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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Língua Portuguesa 

 
Instruções: As questões de números 1 a 11 baseiam-se no 

texto apresentado abaixo.  
 

O governo brasileiro está certo ao eleger a manutenção 

do emprego como prioridade, mas isso não bastará para 

preservar o novo padrão de vida alcançado por milhões de 

famílias, se os chamados fundamentos da economia forem 

comprometidos. A redução da pobreza no Brasil, desde a última 

década, resultou não só do retorno ao crescimento econômico, 

mas também do controle da inflação e do fortalecimento das 

políticas sociais. A lembrança destes fatos é particularmente 

importante neste momento, quando a crise global ameaça 

lançar milhões de pessoas na miséria, em todo o mundo, e as 

metas de redução da pobreza − as chamadas Metas do Desen-

volvimento do Milênio − parecem tornar-se mais distantes. 

Com uma indústria importante e diversificada e uma 

agropecuária eficiente e competitiva, o Brasil tem condições 

excepcionalmente favoráveis para enfrentar a crise originada 

nos mercados financeiros do mundo rico. Mas uma parcela 

considerável de sua população ainda vive em condições 

precárias e alguns milhões de famílias só recentemente 

ingressaram no mercado de consumo. Os efeitos sociais mais 

graves da crise devem ser menos sentidos no Brasil do que em 

outros países em desenvolvimento, mas nem por isso as 

autoridades nacionais devem desconsiderar o cenário social 

descrito no Relatório de Acompanhamento Global preparado 

pelo Banco Mundial. 

Segundo esse relatório, o número de pessoas em 

extrema pobreza aumentará em 2009 devido à crise global. A 

retração econômica nos países em desenvolvimento deverá 

jogar na extrema pobreza 55 milhões de pessoas, na melhor 

hipótese, ou 90 milhões, na menos favorável, segundo o Banco 

Mundial. Os países de renda baixa serão afetados, de acordo 

com o relatório, por uma combinação de desastres: redução dos 

volumes e dos preços de exportação, do dinheiro enviado pelos 

migrantes, do turismo, do investimento estrangeiro e, talvez, da 

ajuda oficial. Muitas famílias em países pobres ou em 

desenvolvimento dependem da ajuda de parentes no exterior. 

Com o desemprego no mundo rico, essa fonte secou. 

As maiores vítimas da crise global pouco sabem de 

economia e finanças e simplesmente batalham para manter 

suas famílias e conquistar melhores condições de vida. Nos 

países de renda média como o Brasil, isso pode corresponder a 

uma geladeira, um televisor, um aparelho de som − comprados 

a crédito − e, mais importante, mais educação para os filhos. 

(O Estado de S. Paulo , Notas e Informações, A3, 26 de abril de 
2009, com adaptações) 

1. Em resumo, o texto diz que 
 
(A) o maior problema, que impede o crescimento econô-

mico brasileiro, está na ausência de educação de 
qualidade para boa parte da população.  

 
(B) a atual crise econômica mundial terá como conse-

quência o aumento da pobreza em todo o mundo, 
embora os efeitos dessa crise pareçam menos 
ameaçadores no Brasil. 

 
(C) o desconhecimento das características da economia 

e das finanças públicas de um país é fator que com-
promete o crescimento do mercado de consumo. 

 
(D) o comportamento imprevisível de uma sociedade 

preocupada com o desemprego é empecilho para 
um desenvolvimento realmente sustentável do país.  

 
(E) as condições precárias em que vive boa parte da 

população brasileira são uma realidade que põe em 
xeque a sustentabilidade das políticas sociais. 

_________________________________________________________ 
 

2. De acordo com o texto, a redução da pobreza no Brasil 
teve como razões principais: 
 
(A) ênfase no número de empregos, expansão da 

indústria e agropecuária bastante rentável.    
 
(B) manutenção do número de empregos, fortalecimento 

da indústria e agropecuária expressiva. 
 
(C) retomada do crescimento econômico, controle da 

inflação e políticas sociais efetivas. 
 
(D) crise financeira nos países ricos, controle eficaz da 

inflação e expansão industrial. 
 
(E) crescimento do mercado consumidor, retração eco-

nômica nos países ricos e agropecuária competitiva. 
_________________________________________________________ 
 

3. É correto associar o último parágrafo do texto à ideia 
exposta em: 
 
(A) A lembrança desses fatos é particularmente impor-

tante neste momento ... 
 
(B) ... quando a crise global ameaça lançar milhões de 

pessoas na miséria, em todo o mundo ... 
 
(C) ... o Brasil tem condições excepcionalmente favo-

ráveis para enfrentar a crise originada nos mercados 
financeiros do mundo rico.  

 
(D) ... uma parcela considerável de sua população ainda 

vive em condições precárias ... 
 
(E) ... e alguns milhões de famílias só recentemente 

ingressaram no mercado de consumo. 
_________________________________________________________ 
 

4. Há relação de causa e consequência entre os segmentos 
abaixo, EXCETO em:  

 
(A) desemprego nos países desenvolvidos e diminuição 

da renda de imigrantes no exterior. 
 
(B) crise financeira global e aumento no número de 

pessoas em extrema pobreza no mundo. 
 
(C) redução dos índices de pobreza no Brasil e uma 

população vivendo ainda em condições precárias. 
 
(D) uma combinação de acontecimentos desfavoráveis e 

efeitos desastrosos na economia dos países mais 
pobres. 

 
(E) uma indústria e uma agropecuária importantes e 

melhores condições para enfrentamento da crise. 
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5. O desenvolvimento do texto se faz 
 
(A) como um relatório de fatos que vêm acontecendo no 

mundo todo, simultâneos à atual crise econômica 
global. 

 

(B) numa análise dos efeitos da crise financeira mundial 
e do surgimento de futuras consequências dessa 
crise. 

 

(C) a partir de uma situação de tranquilidade para a 
economia global, em virtude da manutenção da 
oferta de empregos. 

 

(D) de modo a valorizar os direitos inerentes, à 
população brasileira, de manutenção do padrão de 
vida já alcançado.  

 

(E) de maneira pessimista, como alerta para uma crise 
mundial descontrolada, o que não permite previsões 
sobre seus efeitos no momento. 

_________________________________________________________ 
 

6. ... resultou não só do retorno ao crescimento econômico, 
mas também do controle da inflação e do fortalecimento 
das políticas sociais. (1o parágrafo) 

 
A afirmativa acima está corretamente reproduzida com 
outras palavras, sem alteração do sentido original, em: 
 
(A) não resultou do retorno ao crescimento econômico, 

mas sim do controle da inflação e do fortalecimento 
das políticas sociais.  

 

(B) não resultou nem do retorno ao crescimento econô-
mico, nem do controle da inflação e do fortalecimen-
to das políticas sociais. 

 

(C) resultou não apenas do retorno ao crescimento 
econômico, nem menos do controle da inflação e do 
fortalecimento das políticas sociais. 

 

(D) resultou apenas do retorno ao crescimento econômi-
co, como do controle da inflação e do fortalecimento 
das políticas sociais. 

 

(E) resultou tanto do retorno ao crescimento econômico 
quanto do controle da inflação e do fortalecimento 
das políticas sociais.  

_________________________________________________________ 
 

7. Muitas famílias em países pobres ou em desenvolvimento 
dependem da ajuda de parentes no exterior. (3o parágrafo) 

 
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o 
grifado acima está na frase: 
 
(A) A redução da pobreza no Brasil (...) resultou não só 

do retorno ao crescimento econômico ... 
 

(B) ... e as metas de redução da pobreza (...) parecem 
tornar-se mais distantes. 

  

(C) ... o Brasil tem condições excepcionalmente favorá-
veis ... 

 

(D) ... uma parcela considerável de sua população ainda 
vive em condições precárias ... 

 

(E) ... o número de pessoas em extrema pobreza au-
mentará em 2009 ... 

Instruções: Para responder às questões de números 8 e 9, 
considere o segmento abaixo. 

 

Os países de renda baixa serão afetados, de acordo com 

o relatório, por uma combinação de desastres: redução dos 

volumes e dos preços de exportação, do dinheiro enviado pelos 

migrantes, do turismo, do investimento estrangeiro e, talvez, da 

ajuda oficial. (3o parágrafo) 
 
8. Identifica-se, após os dois-pontos, 
 

(A) segmento repetitivo, desnecessário no contexto.   
 
(B) insistência em fatos que justificam a renda baixa dos 

países citados.  
 
(C) síntese referente ao assunto principal do texto.  
 
(D) longa sequência enumerativa de problemas decor-

rentes da crise. 
 
(E) introdução de fala de interlocutor alheio ao contexto. 

_________________________________________________________ 
 

9. Transpondo corretamente a forma verbal grifada para a 
voz ativa, tem-se: 

 
(A) afetará. 
 
(B) afetariam. 
 
(C) teriam afetado. 
 
(D) seria afetado. 
 
(E) terá sido afetado. 

_________________________________________________________ 
 

10. Está correto o emprego ou a ausência do sinal de crase 
na frase: 

 
(A) Consumidores menos abastados, com menor poder 

de negociação, submetem-se as exigências dos 
credores a fim de obterem crédito. 

 
(B) Lado a lado com as conquistas econômicas, os 

estratos sociais mais baixos ascenderam a uma 
classe social superior. 

 
(C) Os produtos destinados à classes sociais de maior 

poder aquisitivo estão a disposição da classe C, por 
conta do crédito fácil. 

 
(D) O poder público busca atender, à todo momento, 

com medidas pertinentes, as necessidades das 
classes mais desfavorecidas. 

 
(E) A mídia estampa de maneira persuasiva e à qual-

quer hora produtos destinados à uma classe emer-
gente cada vez maior. 

_________________________________________________________ 
 

11. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta 
na frase: 

 
(A) Destina-se, muitas vezes, as medidas econômicas a 

conter certos abusos existentes no mercado, prote-
gendo as classes mais desfavorecidas. 

 
(B) Empresários buscam fórmulas eficazes de conquis-

tar a classe emergente, pois se sabem que os lucros 
é sempre mais seguro nessa camada social. 

 
(C) A classe média constitui um forte segmento de 

consumidores, razão por que as pesquisas atual-
mente está sempre voltada para elas. 

 
(D) A meta de conquistar consumidores para seus 

produtos leva empresários a uma constante disputa 
nos meios de comunicação de que dispõem.  

 
(E) Na economia de mercado, muitas vezes se esconde 

lucros maiores nos produtos que, em princípio, 
parece ser mais baratos. 
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Instruções: As questões de números 12 a 20 baseiam-se no 
texto apresentado abaixo.  

 

Verdes, bonitas e de aparência inofensiva, as plantas 

também podem ser ecologicamente incorretas – as chamadas 

"invasoras", por exemplo, representam a segunda maior causa 

de destruição da biodiversidade do planeta, perdendo apenas 

para o desmatamento. Só para se ter parâmetro de sua agres-

sividade, segundo os especialistas, elas são mais predadoras 

do que o aquecimento global. Trata-se de espécies exóticas 

trazidas de outros países que, plantadas em um novo habitat, 

passam a destruir a flora e a fauna nativas. Livres de "adver-

sários", elas vão se alastrando até virarem praga. Mas quem 

poderia desconfiar de uma jaqueira, de uma amendoeira ou de 

um bambuzal? Plantas invasoras como essas estão agora 

chamando a atenção do governo federal e de secretarias do 

meio ambiente de todo o país.  

Crescem as constatações de que ameaçam a flora 

causando, juntamente com outros animais, um prejuízo anual 

superior a R$ 100 milhões. Para atacar o problema, o Ministério 

do Meio Ambiente está elaborando uma estratégia para com-

batê-las, que deve ser colocada em prática no próximo ano. 

Uma lista preliminar já tachou 542 seres vivos de "exóticos e 

invasores" no Brasil, e cerca de 100 deles são plantas. O 

Ministério também lançará um livro que reúna dados sobre 

espécies invasoras marinhas. Depois virão outros volumes, 

mostrando as vilãs dos rios, do meio terrestre, do sistema de 

produção agrícola e da saúde humana − isso se dá no momento 

em que diversos Estados também se ocupam do problema.  

Quando se comemorou o Dia da Mata Atlântica (27 de 

maio), a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio recebeu de 

pesquisadores um rol de 226 espécies invasoras da flora local. 

"Queremos que sirva como critério para barrar sua entrada e o 

seu plantio", diz a Superintendente de Biodiversidade da secre-

taria. Entre as principais ameaças identificadas está a jaqueira – 

que, ao contrário do que muitos julgam, não é um exemplar 

original. Trazida da Ásia durante a colonização, foi proliferando 

aos poucos e hoje ocupa o lugar de espécies nativas nos 

parques e reservas do Rio, como a floresta da Tijuca.  

Segundo especialistas, o homem, desavisado do estrago 

que pode provocar no ambiente, acaba sendo responsável pela 

introdução de boa parte das espécies invasoras. Uma forma de 

disseminação é o uso dessas árvores exóticas no paisagismo 

urbano – tradição brasileira que começou com a corte portu-

guesa, foi alterada na década de 1920 por paisagistas como 

Burle Max (que preferiam as exóticas tropicais), mas que agora 

começa a ser revista.  

(Adaptado de Maíra Magro. Revista Istoé, 24 de junho de 2009, 
p. 100-101) 

12. De acordo com o texto, a afirmativa correta é: 
 
(A) Autoridades do governo federal e dos governos 

estaduais buscam descobrir a origem de algumas 
espécies de plantas, para evitar seu plantio no país. 

 

(B) O desmatamento indiscriminado no Brasil atinge 
também espécies exóticas, que trazem beleza à 
paisagem de muitas cidades, como o Rio de Janeiro. 

 

(C) Espécies alienígenas, incorporadas à paisagem 
brasileira por sua beleza, estão se transformando 
em séria ameaça à flora nativa. 

 

(D) Plantas estrangeiras utilizadas no paisagismo urba-
no estão sendo proibidas por determinação do 
Ministério do Meio Ambiente. 

 

(E) Uma das causas para o aquecimento global está na 
disseminação descontrolada, no Brasil, de espécies 
da flora de outros países.  

_________________________________________________________ 
 

13. − isso se dá no momento em que diversos Estados 
também se ocupam do problema. (2o parágrafo) 

 
O pronome grifado acima refere-se corretamente, no  
texto, à 
 
(A) reunião de dados sobre espécies invasoras que 

estão comprometendo a biodiversidade de diversos 
ambientes. 

 

(B) constatação de que as plantas podem ser ecologi-
camente predadoras do ambiente em que se 
encontram. 

 

(C) preocupação dos órgãos de governo em rever as 
escolhas feitas por paisagistas no embelezamento 
das cidades. 

 

(D) ausência de controle oficial sobre algumas espécies 
de plantas, que põem em risco a biodiversidade da 
flora brasileira. 

 

(E) escolha de espécies que consigam cercear a 
disseminação das espécies exóticas fora de seu 
ambiente natural. 

_________________________________________________________ 
 

14. − que, ao contrário do que muitos julgam, não é um 
exemplar original. (3o parágrafo) 

 
O segmento após o travessão constitui, considerando-se o 
contexto, 
 
(A) enumeração de caráter explicativo. 
 

(B) opinião pessoal, como juízo de valor. 
 

(C) constatação enumerativa de um fato. 
 

(D) comentário que se opõe à opinião geral.  
 

(E) informação desnecessária no contexto. 
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15. Só para se ter parâmetro de sua agressividade, segundo 
os especialistas, elas são mais predadoras do que o 
aquecimento global. (1o parágrafo) 

 

O sentido da expressão grifada acima está corretamente 
reproduzido, com outras palavras, em: 

 

(A) controle das causas de destruição trazidas por essas 
plantas exóticas.  

 

(B) condição de mapear a expansão descontrolada 
dessas plantas.    

 

(C) medida do comprometimento ambiental causado por 
plantas invasoras.  

 

(D) uma possível resistência ao ímpeto destruidor das 
espécies alienígenas. 

 

(E) a exata importância da resistência dessas plantas 
exóticas no novo habitat.  

_________________________________________________________ 
 

16. Livres de "adversários"... 

Uma lista preliminar já tachou 542 seres vivos de "exóticos 

e invasores" no Brasil ... 

"Queremos que sirva como critério para barrar sua 

entrada e o seu plantio"... 

 
As aspas empregadas nos exemplos acima assinalam: 

 
 I. sentido especial no uso de "adversários". 
 
 II. transcrição exata da expressão "exóticos e invaso-

res" retirada de outro contexto. 
 
 III. citação das palavras de interlocutor alheio ao 

contexto, no último exemplo. 
 

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. 

_________________________________________________________ 
 

17. O Ministério também lançará um livro que reúna dados 
sobre espécies invasoras marinhas. (2o parágrafo) 

 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o 
grifado acima está na frase: 
 
(A) ... isso se dá no momento ...  
 
(B) "Queremos que sirva como critério para barrar sua 

entrada e o seu plantio"... 
 
(C) ... e hoje ocupa o lugar de espécies nativas nos 

parques e reservas do Rio ... 
 
(D) ... o homem, desavisado do estrago que pode 

provocar no ambiente ... 
 
(E) ...  mas que agora começa a ser revista. 

18. A expressão grifada está substituída de modo 
INCORRETO pelo pronome em: 
 
(A) que ameaçam a flora = que a ameaçam. 
 
(B) passam a destruir a flora e a fauna nativas = destruí-

las. 
 
(C) já tachou 542 seres vivos de "exóticos e invasores" =  

já os tachou. 
 
(D) O Ministério também lançará um livro =  lançará-no. 
 
(E) mostrando as vilãs dos rios =  mostrando-as. 

_________________________________________________________ 
 

19. ... tradição brasileira que começou com a corte portu-
guesa, foi alterada na década de 1920 por paisagistas 
como Burle Max ... (final do texto) 
 
O verbo que admite o mesmo tipo de transposição que a 
do grifado acima está na frase: 
 
(A) ... elas são mais predadoras do que o aquecimento 

global. 
 
(B) Trata-se de espécies exóticas trazidas de outros 

países ... 
 
(C) Mas quem poderia desconfiar de uma jaqueira ... 
 
(D) ... não é um exemplar original.  
 
(E) ... e hoje ocupa o lugar de espécies nativas nos 

parques e reservas do Rio ... 
_________________________________________________________ 
 

20. A maria-sem-vergonha, usada como ornamento, veio da 
África. 
 
A maria-sem-vergonha é também conhecida como beijo. 
Ela tem rápida propagação em áreas de sombra e em 
ambientes úmidos. 
 
A maria-sem-vergonha desloca plantas nativas. 
 
As frases acima se organizam em um único período com 
clareza, correção e lógica em: 
 
(A) Também conhecida como beijo, a maria-sem-vergonha 

veio da África para ser usada como ornamento, mas 
desloca plantas nativas por sua rápida propagação em 
áreas de sombra e em ambientes úmidos. 

 
(B) A maria-sem-vergonha, que desloca plantas nativas 

usada como ornamento, veio da África, também co-
nhecida como beijo, além de se propagar rapida-
mente em áreas de sombra e em ambientes úmidos. 

 
(C) A maria-sem-vergonha, usada como ornamento, 

veio da África também conhecida como beijo, se 
propagando rapidamente em áreas de sombra e em 
ambientes úmidos, ainda com deslocamento das 
plantas nativas. 

 
(D) Ela, que é a maria-sem-vergonha, vindo da África, e 

também conhecida como beijo, vai se propagando 
rapidamente em áreas de sombra e em ambientes 
úmidos, e assim a maria-sem-vergonha desloca 
plantas nativas, usada como ornamento. 

 
(E) Conquanto é usada como ornamento, veio da África 

a maria-sem-vergonha que é também conhecida 
como beijo, se propagando rapidamente em áreas 
de sombra e em ambientes úmidos e desloca 
plantas nativas. 
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Noções de Informática 
 

Instruções: - As questões sobre os aplicativos consideram sem-
pre a originalidade da versão em uso e não quais-
quer outras passíveis de modificação (customi-
zação, parametrização, etc.) feita pelo usuário. 

 
 
 - Para responder às questões de números 21 a 25, 

considere: 
 
 
 I. Conhecer a quantidade de caracteres digitados em 

um documento de texto (BrOffice.org 3.1) a fim de 
determinar a produtividade de digitação. 

 

 
 II. Proteger o computador conectado à Internet, de 

ataques, invasões, intrusões, infecções e mantê-lo 
automaticamente atualizado com as novas versões 
(Windows Update). Para tanto, deve-se ativar todos 
os Dados Básicos de Segurança na Central de 
Segurança (Windows XP − edição doméstica). 

 

 
 III. Em uma situação na qual se tenha iniciado uma 

sessão de pesquisa no Internet Explorer (versão 8), 
é desejável reproduzir a guia atual, a fim de não 
perder as informações obtidas. Iniciando o trabalho 
em nova guia, deve-se proceder corretamente para 
obter o resultado desejado. 

 

 
 IV. O computador tem espaço disponível para inserção 

de novas placas de memória. É urgente que uma 
expansão seja feita a fim de melhorar o desem-
penho e a capacidade de armazenamento tempo-
rário de dados. 

 

 
 V. As informações jurídicas mais importantes devem 

ser guardadas em pastas separadas e organizadas 
por ano, mês dentro do ano, assunto dentro do mês 
e documento. Ex. 2009, Junho, Filiação de Partidos 
e Relatório.doc. 

 

 

21. A necessidade exposta no item (I) indica que devem ser 
acionadas as seguintes operações: 
 

 
(A) Arquivo; Contar palavras. 
 

 
(B) Ferramentas; Contagem de palavras. 
 

 
(C) Ferramentas; Contar caracteres. 
 

 
(D) Ferramentas; Numeração de linhas. 
 

 
(E) Exibir; Caracteres não-imprimíveis. 

22. A recomendação feita em (II) é para ativar 
 
(A) Firewall e Proteção contra vírus, apenas. 
 
 
(B) Backup automático, Proteção contra vírus e Firewall, 

apenas. 
 
 
(C) Atualizações automáticas, Proteção contra vírus e Fire-

wall, apenas. 
 
 
(D) Atualizações automáticas, Proteção contra vírus, Fire-

wall e Backup automático, apenas. 
 
 
(E) Proteção contra vírus, Firewall, Backup automático e 

Opções da Internet. 
_________________________________________________________ 
 

23. O procedimento correto recomendado em (III) é acionar 
o menu Arquivo e escolher 
 
(A) Duplicar página. 
 
 
(B) Nova Guia. 
 
 
(C) Nova Sessão. 
 
 
(D) Salvar como. 
 
 
(E) Duplicar Guia. 

_________________________________________________________ 
 

24. O item (IV) refere-se a um conceito geral e a um 
elemento envolvido diretamente na inserção das placas 
que são, respectivamente, 
 
(A) software e placa mãe. 
 
 
(B) software e porta serial. 
 
 
(C) hardware e porta serial. 
 
 
(D) hardware e slot. 
 
 
(E) hardware e porta paralela. 

_________________________________________________________ 
 

25. Para atender corretamente ao solicitado no item (V) e 
organizar a colocação dos documentos correspondentes, 
é necessário criar a respectiva estrutura de pastas no 
Windows Explorer composta de  
 
(A) pasta, sub-pasta e sub-sub-pasta, apenas. 
 
 
(B) pasta e arquivo, apenas. 
 
 
(C) pasta e sub-pasta, apenas. 
 
 
(D) sub-pasta, sub-sub-pasta e arquivo, apenas. 
 
 
(E) arquivo, pasta, sub-pasta e sub-sub-pasta. 
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Noções de Direito 

 
26. Considere as seguintes assertivas a respeito dos Direitos 

e Garantias fundamentais: 
 

 I. As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais não têm aplicação imediata, subme-
tendo-se à regulamentação legislativa. 

 
 
 II. Conceder-se-á habeas-data para assegurar o 

conhecimento de informações relativas a terceiros, 
constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público.  

 
 
 III. O mandado de segurança coletivo pode ser im-

petrado por organização ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos três 
anos, em defesa dos interesses de seus membros 
ou associados. 

 
 
 IV. As associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado. 

 

De acordo com a Constituição Federal está correto o que 
se afirma APENAS em 

 

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

_________________________________________________________ 
 

27. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre direito 

 

(A) civil, comercial, penal, processual e eleitoral. 
 
 
 
(B) tributário, financeiro, penitenciário, econômico e ur-

banístico. 
 
 
 
(C) agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do tra-

balho. 
 
 
 
(D) tributário, financeiro, econômico, civil e comercial. 
 
 
 
(E) eleitoral, urbanístico, agrário, marítimo, aeronáutico 

e espacial. 

28. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes 
do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal. O número 
total de Deputados, bem como a representação por 
Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido propor-
cionalmente à população, procedendo-se aos ajustes 
necessários, no ano anterior às eleições, por 

 
(A) lei ordinária, para que nenhuma daquelas unidades 

da Federação tenha menos de dez ou mais de 
sessenta Deputados. 

 
(B) lei ordinária, para que nenhuma daquelas unidades 

da Federação tenha menos de oito ou mais de 
sessenta Deputados. 

 
(C) lei complementar, para que nenhuma daquelas 

unidades da Federação tenha menos de dez ou 
mais de sessenta Deputados. 

 
(D) lei complementar, para que nenhuma daquelas 

unidades da Federação tenha menos de oito ou 
mais de setenta Deputados. 

 
(E) Decreto, para que nenhuma daquelas unidades da 

Federação tenha menos de dez ou mais de sessenta 
Deputados. 

_________________________________________________________ 
 

29. Com relação à eleição do Presidente e do Vice-Presidente 
é INCORRETO afirmar: 

 
(A) A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da 

República realizar-se-á, simultaneamente, no último 
domingo de outubro, em primeiro turno. 

 
(B) A eleição do Presidente da República importará a do 

Vice-Presidente com ele registrado. 
 
(C) Será considerado eleito Presidente o candidato que, 

registrado por partido político, obtiver a maioria 
absoluta de votos, não computados os em branco e 
os nulos. 

 
(D) Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na 

primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte 
dias após a proclamação do resultado. 

 
(E) Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer 

morte, desistência ou impedimento legal de candi-
dato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de 
maior votação. 

_________________________________________________________ 
 

30. Os juízes gozam da vitaliciedade, que, no primeiro grau, 
só será adquirida após  

 
(A) um ano de exercício, dependendo a perda do cargo, 

nesse período, de sentença judicial transitada em 
julgado. 

 
(B) dois anos de exercício, dependendo a perda do 

cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a 
que o juiz estiver vinculado. 

 
(C) dois anos de exercício, dependendo a perda do 

cargo, nesse período, de sentença judicial transitada 
em julgado. 

 
(D) três anos de exercício, dependendo a perda do 

cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a 
que o juiz estiver vinculado. 

 
(E) três anos de exercício, dependendo a perda do 

cargo, nesse período, de sentença judicial transitada 
em julgado. 
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31. Tício, servidor público estável do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado do Piauí no cargo de Técnico 
Judiciário Área Administrativa, foi aprovado em concurso 
público para o cargo de Analista Judiciário do mesmo 
Tribunal. Porém, Tício foi inabilitado no estágio probatório 
relativo ao cargo de Analista. Neste caso, Tício será 

 

(A) reintegrado ao cargo de Técnico. 
 
 
(B) exonerado de ambos os cargos. 
 
 
(C) revertido ao cargo de Técnico. 
 
 
(D) reconduzido ao cargo de Técnico. 
 
 
(E) demitido de ambos os cargos. 

_________________________________________________________ 
 

32. Ao servidor primário que cometer a pessoa estranha à 
repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho 
de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu 
subordinado será aplicada a penalidade de 

 

(A) suspensão de até sessenta dias. 
 
 
(B) suspensão de até trinta dias. 
 
 
(C) advertência. 
 
 
(D) suspensão de até noventa dias. 
 
 
(E) demissão. 

_________________________________________________________ 
 

33. De acordo com a Lei no 9.784/99, o órgão competente pe-
rante o qual tramita o processo administrativo determinará 
a intimação do interessado para ciência de decisão ou a 
efetivação de diligências. Com relação à comunicação dos 
atos, é correto afirmar: 

 

(A) O desatendimento da intimação não importa o 
reconhecimento da verdade dos fatos, nem a 
renúncia a direito pelo administrado. 

 
 
(B) A intimação observará a antecedência mínima de 

dez dias úteis quanto à data de comparecimento. 
 
 
(C) A intimação não deverá conter obrigatoriamente a 

informação da continuidade do processo indepen-
dentemente do comparecimento do administrado, 
uma vez que se trata de informação primária. 

 
 
(D) A intimação deverá ser feita necessariamente por via 

postal com aviso de recebimento, sob pena de 
nulidade absoluta do ato. 

 
 
(E) As intimações serão nulas quando feitas sem obser-

vância das prescrições legais, sendo que o compa-
recimento do administrado não supre sua falta ou 
irregularidade. 

34. A respeito do registro e da distribuição dos feitos no 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, considere: 

 
 I. Os processos e petições serão automaticamente 

registrados até o quinto dia útil posterior ao 
recebimento, por meio de sistema informatizado, na 
seção própria. 

 

 II. No caso de impedimento do Juiz, o feito será 
redistribuído, não havendo obrigatoriedade em se 
fazer a compensação. 

 

 III. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao 
Tribunal Regional prevenirá a competência do 
relator para todos os demais casos do mesmo 
município, prevenção esta vigente para cada 
eleição. 

 

 IV. Tratando-se de recursos, a distribuição será feita 
dentro de vinte e quatro horas, seguindo rigoro-
samente a ordem de antiguidade dos membros do 
Tribunal. 

 
De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado do Piauí, está correto o que se afirma 
APENAS em 

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

_________________________________________________________ 
 

35. Nos processos de habeas corpus, recebidas as informa-
ções, ou dispensadas, se for o caso, o relator 

 
(A) apresentará o processo em mesa para julgamento 

em até cinco sessões, sendo desnecessária a oitiva 
da Procuradoria Regional. 

 
 
 
(B) apresentará o processo em mesa para julgamento 

em até três sessões, sendo desnecessária a oitiva 
da Procuradoria Regional. 

 
 
 
(C) ouvirá a Procuradoria Regional, em cinco dias, e 

apresentará o processo em mesa para julgamento 
na primeira sessão. 

 
 
 
(D) ouvirá a Procuradoria Regional, em dez dias, e 

apresentará o processo em mesa para julgamento 
na primeira sessão. 

 
 
 
(E) ouvirá a Procuradoria Regional, em cinco dias, e 

apresentará o processo em mesa para julgamento 
em até três sessões. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
36. No quadro abaixo, na coluna da esquerda estão descritas 

algumas infrações previstas no Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB). Na coluna da direita, estão relacionadas as 
suas naturezas. 

 
Infração de trânsito Natureza 

  I. Transitar com o veículo com suas dimen-
sões ou de sua carga superiores aos 
limites estabelecidos legalmente ou pela 
sinalização sem autorização. 

1. Leve 

 II. Deixar de atualizar o cadastro de registro 
do veículo ou de habilitação do condutor. 

2. Média 

III. Rebocar outro veículo com cabo flexível 
ou corda, salvo em casos de emergência. 

3. Grave 

 IV. Retirar do local veículo legalmente retido 
para regularização, sem permissão da au-
toridade competente ou de seus agentes. 

4. Gravíssima 

 
A correlação correta é: 
 
(A) I-1; II-2; III-4; IV-3. 

 
(B) I-1; II-4; III-3; IV-2. 

 
(C) I-4; II-3; III-2; IV-1. 

 
(D) I-2; II-4; III-1; IV-3. 

 
(E) I-3; II-1; III-2; IV-4. 

_________________________________________________________ 
 

37. O condutor de um veículo que cometer uma infração de 
trânsito, estará passível de receber uma penalidade de 
trânsito, nos casos previstos no CTB, que poderá ser 
 
(A) a remoção do veículo. 
 
(B) o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 
 
(C) a retenção do veículo. 
 
(D) o recolhimento da Permissão para Dirigir. 
 
(E) a cassação da Permissão para Dirigir. 

_________________________________________________________ 
 

38. Exceto em locais proibidos pela sinalização, nas vias 
rurais, quando não houver acostamento, a circulação de 
pedestres, deverá ocorrer, sem comprometimento da se-
gurança, 
 
(A) nos bordos da pista de rolamento, em fila única, no 

mesmo sentido de deslocamento de veículos, porém 
com a prioridade sendo dos veículos. 

 
(B) com prioridade sobre os veículos, nos bordos da 

pista de rolamento, em fila única, em sentido con-
trário ao deslocamento de veículos. 

 
(C) com prioridade sobre os veículos, nos bordos da 

pista de rolamento, em fila única, em qualquer sen-
tido. 

 
(D) com prioridade sobre os veículos, nos bordos da 

pista de rolamento e apenas no período diurno. 
 
(E) com prioridade sobre os veículos, nos bordos da 

pista de rolamento, em fila única, no mesmo sentido 
de deslocamento de veículos. 

39. Com relação às normas gerais de circulação e conduta, 
considere: 

 
 I. Nas interseções e suas proximidades, o condutor 

poderá efetuar ultrapassagem, desde que pela faixa 
da esquerda e na velocidade sinalizada para tal. 

 
 II. Todo condutor deverá deslocar-se para a faixa da 

direita, sem acelerar a marcha, se estiver circulan-
do na faixa de tráfego do meio, numa via com pista 
de 3 faixas, no mesmo sentido, e perceber que 
outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo.  

 
 III. O trânsito de veículo automotor sobre passeios, cal-

çadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para 
que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas 
especiais de estacionamento. 

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

_________________________________________________________ 
 

40. Nas vias urbanas de trânsito rápido onde não existir sinali-
zação regulamentadora, a velocidade máxima será de 
 
(A) oitenta quilômetros por hora. 
 
(B) cinquenta quilômetros por hora. 
 
(C) sessenta quilômetros por hora. 
 
(D) setenta quilômetros por hora. 
 
(E) noventa quilômetros por hora. 

_________________________________________________________ 
 

41. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se 
aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de 
passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente 
de rodovia, aquele que 
 
(A) chegar primeiro. 
 
(B) vier pela direita do condutor. 
 
(C) vier pela esquerda do condutor. 
 
(D) estiver em maior velocidade. 
 
(E) estiver circulando por ela. 

_________________________________________________________ 
 

42. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, 
quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e 
os ciclos motorizados deverão utilizar-se de 
 
(A) farol de luz baixa durante o dia e a noite. 
 
(B) farol de luz baixa durante a noite. 
 
(C) farol de luz baixa durante a noite e somente nos 

túneis durante o dia. 
 
(D) farol de luz baixa durante o dia e farol de luz alta 

durante a noite. 
 
(E) luzes de posição. 

Caderno de Prova ’N14’, Tipo 001



 

10 TREPI-Téc. Jud-Transporte-N14 

43. Um proprietário de veículo mudou de endereço, no mesmo 
município. Para regularizar a situação do cadastro do seu 
veículo, ele deve comunicar o novo endereço ao órgão 
executivo de trânsito do Estado no prazo máximo de 
 
(A) 60 dias. 
(B) 30 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 90 dias. 
(E) 45 dias. 

_________________________________________________________ 
 

44. Quanto à espécie, os veículos classificam-se em: de cole-
ção; de tração; especial; de competição, misto; de pas-
sageiros; e 
 
(A) reboque ou semirreboque. 
(B) de carga. 
(C) oficial. 
(D) particular. 
(E) automotor. 

_________________________________________________________ 
 

45. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar 
habilitado 
 
(A) no mínimo há um ano na categoria B e não ter 

cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou 
ser reincidente em infrações médias, durante os 
últimos doze meses. 

 
(B) na categoria B, ser maior de vinte e um anos e não 

ser reincidente em infrações graves durante os 
últimos vinte e quatro meses. 

 
(C) na categoria B, ser maior de vinte e um anos e não 

ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima 
durante os últimos doze meses. 

 
(D) no mínimo há dois anos na categoria B e não ter 

cometido nenhuma infração gravíssima, ou ser 
reincidente em infrações médias ou graves, durante 
os últimos vinte e quatro meses. 

 
(E) no mínimo há dois anos na categoria B e não ter 

cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nos 
últimos doze meses. 

_________________________________________________________ 
 

46. Considere as afirmativas abaixo. 
 

 I. Na sinalização de obras, a sinalização vertical de 
advertência e as placas de orientação de destino 
adquirem características próprias de cor, sendo 
adotadas as combinações das cores laranja e 
preta.  

 II. A sinalização semafórica de regulamentação com-
põe-se de indicações luminosas, que alternam o 
direito de passagem dos vários fluxos de veículos 
e/ou pedestres.  

 III. Em rodovias de pista simples, e duplo sentido de 
circulação, podem ser utilizadas tachas com unida-
des refletivas na cor vermelha junto à linha de 
bordo do sentido oposto. 

 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) III, apenas. 

(B) I, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III. 

47. As cores do fundo, da legenda, da orla interna e da orla 
externa das placas de identificação de rodovias e estradas 
são, respectivamente, 
 
(A) verde, branca, branca e verde. 
 
(B) branca, preta, preta e branca. 
 
(C) azul, branca, branca e azul. 
 
(D) azul, branca, branca e verde. 
 
(E) preta, branca, preta e branca. 

_________________________________________________________ 
 

48. As regras de segurança na condução de motocicletas 
determinam que 
 
(A) é obrigatório o uso de capacete de segurança para o 

condutor e opcional para o passageiro em vias urba-
nas. 

 
(B) é opcional o uso de viseiras ou óculos de proteção. 
 
(C) é proibida a circulação nas vias de trânsito rápido e 

sobre as calçadas das vias urbanas. 
 
(D) é proibido transportar crianças com menos de sete 

anos de idade. 
 
(E) as ultrapassagens podem ser feitas pela esquerda 

ou pela direita, em relação ao veículo a ser ultra-
passado. 

_________________________________________________________ 
 

49. Em relação ao uso do cinto de segurança, considere: 
 
 I. A faixa inferior do cinto deverá ficar sobre o 

abdômen, exceto em gestantes. 
 
 II. O uso de presilhas nos cintos evita o desgaste 

físico e aumenta a segurança. 
 
 III. A faixa transversal do cinto deve vir sobre o ombro, 

atravessando o peito, sem tocar o pescoço. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) II e III, apenas. 
 
(B) I, apenas. 
 
(C) III, apenas. 
 
(D) I e II, apenas. 
 
(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

50. Em caso de chuvas intensas, o condutor deve redobrar 
sua atenção, 
 
(A) acionar os freios e a luz alta do farol. 
 
(B) manter a velocidade e a distância do veículo à sua 

frente. 
 
(C) acionar o pisca-alerta e manter a velocidade. 
 
(D) acionar a luz baixa do farol, aumentar a distância do 

veículo à sua frente e reduzir a velocidade. 
 
(E) reduzir a velocidade e acionar o pisca-alerta, para 

não causar acidente com os veículos que venham 
atrás. 
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51. Ao desacionar o freio de estacionamento é necessário 
certificar-se de que ele esteja totalmente liberado. Caso o 
sistema esteja parcialmente liberado com o veículo em 
movimento ocorrerá 
 
(A) superaquecimento e desgaste prematuro dos com-

ponentes do freio das rodas traseiras. 
 
(B) deslizamento e desgaste normal dos componentes 

do freio das rodas traseiras. 
 
(C) superaquecimento e desgaste prematuro dos com-

ponentes do freio das rodas dianteiras. 
 
(D) deslizamento normal e desgaste prematuro dos 

componentes do freio das rodas dianteiras. 
 
(E) superaquecimento dos freios dianteiros e desgaste 

normal dos componentes do freio das rodas tra-
seiras. 

_________________________________________________________ 
 

52. É de vital importância não colocar um pneu incompatível 
com o veículo. Considere as seguintes inscrições, na 
lateral de um pneu: 
 

205 55 R 16 91  W
                     a b c d e f  

 
As letras c, d, e e f significam, respectivamente, 
 
(A) raio do pneu, medida do raio em polegadas, ano de 

fabricação e perfil das lonas. 
 
(B) raio do pneu, medida do diâmetro interno em 

polegadas, ano de fabricação e perfil das lonas. 
 
(C) construção diagonal, medida do diâmetro interno em 

polegadas, índice de velocidade e índice de carga. 
 
(D) construção radial, medida do diâmetro interno em 

polegadas, índice de carga e índice de velocidade. 
 
(E) construção radial, medida do raio em polegadas, 

índice de carga e índice de velocidade. 
_________________________________________________________ 
 

53. O sistema de ignição somente deverá ser desligado com o 
veículo 
 
(A) parado e com o motor acelerado.  
(B) parado e com o motor em marcha lenta.  
(C) em movimento e com o motor em marcha lenta.  
(D) em movimento e com o motor desacelerado.  
(E) parado e com o motor desacelerado. 

_________________________________________________________ 
 

54. Por segurança, é preconizado pela maioria dos fabricantes 
de veículos que a substituição da correia dentada deverá 
ocorrer a cada 
 
(A) 10.000 Km  
(B) 15.000 Km  
(C) 20.000 Km  
(D) 30.000 Km  
(E) 40.000 Km 

_________________________________________________________ 
 

55. A manutenção correta da calibragem contribui para a vida 
útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá 
particularmente um desgaste 
 
(A) nas marcações indicadoras de desgaste.  
(B) em ambos os lados do  talão de fixação.  
(C) na lateral interna, em relação à roda.  
(D) no centro da banda de rodagem.  
(E) nas bordas da banda de rodagem. 

56. A lâmpada indicadora do painel pisca muito rápido ao 
acionar a chave direcional (seta) para a direita e, quando 
acionada para a esquerda, pisca compassadamente. O 
defeito pode ser causado por  
 
(A) relé de setas em curto-circuito. 
 
(B) relé de setas queimado. 
 
(C) uma das lâmpadas direcionais (setas) que não fun-

ciona. 
 
(D) chave direcional (setas) em curto-circuito. 
 
(E) lâmpada indicadora no painel com filamento rom-

pido. 
_________________________________________________________ 
 

57. A maioria das empresas montadoras de veículos 
especifica que a substituição das palhetas limpadoras do 
para-brisa deve ocorrer após 
 
(A) 12 meses da última troca. 
 
(B) 18 meses da última troca. 
 
(C) 24 meses da última troca. 
 
(D) 36 meses da última troca. 
 
(E) 48 meses da última troca. 

_________________________________________________________ 
 

58. A especificação “SAE 20W50”, no frasco de óleo, significa 
que esse produto é um 
 
(A) lubrificante de caixas de mudanças mecânicas. 
 
(B) lubrificante para diferenciais hipoides. 
 
(C) lubrificante para motores. 
 
(D) fluido de caixas de direção hidráulica. 
 
(E) fluido de caixas de mudanças automáticas. 

_________________________________________________________ 
 

59. Observe as figuras abaixo, que simulam rodízios de 
pneus. 

 

Figura A Figura B  
 

Para obter maior segurança e economia, prolongando a 
vida útil dos pneus radiais de mesmo tamanho, a maioria 
dos fabricantes de veículos recomenda que o rodízio seja 
feito a cada 
 
(A) 1.000 Km, como mostra a figura B. 
 
(B) 10.000 Km, como mostra a figura A. 
 
(C) 10.000 Km, como mostra a figura B. 
 
(D) 30.000 Km, como mostra a figura A. 
 
(E) 30.000 Km, como mostra a figura B. 
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60. Com o balanceamento das rodas consegue-se 
 
(A) aumentar durabilidade da roda. 
 
(B) restabelecer as condições de equilíbrio da roda. 
 
(C) manter as rodas alinhadas. 
 
(D) facilitar as manobras do veículo. 
 
(E) facilitar o deslizamento dos pneus. 

_________________________________________________________ 
 

61. Ao presenciar um acidente, a atitude inicial da pessoa que 
prestará os primeiros socorros é, prioritariamente, 
 
(A) comunicar à família da vítima e informar sobre a 

ocorrência do acidente. 
 
(B) conversar com a vítima e coletar informações sobre 

o acidente para iniciar o atendimento. 
 
(C) abordar a vítima imediatamente para assegurar os 

primeiros socorros sem demora. 
 
(D) avaliar a segurança da cena e averiguar se não há 

riscos no local, antes de se aproximar da vítima. 
 
(E) manter distância do local, não se aproximar da 

vítima e aguardar o atendimento do serviço de emer-
gência. 

_________________________________________________________ 
 

62. Durante o trabalho na empresa, um colega refere mal es-
tar e pede ajuda. Você o ampara, deita-o no chão e 
verifica que ele ficou inconsciente.  

 
 Considere a caracterização da situação apresentada e as 

respectivas ações de primeiros socorros: 
 
 I. Inconsciência: verificar sinais de hemorragia, circu-

lação, respiração e solicitar ajuda, sucessivamente. 
 
 II. Mal súbito causado por infarto, seguido de parada 

cardíaca: realizar 60 a 80 compressões torácicas 
externas para manter a frequência cardíaca normal. 

 
 III. Parada respiratória: realizar 2 ventilações a cada 

5 minutos para manter a frequência respiratória 
normal, observando a elevação do tórax. 

 
 IV. Parada cardiorrespiratória: iniciar rapidamente 30 com-

pressões torácicas externas seguidas por 2 ventila-
ções, por no mínimo cinco minutos, sem inter-
rupção dos ciclos. 

 
 V. Desmaio: abrir a via aérea, verificar a respiração, 

manter em posição de recuperação e comunicar os 
profissionais de saúde do ambulatório da empresa. 

 
Está correto o que se afirma em  

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

63. A fim de evitar novas colisões, a sinalização do local onde 
ocorreu um acidente de trânsito pode ser realizada corre-
tamente por meio de 
 
(A) colocação de galhos de árvores posicionados, na 

rua, à distância de pelo menos dez passos do 
veículo quebrado. 

 
(B) utilização de triângulo colocado imediatamente atrás 

do veículo danificado. 
 
(C) pessoas agitando tecidos coloridos, posicionadas na 

lateral da via, de frente para o fluxo de veículos. 
 
(D) sinais luminosos posicionados ao longo da via, impe-

dindo o trânsito e o fluxo de veículos nas vias de 
mão dupla. 

 
(E) cavaletes posicionados, na rua, à distância de pelo 

menos vinte passos do veículo quebrado. 
_________________________________________________________ 
 

64. Em casos de queimaduras no braço, causadas por calor 
ou contato com produtos químicos, o tratamento imediato 
da lesão na área atingida consiste em 
 
(A) resfriar o local, minimizar a exposição ao agente e 

conter a agressão térmica na área da queimadura. 
 
(B) remover adornos e roupas aderidas na área, pro-

mover o enfaixamento compressivo e imobilizar o 
braço. 

 
(C) aplicar clara de ovo, creme dental ou loção hidra-

tante para acelerar a recuperação dos tecidos lesa-
dos. 

 
(D) perfurar as bolhas que se formam no local para 

facilitar a cicatrização e evitar a infecção da lesão. 
 
(E) reduzir as sequelas para evitar deformidades e favo-

recer a manutenção funcional do membro afetado. 
_________________________________________________________ 
 

65. O condutor fere a testa ao bater o rosto na porta do 
veículo. As ações imediatas recomendadas para controlar 
a hemorragia são 
 
(A) lavar abundantemente a área lesada sob água cor-

rente e utilizar sabão antisséptico com ação bacte-
ricida. 

 
(B) passar pomada cicatrizante e manter a lesão des-

coberta para facilitar a coagulação. 
 
(C) aplicar um curativo embebido em solução antibiótica 

para evitar infecção. 
 
(D) fazer compressão manual no local, conter o sangra-

mento e manter a lesão coberta. 
 
(E) utilizar protetor solar para evitar manchas e prevenir 

a formação de queloides. 
_________________________________________________________ 
 

66. Um pedestre é atropelado por uma motocicleta. Em 
decorrência do impacto, apresenta uma fratura aberta na 
região anterior da coxa direita. A imobilização inicial reco-
mendada nessa situação pode ser realizada com 
 
(A) atadura de crepe, enfaixando a coxa direita, obser-

vando os sinais de sangramento. 
 
(B) bandagem triangular, imobilizando as duas pernas, 

realizando torniquete sobre o joelho direito. 
 
(C) material rígido posicionado sob o membro afetado, 

elevando-o para conter o sangramento. 
 
(D) material flexível posicionado sobre o membro 

afetado, imobilizando as duas pernas. 
 
(E) material rígido posicionado nas laterais do membro 

afetado, imobilizando a articulação acima e abaixo 
da fratura. 
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67. As manobras de reanimação cardiopulmonar devem ser 
realizadas com cuidado, devido ao risco de ocorrência de 
 
(A) fratura de costela e laceração hepática. 
 
(B) contusão cardíaca e lesão renal. 
 
(C) lesão pulmonar e sangramento adrenal. 
 
(D) rompimento da artéria renal e carótida. 
 
(E) hemorragia interna por rompimento da veia jugular. 

_________________________________________________________ 
 

68. Num dia chuvoso, um cabo elétrico de tensão desconhe-
cida cai sobre o trabalhador que estava em área desco-
berta da empresa. Presenciando essa cena, a medida ini-
cial para prestar os primeiros socorros ao trabalhador 
inconsciente é 
 

(A) avaliar a presença de batimentos cardíacos e iniciar 
as manobras de reanimação cardiopulmonar. 

 

(B) solicitar o desligamento da fonte de energia elétrica 
antes de se aproximar do trabalhador. 

 

(C) afastar o cabo elétrico utilizando pedaço de pau com 
gancho metálico na extremidade. 

 

(D) considerar o ponto de entrada e saída da corrente 
no corpo para avaliar os danos cardíacos. 

 

(E) acionar o serviço de emergência e aguardar por 
atendimento de profissionais especializados. 

_________________________________________________________ 
 

69. Ao retirar o material pesado do veículo, o condutor relata 
uma forte dor no ombro esquerdo, apresentando uma 
luxação. Os cuidados iniciais ao prestar os primeiros 
socorros nessa condição consistem em 
 

(A) aplicar gelo no local e prosseguir no descarre-
gamento, após a analgesia da dor. 

 

(B) aplicar calor no local e prosseguir no descarre-
gamento, após o alívio da dor. 

 

(C) colocar uma tipoia e encaminhar para o serviço de 
saúde. 

 

(D) encaminhar ao serviço de saúde para colocação de 
aparelho gessado. 

 

(E) tracionar o membro afetado para corrigir a luxação e 
aliviar a dor. 

_________________________________________________________ 
 

70. Ao iniciar as ações de primeiros socorros e detectar no 
indivíduo a ausência de sinais de resposta aos estímulos 
externos, respiração e circulação é correto suspeitar de 
 
(A) desmaio. 
 
(B) convulsão. 
 
(C) hipoglicemia. 
 
(D) coma. 
 
(E) parada cardiorrespiratória. 
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