois anos e prorrogação a cada 

cinco anos. 
 

(B) validade inicial de cinco anos e prorrogação a cada 
três anos. 

 

(C) caráter permanente. 
 

(D) validade inicial de cinco anos e prorrogação a cada 
dez anos. 

 

(E) validade de trinta anos.  
_________________________________________________________ 
 

27. João é Comandante do voo 222 da Aviação Brasil com 
partida na cidade de São Paulo-SP e destino final na 
cidade de Porto Alegre-RS. Durante a viagem, Maria deu 
a luz à Joaquina; e Bruno faleceu em decorrência de uma 
ataque cardíaco fulminante. Nestes casos, o Comandante 

 
(A) não procederá qualquer anotação no Diário de Bor-

do, tendo em vista que este se destina apenas às 
anotações técnicas relacionadas ao voo e preesta-
belecidas pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. 

 

(B) procederá ao assento, no Diário de Bordo, apenas 
do nascimento de Joaquina. 

 

(C) procederá ao assento, no Diário de Bordo, apenas 
do óbito de Bruno. 

 

(D) procederá ao assento, no Diário de Bordo, do nasci-
mento de Joaquina e do óbito de Bruno. 

 

(E) não procederá qualquer anotação no Diário de Bor-
do tendo em vista que nele deverá constar apenas a 
data, a natureza do voo, os nomes dos tripulantes, 
lugar e hora da saída e da chegada da aeronave. 

28. A exploração de serviços aéreos públicos dependerá sem-
pre da prévia concessão, quando se tratar de transporte 
aéreo regular, ou de autorização no caso de transporte 
aéreo não regular ou de serviços especializados. A con-
cessão somente será dada à pessoa jurídica brasileira que 
tiver sede 

 
(A) na América Latina e pelo menos 4/5 do capital com 

direito a voto, pertencente a brasileiros, prevale-
cendo essa limitação nos eventuais aumentos do 
capital social. 

 
(B) no Brasil e pelo menos 2/3 do capital com direito a 

voto, pertencente a brasileiros, prevalecendo essa 
limitação nos eventuais aumentos do capital social. 

 
(C) no Brasil e pelo menos 4/5 do capital com direito a 

voto, pertencente a brasileiros, prevalecendo essa 
limitação nos eventuais aumentos do capital social e 
direção confiada exclusivamente a brasileiros. 

 
(D) na América Latina e pelo menos 2/3 do capital com 

direito a voto, pertencente a brasileiros, prevale-
cendo essa limitação nos eventuais aumentos do 
capital social. 

 
(E) no Brasil e pelo menos metade do capital com direito 

a voto, pertencente a brasileiros, prevalecendo essa 
limitação nos eventuais aumentos do capital social e 
direção confiada a maioria de brasileiros. 

_________________________________________________________ 
 

29. Considere: 
 
 I. Órgãos e entidades da Administração Pública Fe-

deral direta. 
 

 II. Órgãos e entidades da Administração Pública Fe-
deral indireta autárquica. 

 
 III. Órgãos e entidades da Administração Pública Fe-

deral indireta fundacional. 
 

 IV. Órgão ou entidade que exerça atribuições dele-
gadas pelo poder público. 

 
De acordo com a Lei no 1.171/1994, deverá ser criada 
uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e acon-
selhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento 
com as pessoas e com o patrimônio público nos Órgãos e 
entidades indicados em 

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

_________________________________________________________ 
 

30. Compete ao Conselho de Aviação Civil  
 

(A) coordenar os órgãos e entidades do sistema de avia-
ção civil, em articulação com o Ministério da Defesa, 
no que couber. 

 
(B) formular e implementar o planejamento estratégico 

do setor, definindo prioridades dos programas de 
investimentos. 

 
(C) elaborar e aprovar os planos de outorgas para ex-

ploração da infraestrutura aeroportuária, ouvida a 
Agência Nacional de Aviação Civil − ANAC. 

 
(D) estabelecer as diretrizes da política relativa ao setor 

de aviação civil. 
 
(E) administrar recursos e programas de desenvolvi-

mento da infraestrutura de aviação civil. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Sobre a infraestrutura para uma Intranet, considere: 
 
 I. Wireless é um padrão específico de uma tecnologia de redes sem fio. 

 II. Wi-Fi refere-se genericamente à transmissão de dados sem a utilização de meios físicos. 

 III. WLAN é uma rede local sem fio para fazer conexão com a Internet ou entre os dispositivos da rede. 

 
Está correto o que se afirma em  

 
(A) I, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 
 
32. O controle de transmissão de dados em uma rede de computadores, filtrando e permitindo ou não a passagem dos dados, é a 

principal função realizada pelo dispositivo denominado 
 

(A) firewall. 

(B) firmware. 

(C) modem. 

(D) roteador. 

(E) antivírus. 

 
 
33. Quando uma configuração indica uma RAM de 4GB, significa que o computador tem uma capacidade de 4 
 

(A) gigabytes de memória apenas de leitura. 

(B) gigabits de memória no processador. 

(C) gigabytes de memória no processador. 

(D) gigabits de memória aleatória. 

(E) gigabytes de memória aleatória. 

 
 
34. A fim de maximizar o espaço disponível para a leitura do documento ou para escrever comentários, o editor de texto Word, 

versão 2007, possui o modo de exibição: 
 

(A) Layout da Web. 

(B) Layout de Impressão. 

(C) Leitura em Tela Inteira. 

(D) Estrutura de Tópicos. 

(E) Rascunho. 

 
 
35. O intervalo de células A1 até E5 de uma planilha Excel é formado por 
 

(A) 1 linha, 5 colunas e 5 células. 

(B) 5 linhas, 1 coluna e 5 células. 

(C) 5 linhas, 5 colunas e 5 células. 

(D) 5 linhas, 5 colunas e 25 células. 

(E) 25 linhas, 25 colunas e 25 células. 
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36. O levantamento topográfico de um terreno foi executado e sua representação foi definida na escala de redução 1:2000. Um 
galpão com área retangular foi representado no desenho. A área real do galpão, em m2, sabendo que no desenho este foi 
representado por uma área de 10 cm2, é igual a: 

 
(A) 4.000. 
 
(B) 1.000. 
 
(C) 5.000. 
 
(D) 3.000. 
 
(E) 2.000. 

 
 
37. Em um levantamento planialtimétrico, as curvas de nível representam o lugar geométrico de pontos de mesma cota. A 

representação destas linhas, em um levantamento, é utilizada para representação do terreno. Analisando o caminho percorrido 
pelas linhas de água de chuvas em um terreno, é correto afirmar que linhas de água correm em direção 

 
(A) paralela às curvas de nível. 
 
(B) perpendicular às curvas de nível. 
 
(C) aleatória. 
 
(D) à maior curva de nível. 
 
(E) às nascentes.  

 
 
38. Para a caracterização de um terreno recorre-se à utilização de escalas de redução. Nessas representações, medidas reais, 

levantadas em campo, são reduzidas convenientemente para viabilizar sua representação gráfica. Utilizando-se uma escala de 
redução 1:1500 na representação de um terreno retangular, o maior alinhamento do terreno resulta em um segmento igual a 
0,830 m e, o menor, igual a 0,780 m. Recorrendo-se aos formatos de papel estabelecidos pela ABNT, o menor tamanho de folha 
para a representação deste mesmo terreno na escala 1:3000 é a 

 
(A) A3. 
 
(B) A5. 
 
(C) A2. 
 
(D) A4. 
 
(E) A1. 

 
 
39. Na pavimentação urbana e rodoviária, um dos tipos de estruturas de pavimento mais comuns são as de revestimentos asfálticos. 

Novas tecnologias têm sido utilizadas para a obtenção de misturas asfálticas com desempenho superior à mistura convencional, 
largamente conhecida como CBUQ, que significa: 

 
(A) Concreto Betuminoso Qualificado. 
 
(B) Camada Betuminosa Usinada a Quente. 
 
(C) Compactação Betuminosa a Quente.  
 
(D) Concreto Betuminoso Usinado a Quente. 
 
(E) Camada Bem Usinada a Quente. 

 
 
40. Um edifício público deve ser projetado respeitando-se as necessidades mínimas de acessibilidade, conforme prevê a legislação. 

No projeto de uma rampa de pedestres, entre a rua e a entrada deste edifício, identificou-se a necessidade de redução da 
declividade de 6% para 3%. Não sendo possível a alteração de cotas da rua e da entrada do edifício, optou-se pela alteração da 
extensão da rampa, que precisou ser 

 
(A) aumentada em 90%. 
 
(B) aumentada em 80%. 
 
(C) reduzida em 20%. 
 
(D) aumentada em 100%. 
 
(E) reduzida em 10%. 
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41. O concreto de cimento Portland é um material largamente utilizado na construção. Para a implantação de pavimentos este 
material também pode ser utilizado, resultando em estruturas de longa duração. O estudo da dosagem deste material, para 
utilização em pavimentos rígidos, deve garantir 

 
(A) mínima resistência à tração. 
 
(B) máxima resistência à tração. 
 
(C) mínima resistência à compressão. 
 
(D) máxima resistência à compressão. 
 
(E) máxima resistência à torção. 

 
 
42. Ao longo de um trecho de 100 m de uma rodovia foi executado um aterro, do lado direito da via, com altura constante igual a 6 m 

e inclinação 1V:1H. A quantidade de grama, em m2, necessária para recobrir o aterro, sem considerar as perdas, é igual a: 
 

(A) 600 3  
 
(B) 600 2  
 

(C) 60 3  
 
(D) 60 2  
 
(E) 600 

 
 
43. Para a implantação de uma pista de pousos e decolagens foi verificada, no projeto, a necessidade de movimentação de terra. O 

relevo do terreno exigiu, para viabilizar o empreendimento, o empréstimo de solo igual a 360 m3, medidos do aterro geométrico. 
Considerando um empolamento igual a 1,2 e a capacidade de um caminhão igual a 6 m3, o número de viagens necessárias, 
sempre com este mesmo tipo de caminhão, é igual a 

 
(A) 50. 
 
(B) 60. 
 
(C) 62. 
 
(D) 72. 
 
(E) 82. 

 
 
44. Na fase de acabamento de uma edificação de pequeno porte foi executada a pintura do muro de fundos, com comprimento de 

12 m. Foram aplicadas 2 demãos, tanto no lado interno quanto no lado externo. Sabendo que o muro possui 3,50 m de altura e o 
consumo médio de tinta por demão foi de 0,50 litros/m2, o volume total de tinta utilizado corresponde a  

 
(A) 42 litros. 
 
(B) 80 litros. 
 
(C) 84 litros. 
 
(D) 21 litros. 
 
(E) 72 litros. 

 
 
45. No projeto de um pavimento, tanto urbano como rodoviário, é de suma importância a caracterização dos materiais que compõem 

a estrutura. Nessa caracterização destacam-se o índice de suporte Califórnia (CBR) e a expansão. Para as camadas de sub-
base e subleito, os valores limite de expansão devem ser, respectivamente, 

 
(A) mínimo 0,5% e mínimo 1,0%. 
 
(B) mínimo 1,0% e mínimo 2,0%. 
 
(C) máximo 0,5% e máximo 1,0%. 
 
(D) máximo 1,0% e máximo 2,0%. 
 
(E) mínimo 1,0% e máximo 1,0%. 

 
 
46. A caracterização do tráfego que solicitará o pavimento é de suma importância para o dimensionamento e o bom desempenho da 

estrutura. Segundo o Manual de Pavimentação do DNIT, a frota deve ser convertida em um número N, correspondente ao 
número equivalente de aplicações de um eixo padrão com carga igual a 

 
(A) 80,25 kN. 
 
(B) 85 kN. 
 
(C) 8,2 kN. 
 
(D) 8,0 kN. 
 
(E) 80 kN. 
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47. As águas que infiltram na estrutura de pavimento devem ser rapidamente removidas por meio de adequados dispositivos de 
drenagem subsuperficial. Para a seleção do material filtrante a ser utilizado nestes dispositivos, devem ser observadas suas 
características granulométricas, dentre elas a porcentagem de material passado na peneira #200, que deve ser: 

 
(A) mínimo 5,0%.  
(B) máximo 5,0%.  
(C) máximo 2,5%.  
(D) mínimo 10% .  
(E) máximo 10% . 

 
 
48. Durante o projeto de pavimentação de uma estrada foram executadas investigações geotécnicas. Na caracterização dos solos, 

dentre outros ensaios, foi realizada a granulometria conjunta (peneiramento e sedimentação). Abaixo é apresentado o resultado 
do ensaio de dois solos distintos, A e B.  
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Estas duas amostras podem ser caracterizadas, pela análise granulométrica, como: 
 
(A) A − Solo Siltoso e B − Solo Argiloso. 
 
(B) A − Solo Arenoso e B − Solo Argiloso. 
 
(C) A − Solo Argiloso e B − Solo Siltoso. 
 
(D) A − Solo Argiloso e B − Pedregulho. 
 
(E) A − Solo Argiloso e B − Solo Arenoso.  

 
 
49. Considere um reservatório retangular, com comprimento interno igual a 200 cm, largura interna igual a 100 cm e altura de 80 cm. 

Para encher completamente tal reservatório com água serão necessários, em litros de água: 
 

(A) 16000. 
 
(B)     160. 
 
(C)   1600. 
 
(D)     800. 
 
(E)       80. 

 
 
50. No depósito de materiais de uma obra serão estocados 162 sacos de cimento. Visando otimizar a utilização dos sacos em duas 

frentes de obra distintas, foi solicitado que o armazenamento seja executado em duas áreas de estocagem, A e B, proporcionais 
a 11 e 16, respectivamente. Portanto, em cada área de estocagem deverão ser colocados 

 
(A) 66 sacos na área A e 96 sacos na área B. 
 
(B) 96 sacos na área A e 66 sacos na área B. 
 
(C) 62 sacos na área A e 100 sacos na área B. 
 
(D) 77 sacos na área A e 85 sacos na área B. 
 
(E) 76 sacos na área A e 86 sacos na área B. 

 
 
51. Durante a fiscalização de uma obra de implantação de uma rodovia foram executados ensaios para o controle tecnológico da 

camada de reforço do subleito. Dentre os ensaios que devem ser realizados, é correto citar: 
 

(A) grau de compactação e ductibilidade. 
 
(B) equivalente de areia e sedimentação. 
 
(C) CBR e adesividade. 
 
(D) adesividade e equivalente de areia. 
 
(E) grau de compactação e umidade. 

Porcentagem Passada Abertura 
Nominal (mm) Solo A Solo B 

4,80 100% 100% 

2,00 100% 100% 

1,20 100% 100% 

0,60 100% 100% 

0,42 100% 98% 

0,30 100% 85% 

0,15 93% 55% 

0,075 87% 21% 

0,005 81% 7% 

0,002 80% 3% 
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52. A Especificação de Material DNIT 050/2004-EM − “Pavimento Rígido − Cimento Portland” define a sistemática para recebimento, 
estocagem, inspeção, amostragem e aceitação do Cimento Portland para utilização em pavimento rígido. Segundo a especifica-
ção, a partir da data da amostragem, devem ser obedecidos os prazos para fornecimento dos resultados de resistência à 
compressão. Para as idades de ensaio de 7 e 28 dias, o prazo para fornecimento do resultado deve ser, respectivamente, de 

 
(A) 10 dias e 30 dias. 
 
(B) 8 dias e 29 dias. 
 
(C) 17 dias e 38 dias. 
 
(D) 15 dias e 36 dias. 
 
(E) 21 dias e 42 dias. 

 
 
53. No Sistema Internacional de Unidades (SI), o tempo é mensurado por meio da unidade segundo (s), o comprimento em metros 

(m) e a massa em kilograma (kg). O SI aceita algumas unidades que não pertencem ao sistema. Dentre tais unidades, é correto 
citar: 

 
(A) kelvin, mol e candela. 
 
(B) radianos, ampère e litro. 
 
(C) dia, candela e grau. 
 
(D) litro, kelvin e mol. 
 
(E) minuto, grau e litro. 

 
 
54. Segundo os conceitos, legislação e normas de segurança de trabalho vigentes, a atividade em que o trabalhador está exposto 

acima do limite de tolerância a um agente nocivo à sua saúde está relacionada à 
 

(A) atividade de risco. 
 
(B) insalubridade. 
 
(C) periculosidade. 
 
(D) ergonomia. 
 
(E) atividade salobra. 

 
 
55. No controle tecnológico para recebimento e aceitação do concreto fresco deve ser avaliada a consistência da mistura. De um 

modo geral, os métodos de medição da consistência podem-se incluir nos tipos: ensaios de penetração, de abatimento, de 
escorregamento, de compactação e de remoldagem. O Slump, tipo mais comum de ensaio para a medida da consistência do 
concreto fresco, é do tipo: 

 
(A) remoldagem. 
 
(B) penetração. 
 
(C) escorregamento. 
 
(D) compactação. 
 
(E) abatimento. 

 
 
56. As obras de proteção superficial desempenham um papel extremamente importante na estabilização de taludes de corte ou 

aterro, cujas funções são impedir a formação de processos erosivos e diminuir a infiltração de água no maciço por meio da 
superfície exposta do talude. Dentre os tipos de proteção comumente utilizados, NÃO se inclui: 

 
(A) plantio de gramíneas por hidrossemeadura. 
 
(B) aplicação de terra armada. 
 
(C) aplicação de concreto projetado. 
 
(D) aplicação de argamassa. 
 
(E) imprimação asfáltica. 
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57. No projeto de terraplenagem de uma rodovia deve ser definida a movimentação de terra resultante da implantação do greide 
projetado. O diagrama de massas, ou diagrama de Brückner, é utilizado para a representação dos momentos de transporte ao 
longo do traçado. Analise o diagrama: 
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No diagrama acima, o volume do maior aterro é igual a 
 
(A)   40 m3.  
(B)   50 m3.  
(C) 140 m3.  
(D) 130 m3.  
(E)   10 m3. 

 
 
58. Nos trechos em curva de uma rodovia deve ser projetada e implantada uma inclinação transversal a fim de fazer frente à ação 

da força centrípeta que atua sobre o veículo que executa a trajetória curvilínea. Esta inclinação é denominada de 
 

(A) sobelevação.  
(B) superlargura.  
(C) superelevação.  
(D) superinclinação.  
(E) sobinclinação. 

 
 
59. A seleção de áreas para o DEPÓSITO DE MATERIAIS EXCEDENTES deve respeitar a legislação vigente. O local previamente 

definido deve ser aprovado pela fiscalização, antes da deposição de materiais provenientes da escavação de solo mole, 
materiais de 1a, 2a e 3a categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso que não forem integrados aos aterros, 
aterros para alargamento de plataforma, suavização de taludes ou na execução de bermas de equilíbrio. NÃO é permitido o uso 
de áreas, para este fim, localizadas 

 
(A) sob pontes e viadutos e aterros sanitários.  
(B) em reservas florestais e voçorocas.  
(C) em aterros sanitários e áreas de mananciais.   
(D) em reservas florestais e áreas de preservação cultural.  
(E) em áreas de preservação cultural e voçorocas. 

 
 
60. A implantação de uma estrada contempla, dentre outros, o dimensionamento do pavimento. Com relação aos pavimentos 

asfálticos, é correto afirmar: 
 
 I.  O tráfego de veículos leves (carros) deve ser desconsiderado, uma vez que suas cargas são insignificantes frente aos 

caminhões. 
 

 II.  O revestimento asfáltico é a camada superior destinada a resistir diretamente às ações do tráfego. 
 

 III.  A utilização de um material como camada de sub-base deve estar condicionada pelo seu índice de suporte Califórnia, que 
deve ser superior a 80%. 

 
 IV.  A imprimação betuminosa impermeabilizante deve ser executada sobre o revestimento asfáltico imediatamente após a 

compactação. 
 

É correto o que consta em 
 

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