
Informações Adicionais
0(xx)44 3344-4242  /   www.institutoaocp.org.br   /   candidato@institutoaocp.org.br

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico 11 a 20

Língua Portuguesa 01 a 10

Ética e Direitos Humanos 21 a 30

Geografia 31 a 40

    
 O Caderno de questões possui 

60 (sessenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

MOTORISTAMOTORISTA

INSTRUÇÕES 
1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	

documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de	conferir	seu	Caderno	de	Questões	quanto	a	falhas	de	impressão	e	
de	numeração,	e	se	o	cargo	corresponde	àquele	para	o	qual	você	se	
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.     O  candidato  deverá  marcar  na Folha de Respostas o número que 
       corresponde à sua prova.

4.	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4h30min	(quatro	horas	e	 trinta	
minutos),	incluindo	a	marcação	da	Folha	de	Respostas	e	a	transcrição	
da	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva.	Após	60	(minutos)	do	início	
da	prova,	o	candidato	estará	liberado	para	utilizar	o	sanitário	ou	deixar	
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

5.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	questão	Discursiva	devidamente	
preenchida	e	assinadas.	O	candidato		poderá		levar		consigo		o		Caderno	
de	 Questões,	 desde	 que	 permaneça	 na	 sala	 durante	 3h30min	 (três	
horas e trinta minutos) contadas a partir do início da prova.

6.	 As	provas	e	os	gabaritos	preliminares	estarão	disponíveis	no	site	do	
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

7.	 Implicará	 na	 eliminação	 do	 candidato,	 caso,	 durante	 a	 realização	
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences.	O	NÃO	cumprimento	a	qualquer	uma	das	determinações	
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá	na	eliminação	do	candidato.	
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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não tenha percebido ainda que isso é um problema para 
o outro. “Nós realmente damos atributos negativos para 
as pessoas com quem vivemos – sejam companheiros de 
quarto ou parceiros românticos – que não são úteis para a 
nossa relação e que podem, na verdade, não ter nada a ver 
com a realidade”, diz Riforgiate.

O próximo passo do grupo de pesquisadores é estudar 
duplas mistas de roommates e achar uma forma de usar 
os resultados das pesquisas para ajudar as pessoas a 
escolherem bem seus companheiros de casa, além de 
desenvolver estratégias de comunicação para melhorar os 
relacionamentos entre eles.

Adaptado de http://super.abril.com.br/blogs/como-pessoas-funcionam/
page/2/

Assinale a alternativa correta de acordo com o texto 
de apoio.

(A)	 A	 convivência	 entre	 as	 pessoas	 que	 moram	 em	 uma	
mesma	casa	é	sempre	uma	maravilha,	pois	não	existe	
solidão.	

(B)	 As	diferenças	na	maneira	como	o	outro	encara	as	tarefas	
rotineiras	não	interfere	nos	relacionamentos	no	que	diz	
respeito	à	satisfação	na	amizade,	pois	a	satisfação	está	
relacionada a empatia que o outro desperta. 

(C)	 O	 trabalho	 doméstico	 e	 a	 maneira	 como	 cada	 um	 o	
encara pode ser um dos principais causadores da 
desarmonia entre as pessoas que dividem o mesmo teto. 

(D)	 A	 fonte	 de	 inspiração	 para	 o	 desenvolvimento	 das	
pesquisas a respeito dos fatores que interferem na 
convivência	 diária	 foi	 a	 experiência	 particular	 dos	
estudiosos.

(E)	 Estudos	 indicam	 que	 diferentes	 tipos	 de	 insetos	 têm	
os	 mesmos	 níveis	 de	 tolerância	 para	 as	 tarefas	 não	
concluídas.

De acordo com o texto, podemos inferir que  
(A)	 quanto	mais	diferentes	as	pessoas	são	no	cumprimento	

de	suas	funções,	mais	afinidades	elas	apresentam.		
(B)	 quando	há	uma	equivalência	no	desempenho	das	tarefas	

diárias	a	convivência	torna-se	mais	harmoniosa.	
(C)	 a	 diferença	 no	 desempenho	 das	 tarefas	 de	 alguns	

insetos, como as abelhas, por exemplo, gera maior 
produtividade e longevidade para eles. 

(D)	 em	casos	em	que	um	dos	companheiros	de	morada	é	
intolerante	 à	 bagunça,	 existe	 um	 equilíbrio,	 pois	 esse	
acaba deixando de desempenhar suas próprias tarefas, 
entrando no ritmo alheio.

(E)	 na	 convivência	 entre	 um	 casal,	 o	 não	 reconhecimento	
dos	sacrifícios	alheio	por	um	dos	cônjuges	não	interfere	
na	relação.	

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

O que acontece quando se divide a casa com quem não 
cumpre suas tarefas domésticas

Ana Carolina Prado

Quem mora ou já morou em república sabe que, ainda 
que você e seus companheiros de casa se gostem, a 
coisa não é sempre uma maravilha. Na verdade, pode ser 
meio infernal às vezes. E isso se deve, em grande parte, 
a diferenças na forma como cada um encara o trabalho 
doméstico. Quer ver uma receita infalível para brigas? 
Você, neurótico por limpeza, resolve morar com alguém 
que costuma deixar um rastro de farelos por onde passa e 
largar pratos e embalagens sujos em cima da pia por dias.

Essa diferença de limites do que é aceitável ou não na 
convivência diária foi objeto de estudo dos pesquisadores 
Sarah Riforgiate, da Universidade Estadual do Kansas, e 
Jess Alberts e Paul Mongeau, da Universidade Estadual 
do Arizona. Diferente do que se possa imaginar, não 
foi nenhuma experiência pessoal que os inspirou: tudo 
começou depois de Alberts ler um estudo dizendo que 
abelhas e formigas têm diferentes níveis de tolerância 
para as tarefas não concluídas. Sim, até elas. Se abelhas 
com níveis muito díspares são colocadas juntas, a mais 
perturbada com o baixo nível de mel produzido acaba 
trabalhando mais – muitas vezes, até a morte. Isso fez 
com que se perguntassem se os humanos apresentam 
um comportamento parecido (claro, nada que chegue 
perto de precisar esfregar o chão do banheiro até morrer, 
esperamos).

Então, os pesquisadores analisaram pares de pessoas 
do mesmo sexo com idades entre 19 e 20 anos que 
dividiam apartamentos ou quartos. A conclusão foi que, 
de fato, essas diferenças realmente são prejudiciais para 
os relacionamentos e resultam em menor satisfação na 
amizade e maior propensão a conflitos. Nenhuma surpresa 
até aí. Mas olha só as outras implicações:

“Diferentes limites impactam negativamente a ideia de 
gratidão”, diz Riforgiate. Segundo ela, tanto no caso de um 
casal que mora junto ou no de companheiros de moradia, 
a pessoa com o menor nível de tolerância à bagunça 
muitas vezes sente-se incomodada e acaba fazendo todo 
o trabalho. A repetição desse comportamento pode fazer 
com que o companheiro deixe de considerar tais tarefas 
como problema seu e os deixe sempre para a outra pessoa. 
“Assim, acabamos achando que não precisamos mais 
ser gratos pelo trabalho do nosso parceiro nem tentar 
compensá-lo, pois passamos a pensar que ele não fez nada 
além de sua obrigação”, completa. E aí entramos na mesma 
questão daquele estudo sobre casais fazerem pequenos 
sacrifícios diários: um dos lados trabalha e se cansa mais 
e o outro nem percebe o que foi feito. Frustração na certa.

O que fazer para evitar problemas, então? Segundo 
os autores, conversar muito – especialmente antes de se 
mudar – para identificar possíveis diferenças na forma de 
encarar as responsabilidades e estabelecer uma divisão de 
tarefas.

Além disso, Riforgiate destaca que uma falha em 
completar uma tarefa específica nem sempre é pura 
preguiça ou falta de consideração. Pode ser que ela apenas                                                                                                                                           
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05

O texto apresentado busca, predominantemente,
(A)	 narrar	 fatos	 da	 rotina	 de	 pessoas	 que	 apresentam	

divergências	no	cumprimento	das	tarefas	diárias.
(B)	 contar	 a	 história	 de	 pessoas	 que	 vivem	 na	 mesma	

residência,	mas	que	não	apresentam	afinidades.
(C) informar a respeito dos estudos realizados sobre a 

diferença	 de	 limites	 do	 que	 é	 aceitável	 ou	 não	 na	
convivência	diária	em	relação	às	práticas	voltadas	para	
as	tarefas	diárias.

(D)	 descrever	 como	 são	 realizados	 os	 estudos	 sobre	 a	
convivência	entre	os	insetos.	

(E)	 resumir	 as	 experiências	 vivenciadas	 por	 pessoas	 que	
convivem sob o mesmo teto. 

A palavra que é acentuada pela mesma regra de 
“específica” é

(A)	 níveis.
(B)	 tolerância.
(C)	 experiência.
(D)	 alguém.
(E)	 república.

Em “...a pessoa com o menor nível de tolerância à 
bagunça...”, o sinal indicativo de crase ocorreu 

(A)	 para	atender	à	regência	do	nome	tolerância.	
(B)	 para	atender	à	regência	do	nome	nível.	
(C)	 para	 atender	 à	 regência	 do	 verbo	 morar,	 citado	

anteriormente.
(D)	 por	tratar-se	de	locução	conjuntiva	de	base	feminina.
(E)	 para	 atender	 à	 regência	 do	 verbo	 sentir,	 citado	

posteriormente. 

Em “... por mais que você e seus companheiros de 
casa se gostem...”, o termo destacado exerce função 
de 

(A)	 pronome	reflexivo.	
(B)	 partícula	apassivadora.	
(C)	 conjunção	subordinativa	condicional.	
(D) pronome pessoal recíproco.
(E)	 conjunção	subordinativa	causal.	

Em “...a coisa não é sempre uma maravilha...”, tem 
a função de 

(A)	 explicar	 o	 termo	 antecedente,	 funcionando	 como	 seu	
aposto. 

(B)	 apresentar	 uma	 característica	 ao	 sujeito,	 funcionando	
como seu predicativo. 

(C) complementar o verbo funcionando como objeto indireto. 
(D) complementar o nome coisa, funcionando como 

complemento nominal. 
(E) complementar o verbo funcionando com objeto direto. 

Assinale a alternativa correta em relação à 
acentuação dos pares. 

(A)	 Impacto	–	impactânte.	
(B)	 Possíveis	–	possibilidádes.
(C)	 Tolerânte	–	tolerância.	
(D)	 Problema	–	problemático.	
(E)	 Neurótico	–	neuróse.	

Em “Quem mora ou já morou em república sabe que, 
ainda que você e seus companheiros de casa se 
gostem, a coisa não é sempre uma maravilha.”, as 
vírgulas utilizadas foram empregadas para separar

(A)	 oração	subordinada	adverbial	concessiva	intercalada.
(B)	 oração	subordinada	adverbial	causal	intercalada.
(C) adjunto adverbial deslocado. 
(D) adjunto adnominal deslocado. 
(E)	 oração	subordinada	adverbial	final	intercalada.	

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO retoma algo citado anteriormente no texto

(A)	 “...essas	diferenças	realmente	são	prejudiciais.”
(B)	 “a coisa	não	é	sempre	uma	maravilha”
(C)	 “A	repetição	desse comportamento pode fazer com que 

o	companheiro...”
(D)	 “não	precisamos	mais	ser	gratos	pelo	trabalho	do	nosso 

parceiro...”
(E)	 “Mas	olha	só	as	outras	implicações...”

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

Laura, Daniela e Luciana possuem números de filhos 
diferentes. Uma possui um filho; outra, dois filhos; e 
outra, três. Sabendo que

• ou Daniela possui um filho, ou Luciana possui um                                                                                                                                               
    filho;
• ou Laura possui dois filhos ou Luciana possui três                                                                                                                                             
   filhos;
• ou Luciana possui três filhos, ou Daniela possui                                                                                                                                           
   três filhos.

Podemos afirmar que Laura, Daniela e Luciana 
possuem, respectivamente:

(A)	 dois	filhos,	um	filho	e	três	filhos.
(B)	 dois	filhos,	três	filhos	e	um	filho.
(C)	 três	filhos,	dois	filhos	e	um	filho.
(D)	 três	filhos,	um	filho	e	dois	filhos.
(E)	 um	filho,	dois	filhos	e	três	filhos.

Uma empresa possui duas filiais em cidades 
diferentes. A filial da cidade A conta com 30 
funcionários, e a filial da cidade B conta com 28 
funcionários. Sabendo que, do total de funcionários 
nas duas filiais, 30 têm ensino superior completo,  o 
que podemos realmente afirmar?

(A)	 todos	 os	 funcionários	 da	 filial	 na	 cidade	A	 têm	 ensino	
superior completo.

(B)	 metade	dos	funcionários	da	filial	na	cidade	A	tem	ensino	
superior completo.

(C)	 pelo	menos	 dois	 funcionários	 da	 filial	 na	 cidade	A	 têm	
ensino superior completo.

(D)	 apenas	dois	funcionários	da	filial	na	cidade	A	têm	ensino	
superior completo.

(E)	 a	maioria	dos	funcionários	da	filial	na	cidade	A	tem	ensino	
superior completo.

Observe a figura a seguir:
 

Quantos quadradinhos, no mínimo, devemos 
acrescentar nesta figura para que forme um quadrado 
apenas?

(A)	 12.
(B)	 10.
(C) 9.
(D) 8.
(E) 6.

R A S C U N H O



6
Cargo: Motorista

Observe a sequência:

  
Qual das figuras a seguir completa a sequência?

(A)

(B)

            
(C)

            
(D) 

           
(E)

 Um gato estava a 100 metros de distância de um rato quando começa a persegui-lo. Enquanto o gato corre 50 
metros, o rato corre 20 metros. Quantos metros o gato percorrerá para alcançar o rato?

(A)	 100	metros.
(B)	 140	metros.
(C) 180 metros.
(D) 200 metros.
(E) 240 metros.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s).

I. Entre os temas abrangidos pelos 10 
princípios do Pacto Global, está a 
preocupação com os direitos humanos e o 
combate à corrupção.

II. O Pacto Global pode ser considerado um 
conjunto de valores baseados em princípios 
universalmente aceitos

III. O Pacto Global é um organismo regulador.

IV. Pode se ter como um dos princípios do 
Pacto Global o dever das empresas em 
defender a liberdade de associação e 
o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva.

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

Considerando os dez princípios do pacto global, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 As	 empresas	 devem	 apoiar	 uma	 abordagem	
preventiva	 sobre	 os	 desafios	 ambientais,	 estando	
dispensadas	 de	 desenvolver	 iniciativas	 a	 fim	 de	
promover maior responsabilidade ambiental, o que 
compete	exclusivamente	ao	Poder	Público.

(B)	 As	empresas	devem	combater	a	corrupção	em	todas	
as	suas	formas,	inclusive	extorsão	e	propina.

(C)	 Cabe	 aos	 Estados	 e	 não	 às	 empresas	 o	 dever	 de	
apoiar	 e	 respeitar	 a	 proteção	 dos	 direitos	 humanos	
reconhecidos internacionalmente.

(D)	 O	 trabalho	 compulsório	 será	 admitido,	 desde	 que	
avençado	em	negociação	coletiva.

(E)	 Está	consignado	que	a	discriminação	no	emprego	faz	
parte do poder diretivo do empregador.

Douglas tem o triplo da idade de Nayara, que é dois 
anos mais nova que Carlos. Douglas é 8 anos mais 
velho que Carlos. Quantos anos cada um possui?

(A)	 Carlos	tem	7	anos,	Nayara	tem	5	anos	e	Douglas,	15	
anos.

(B)	 Carlos	tem	8	anos,	Nayara	tem	5	anos	e	Douglas,	14	
anos.

(C)	 Carlos	tem	7	anos,	Nayara	tem	4	anos	e	Douglas,	20	
anos.

(D)	 Carlos	tem	5	anos,	Nayara	tem	7	anos	e	Douglas,	15	
anos.

(E)	 Carlos	tem	2	anos,	Nayara	tem	5	anos	e	Douglas,	10	
anos.

Na sequência a seguir, as adições são sempre 
feitas pelo mesmo número. Então, o valor de X+Y é

(A)	 26.
(B)	 52.
(C) 68.
(D) 78.
(E) 84.

Um comerciante verificou que 1 jaca pesa o mesmo 
que 3 abacaxis, e que 1 abacaxi pesa o mesmo 
que 6 laranjas. Sendo assim, 18 laranjas pesam o 
mesmo que quantas jacas?

(A)	 2.
(B)	 1.
(C) 4.
(D) 3.
(E) 5.

Uma editora publicou um livro com 95 páginas. 
Neste livro, quantas vezes aparece o algarismo 6? 

(A)	 15.
(B)	 16.
(C) 17.
(D) 18.
(E) 19.

Uma determinada emissora de TV tem na sua 
grade de programação dois horários reservados 
para duas novelas serem reprisadas. Uma das 
novelas reprisa a cada 4 anos, e uma outra a cada 
6 anos. Se elas reprisaram juntas no ano de 2000, 
qual será o próximo ano em que passarão juntas?

(A)	 2016.
(B)	 2020.
(C) 2024.
(D) 2026.
(E) 2028.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21

É T I C A  E  D I R E I T O S  H U M A N O S
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 enuncia que

(A)	 toda	pessoa	 tem	direito	à	 liberdade	de	 locomoção	e	
residência	dentro	das	fronteiras	de	cada	Estado.

(B)	 ninguém	 será	 arbitrariamente	 privado	 de	 sua	
nacionalidade, nem do direito de mudar de 
nacionalidade, exceto, no caso de crime de lesa-
pátria.	

(C) toda pessoa tem direitos em face de sua comunidade, 
contudo,	 deverá	 ser	 limitado	 o	 livre	 e	 pleno	
desenvolvimento de sua personalidade.

(D)	 com	exceção	no	caso	dos	sindicatos,	ninguém	pode	
ser	obrigado	a	fazer	parte	de	uma	associação.

(E) toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecida	como	cidadã	de	acordo	com	a	lei	de	seu	
próprio país, ainda que em território estrangeiro.   

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
surge no contexto do segundo pós-guerra 
demonstrando a preocupação da comunidade 
internacional em assegurar um núcleo de direitos 
a ser respeitado por todos os países. Nesse 
contexto, analise as assertivas a seguir e assinale 
a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

I. O reconhecimento da dignidade inerente 
a todos os membros da família humana e 
de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz no mundo.

II. É essencial promover o desenvolvimento 
de relações amistosas entre as nações.

III. O desprezo e o desrespeito pelos direitos 
humanos resultaram em atos bárbaros que 
ultrajaram a consciência da Humanidade 
e que o advento de um mundo em que os 
homens gozem de liberdade de palavra, de 
crença e da liberdade de viverem a salvo 
do temor e da necessidade foi proclamado 
como a mais alta aspiração do homem 
comum.

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

Sobre a virtude, assinale a alternativa correta.
(A)	 A	virtude	pode	aparecer	como	um	elemento	extrínseco	

do ser humano.
(B)	 Não	se	poderia	vincular	a	virtude	à	ação	humana	de	

fazer o bem, na medida em que a virtude diz respeito 
à	alma	da	pessoa	e	não	ao	seu	papel	na	sociedade.

(C)	 A	Justiça	pode	ser	tida	como	uma	virtude	humana.

(D)	 Na	busca	pela	justiça,	o	ser	humano	não	pode	medir	
esforços,	 ainda	 que,	 eventualmente,	 possa	 ser	
considerado exagerado.

(E)	 A	ponderação	na	realização	da	justiça	afasta	a	virtude	
do julgador, vez que o mesmo acaba banalizando o 
próprio	conteúdo	da	justiça.

Assinale a alternativa correta.
(A)	 A	moral	já	pode	ser	de	plano	reconhecido	apenas	por	

circunstâncias	 externas,	 relacionadas	 aos	 atos	 do	
cidadão.

(B)	 A	intenção	não	é	elemento	que	esteja	relacionado	com	
a moral.

(C)	 A	intenção,	em	se	tratando	de	moral,	é	preponderante,	
independentemente da conduta.

(D)	 A	moral	exige,	além	da	conduta,	a	intenção,	ou	seja,	
a	 aceitação	 do	 indivíduo	 quanto	 à	 conduta	 por	 ele	
praticada.

(E)	 Para	a	moral,	 o	 importante	é	 prática	do	ato	 correto,	
independentemente de se concordar com o mesmo ou 
não.

Quanto à ética, pode-se entender que
(A)	 está	 unicamente	 relacionada	 com	 a	 intimidade	 das	

pessoas.
(B)	 pode	ser	considerada	como	a	ciência	normativa	dos	

comportamentos humanos.
(C)	 as	 normas	 éticas	 não	 devem	 expressar,	

necessariamente, um juízo de valor.
(D)	 as	normas	éticas	 implicam	unicamente	no	estudo	do	

“ser”.
(E)	 não	se	pode	relacionar	ética	com	o	valor.

Quanto à fiscalização das atividades da 
Administração Pública e respectiva prestação 
de contas aos cidadãos, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 A	noção	de	“accountability”	está	vinculada	ao	princípio	
da	legalidade	que	vincula	a	Administração	Pública.

(B)	 A	 “accountability”	 pode	 ser	 entendida	 desde	 sua	
perspectiva	horizontal,	quanto	também	pela	vertical.

(C)	 A	 “accountability”	 horizontal	 pode	 ser	 conceituada	
como	 a	 existência	 de	 agências	 estatais	 que	 têm	 o	
direito	e	o	poder	 legal	e	que	estão	de	fato	dispostas	
e	 capacitadas	 para	 realizar	 ações,	 que	 vão	 desde	
a	 supervisão	 de	 rotina	 a	 sanções	 legais	 ou	 até	 o	
impeachment	 contra	 ações	 ou	 omissões	 de	 outros	
agentes	 ou	 agências	 do	 Estado	 que	 possam	 ser	
qualificadas	como	delituosas.

(D)	 A	 noção	 de	 “accountabilty”	 não	 encontra	 lugar	 no	
sistema	 de	 Administração	 Pública	 brasileiro	 dada	
sua	 incompatibilidade	 com	 a	 Constituição	 Federal	
Brasileira	de	1988.

(E)	 A	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	Brasileira	pode	ser	
vista	como	um	mecanismo	de	“accountability”.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 24

QUESTÃO 23
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(E)	 Por	 métodos	 automatizados	 de	 medição,	 como	 em	
qualquer	imagem	de	satélite.

A escala gráfica é uma representação direta de 
uma distância sobre o mapa, com várias vantagens 
de sua utilização. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta uma propriedade da escala gráfica.

(A)	 Mantém	 a	 escala	 do	 mapa	 mesmo	 com	 o	
redimensionamento da folha.

(B)	 Referencia	rapidamente	as	distâncias	em	campo,	sem	
necessidade	de	cálculo.

(C)	 Permite	 o	 cálculo	 rápido	 em	 outras	 unidades	 de	
medida	de	distância.

(D)	 Dispensa	a	apresentação	de	uma	unidade	de	medida,	
sendo adimensional.

(E)	 Precisa	 conter	 somente	 uma	 subdivisão,	
complementada	com	outras	se	for	necessário.

Três mapas diversos apresentam escalas de                                       
1 : 1 000, 1 : 50 000 e 1 : 1 000 000. Comparando 
entre os mesmos, as escalas são, respectivamente,

(A)	 pequena,	média	e	grande.
(B)	 média,	pequena	e	pequena.
(C)	 grande,	média	e	pequena.
(D) grande, grande e pequena.
(E)	 média,	grande	e	grande.

Qual dos estados a seguir NÃO faz fronteira com o 
estado da Bahia?

(A)	 Pernambuco.
(B)	 Sergipe.
(C)	 Tocantins.
(D) Piauí.
(E)	 Ceará.

Considerando três pontos no planisfério terrestre 
respectivos de sua localização geográfica: (1) 20°N 
50°W, (2) 45°S 120°W e (3) 70°S e 40°E, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 O	ponto	3	está	ao	sul	do	ponto	2.
(B)	 O	ponto	1	está	ao	sul	do	ponto	2.
(C)	 O	ponto	2	está	ao	leste	do	ponto	3.
(D)	 O	ponto	3	está	ao	norte	do	ponto	1.
(E)	 O	ponto	2	está	ao	leste	do	ponto	1.

Qual dos estados a seguir NÃO faz parte da região 
nordeste do Brasil?

(A)	 Sergipe.
(B)	 Pernambuco.
(C) Rio Grande do Norte.
(D) Piauí.
(E)	 Tocantins.

Considerando os deveres de conduta e ética dos 
servidores públicos, é correto afirmar que

(A)	 a	vida	privada	do	servidor	público	somente	a	ele	diz	
respeito, de modo que se mostra inconstitucional a 
exigência	 de	 demonstração	 de	 idoneidade	 moral	 e	
conduta	ilibada	para	o	acesso	aos	cargos	públicos.

(B)	 a	 moralidade	 administrativa	 diz	 respeito	 à	 estrita	
observância	 à	 legalidade,	 não	 comportando	 o	
elemento da probidade administrativa.

(C)	 ao	 servidor	 público,	 não	 devem	 ser	 exigidos,	 sob	
hipótese alguma, a idoneidade moral e a conduta 
ilibada,	não	podendo	tal	exigência	constar	dos	editais	
de	concursos	públicos.

(D)	 a	impessoalidade	que	vigora	na	administração	pública	
pode	ser	relativizada	pelo	servidor	público	quando	age	
em prol de seus familiares.

(E)	 tanto	 a	 Administração	 Pública	 quanto	 os	 agentes	
públicos	que	dela	 façam	parte	 têm	o	dever	de	atuar	
de	 acordo	 com	 os	 princípios	 éticos,	 e	 sua	 violação	
configura	ilicitude,	pois	implica	em	violação	ao	próprio	
Direito, dada a pauta jurídica da qual tais princípios 
fazem parte.

Quanto ao Estado, à Política e à Cidadania, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 O	 Estado	 é	 composto	 pelos	 elementos	 materiais	 e	
pelo elemento formal.

(B)	 São	elementos	materiais	do	Estado	a	população	e	o	
Território.

(C)	 O	 sufrágio	 universal	 não	 deve	 encontrar	 guarida	 no	
Estado	Democrático	de	Direito.

(D)	 A	soberania	é	característica	do	Estado.
(E)	 A	política	 relaciona-se	com	a	cidade,	com	o	cidadão	

e	os	modos	de	organização	do	espaço	público	e	do	
convívio social. 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

G E O G R A F I A

A representação mais utilizada a superfícies 
contínuas como o relevo são as isolinhas, que são 
representadas em mapas topográficos ou mesmo 
hipsométricos (de altitude). Como são obtidas as 
isolinhas?

(A)	 Por	meio	de	pontos	interligados	por	uma	triangulação	
de	 ângulos	maiores,	 onde	 a	 ligação	 das	 bases	 dos	
triângulos	resulta	em	uma	linha.

(B)	 Por	meio	de	pontos	de	igual	altitude	ligados	por	linhas	
que interpolam o formato das vertentes.

(C)	 Por	 meio	 de	 linhas	 de	 igual	 pressão	 gravimétrica,	
adquiridas em campo por locais que apresentam 
variações	parecidas	na	força	gravitacional.

(D) Por meio de pontos medidos com o auxílio de uma 
trena	 em	 campo	 mostrando	 a	 elevação	 dos	 pontos	
próximos.

QUESTÃO 36
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Sobre os pontos turísticos de Salvador, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Possui	apenas	10km	de	praias	utilizáveis,	que	estão	
todas localizadas na cidade baixa.

(B)	 O	elevador	Lacerda,	construído	no	final	do	século	XIX,	
tinha seu uso permitido somente para membros da 
alta sociedade soteropolitana.

(C) O pelourinho, ou centro histórico, foi tombado como 
patrimônio	mundial	em	1985	devido	à	sua	importância	
arquitetônica e cultural.

(D)	 O	Mercado	Modelo	 foi	 inaugurado	em	1912	e	ainda	
mantém	 o	 prédio	 original	 reformado	 por	 três	 vezes	
devido	a	grandes	incêndios.

(E)	 O	 farol	 da	 barra	 foi	 instalado	 na	 Baía	 de	 Todos	 os	
Santos	 como	 ícone	 da	 colonização	 portuguesa	 na	
área,	de	modo	a	afastar	invasores	do	local.

O principal eixo polarizador dos transportes 
terrestres no estado  da Bahia é a cidade de

(A)	 Salvador.
(B)	 Feira	de	Santana.
(C) Vitória da Conquista.
(D) Porto Seguro.
(E)	 Juazeiro.

Em um mapa reduzido 50 000 vezes, uma distância 
de 5 cm corresponde a

(A)	 2,5	m.
(B)	 25	m.
(C) 250 m.
(D) 2 500 m.
(E) 25 000 m.

A projeção mais utilizada para mapas é proveniente 
do sistema Universal Transversa de Mercator 
(UTM). Como são projetados os mapas em UTM?

(A)	 Por	 um	 cilindro	 transverso	 tangenciando	 os	 polos,	
ficando,	desta	forma,	dependente	de	um	fuso	central.

(B)	 Por	um	cilindro	tangenciando	o	equador,	representando	
adequadamente	 qualquer	 longitude,	 mas	 não	 os	
polos.

(C)	 Por	um	cone	tangenciando	médias	latitudes	que	pode	
representar	somente	um	dos	hemisférios	norte	ou	sul.

(D) Por um plano tangencial ao ponto central do mapa, 
ficando,	deste	modo,	distorcido	nas	laterais.

(E)	 É	 uma	 projeção	 local	 topográfica	 referenciada	 pela	
ondulação	 geodésica,	 que	 representa	 somente	
escalas grandes.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C Á V E L 
A O  M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O 

D O  E S TA D O  D A  B A H I A

Preencha as lacunas a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.
“O Ministério Público é instituição 
________________, ___________________ à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem _________________, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais 
______________________.”

(A)	 permanente	/	dispensável	/	política	/	indisponíveis
(B)	 provisória	/	essencial	/	política	/	indisponíveis
(C) provisória / essencial / jurídica / indisponíveis
(D) permanente / essencial / jurídica / indisponíveis
(E) permanente / essencial / jurídica / disponíveis

As decisões do Ministério Público fundadas 
em sua autonomia funcional, administrativa e 
financeira, obedecidas as formalidades legais e 
ressalvada a competência constitucional do Poder 
Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, têm

(A)	 eficácia	contida	e	executoriedade	condicionada.
(B)	 eficácia	contida	e	executoriedade	imediata.
(C)	 eficácia	limitada	e	executoriedade	imediata.
(D)	 eficácia	plena	e	executoriedade	condicionada.
(E)	 eficácia	plena	e	executoriedade	imediata.

De acordo com a Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado da Bahia, é/são órgão(s) de 
administração do Ministério Público

(A)	 as	Procuradorias	e	as	Promotorias	de	Justiça.
(B)	 a	Ouvidoria	do	Ministério	Público.
(C)	 os	Centros	de	Apoio	Operacional.
(D)	 a	Comissão	de	Concurso.
(E)	 os	 Órgãos	 de	 Apoio	 Técnico,	 Administrativo	 e	 de	

Assessoramento.

De acordo com a Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado da Bahia, as Promotorias de 
Justiça poderão ser, EXCETO

(A)	 Especializadas.
(B)	 Cumulativas	ou	Gerais.
(C)	 Administrativas.
(D) Criminais.
(E) Cíveis.

Conforme a Lei Complementar 11/1996, na hipótese 
de vacância, impedimento, afastamento ou 
ausência do Procurador-Geral de Justiça Adjunto, 
o Procurador-Geral de Justiça será substituído 
pelo

(A)	 Assessor	Especial.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45
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IV. inimputabilidade relativa aos crimes 
praticados no exercício do cargo.

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

De acordo com a Lei Complementar 24/2006, a 
qual regulamenta a competência da Ouvidoria do 
Ministério Público do Estado da Bahia, o cargo de 
Ouvidor do Ministério Público será exercido por 
Procurador de Justiça em atividade, eleito para 
mandato de

(A)	 03	(três)	anos,	permitida	uma	recondução.
(B)	 02	(dois)	anos,	permitida	uma	recondução.
(C)	 02	(dois)	anos,	não	sendo	permitida	recondução.
(D)	 01	(um)	ano,	permitida	uma	recondução.
(E)	 01	(um)	ano,	não	sendo	permitida	recondução.

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado da Bahia, são requisitos básicos 
para ingresso no serviço público, EXCETO

(A)	 idade	mínima	de	vinte	e	um	anos.
(B)	 nacionalidade	brasileira	ou	equiparada.
(C) gozo dos direitos políticos.
(D)	 quitação	com	as	obrigações	militares	e	eleitorais.
(E) nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo.

(B)	 Secretário-Geral.
(C)	 Assistente	Militar.
(D)	 Procurador-Geral	 de	 Justiça	 Adjunto	 Para	 Assuntos	

Jurídicos.
(E)	 Superintendente	de	Gestão	Administrativa.

De acordo com a Lei Complementar 11/1996, 
compete aos Promotores de Justiça, EXCETO

(A)	 impetrar	 “habeas	 corpus”,	mandado	de	 segurança	e	
requerer	 correição	 parcial	 ou	 reclamação,	 inclusive	
perante	os	Tribunais	competentes.

(B)	 atender	a	qualquer	do	povo,	tomando	as	providências	
cabíveis,	cientificando	o	interessado	das	providências	
efetivadas.

(C)	 requisitar	 a	 cartórios,	 repartições	 ou	 autoridade	
competente, certidões, exames e esclarecimentos 
necessários	ao	exercício	de	suas	funções.

(D)	 integrar	comissão	de	concurso	de	ingresso	na	carreira	
do	Ministério	Público.

(E)	 fiscalizar	 e	 inspecionar	 as	 fundações	 privadas	 e	 as	
instituídas	pelo	poder	público,	as	empresas	públicas	e	
as empresas privadas, adotando as medidas cabíveis.

De acordo com a Lei Complementar 11/1996, 
assinale a alternativa correta. A ação civil para a 
decretação da perda do cargo dos membros do 
Ministério Público, após autorização do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, 
será proposta

(A)	 pelo	Procurador-Geral	de	Justiça	perante	o	Superior	
Tribunal	de	Justiça.

(B)	 pelo	Procurador-Geral	 de	 Justiça	 perante	 o	Tribunal	
de	Justiça	local.

(C)	 pelo	Procurador	de	Justiça	perante	o	Superior	Tribunal	
de	Justiça.

(D)	 pelo	Promotor	de	Justiça	perante	o	Tribunal	de	Justiça	
local.

(E)	 pelo	Promotor	de	Justiça	perante	o	Tribunal	Regional	
Federal local.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Os membros do Ministério 
Público sujeitam-se a regime jurídico especial, são 
independentes no exercício de suas funções, e 
têm as seguintes garantias:

I. vitaliciedade, após 3 (três) anos de 
exercício, não podendo perder o cargo 
senão por sentença judicial transitada em 
julgado.

II. inamovibilidade, salvo por motivo de 
interesse público.

III. irredutibilidade de vencimentos, observado, 
quanto à remuneração, o disposto na 
Constituição Federal.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50
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(B)	 Dirigir	 veículo	 utilizando-se	 de	 aparelho	 celular	 não	
conectado a fones de ouvido.

(C)	 Dirigir	 veículo	 com	 Carteira	 Nacional	 de	 Habilitação	
ou	 Permissão	 Para	 Dirigir	 de	 categoria	 diferente	 do	
veículo que esteja conduzindo.

(D)	 Dirigir	 veículo	 sob	 influência	 de	 álcool	 ou	 de	
qualquer	 outra	 substância	 psicoativa	 que	 determine	
dependência.

(E)	 Dirigir	 ameaçando	 os	 pedestres	 que	 estejam	
atravessando	a	via	pública,	ou	os	demais	veículos.

A infração de estacionar o veículo em locais 
e horários proibidos especificamente pela 
sinalização (placa – Proibido Estacionar) possui 
como medida administrativa o/a

(A)	 remoção	do	veículo.
(B)	 apreensão	do	veículo.
(C) recolhimento da CNH.
(D)	 suspensão	do	direito	de	dirigir.
(E)	 frequência	obrigatória	em	curso	de	reciclagem.

Identifique a placa de sinalização a seguir e 
assinale a alternativa correta quanto ao seu 
significado / nomenclatura.

(A)	 Confluência	à	esquerda.
(B)	 Entroncamento	oblíquo	à	esquerda.
(C)	 Via	lateral	à	esquerda.
(D)	 Estreitamento	de	pista	à	esquerda.
(E)	 Bifurcação	em	Y.

As placas Indicativas de Sentido de Atrativo 
Turístico possuem o fundo na cor

(A)	 verde.
(B)	 azul.
(C) vermelha.
(D) amarela.
(E) marrom.

A perda de aderência do pneu com o solo, em pista 
com água, é denomina-se

(A)	 derrapagem.
(B)	 arrastamento	de	pneus.
(C) frenagem.
(D) aquaplanagem.
(E) terraplanagem.

QUESTÃO 51

QUESTÃO 52

QUESTÃO 53

QUESTÃO 54

QUESTÃO 56

QUESTÃO 57

QUESTÃO 55

L E G I S L A Ç Ã O  D E  T R Â N S I T O

As alternativas a seguir apresentam alguns órgãos/
entidades que compõem o Sistema Nacional de 
Trânsito - SNT, EXCETO

(A)	 CONTRAN.
(B)	 CETRAN.
(C)	 CONTRANDIFE.
(D)	 JARI.
(E) Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto às 
normas gerais de circulação e conduta.

(A)	 O	condutor	utilizará	o	pisca-alerta	em	imobilizações	ou	
situações	de	emergência.

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

(C)	 Nas	 vias	 não	 iluminadas,	 o	 condutor	 deve	 usar	 luz	
alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-
lo.

(D)	 Entende-se	 por	 deslocamento	 lateral	 a	 transposição	
de	 faixas,	 movimentos	 de	 conversão	 à	 direita	 e	 à	
esquerda,	mas	não	os	retornos.

(E)	 Os	veículos	precedidos	de	batedores	terão	prioridade	
de passagem, respeitadas as demais normas de 
circulação.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
a velocidade máxima permitida em uma via urbana 
de trânsito rápido não sinalizada. 

(A)	 80	Km/h.
(B)	 60	Km/h.
(C)	 110	Km/h.
(D)	 120	Km/h.
(E)	 90	Km/h.

Os condutores que possuem CNH – Carteira 
Nacional de Habilitação categoria B estão 
habilitados a conduzirem veículos cujo PBT – 
Peso Bruto Total – não exceda a

(A)	 3000	Kg.
(B)	 3500	Kg.
(C)	 4000	Kg.
(D)	 6500	Kg.
(E)	 8000	Kg.

Assinale a alternativa que identifica uma infração 
de trânsito classificada como gravíssima, com 
penalidade de multa (três vezes) e apreensão 
do veículo, e ainda, medida administrativa de 
recolhimento do documento de habilitação.

(A)	 Avançar	o	sinal	vermelho	do	semáforo.

QUESTÃO 58

QUESTÃO 59
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Segundo o Manual de Primeiros Socorros do 
DENATRAN, em uma via urbana local (velocidade 
máxima permitida de 30 Km/h), em um trecho de 
reta com chuva, o início da sinalização de um 
local de acidente deve ficar a quantos passos de 
distância? 

(A)	 30	passos	longos.
(B)	 80	passos	longos.
(C) 60 passos longos.
(D) 100 passos longos. 
(E) 40 passos longos.

QUESTÃO 60


