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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 7, considere o texto abaixo. 
 
 

O carnaval do Recife deve ao Galo da Madrugada sua repercussão nacional. O bloco foi num crescendo ano a ano e virou o 

espetáculo grandioso que é. Tem futuro promissor. Mas precisa ser encarado como um negócio a ser tocado cada vez mais 

profissionalmente.  

O potencial do carnaval do Recife para crescer como um “negócio” poderá ser estimulado a beneficiar mais a cidade, gerando 

incremento de emprego, trabalho e renda nos hotéis, restaurantes, lanchonetes, oficinas de madeira e ferro, shoppings, meios de 

hospedagem em residências, segurança... entre outros segmentos ligados à cadeia produtiva do evento. 

Para ampliar a dimensão desse carnaval, há que se explorar ainda mais o potencial do Recife Antigo e o de Olinda. Uma 

cidade que dispõe, a seu lado, de uma festa tão singular, alegre e irreverente como a da vizinha cidade já é por si só um produto 

comercializável e lucrativo. Nossa proposta pontual é fundir os dois carnavais e transformá-los na marca “Carnaval Recife-Olinda”. 

Isto vai “pegar” e potencializará uma maior atratividade nacional para a festa pernambucana. Que estado no Brasil dispõe de um 

conjunto de atrativos em uma única festa como o “Galo” estrondoso, o frevo, os blocos antigos, maracatus, bonecos gigantes, 

caboclinhos, tambores silenciosos, virgens de Olinda, escolas de samba, prévias tradicionais e até espaço poprock para os mais 

alternativos?  

Qual caminho a seguir? Primeiro, institucionalizar a aliança entre Olinda e Recife. Em seguida, buscar os patrocínios e 

parcerias com as associações de bares e restaurantes, indústrias de bebidas, empresas de cartões de crédito, redes sociais e sites 

estratégicos. O estímulo para se conhecer o “Carnaval Recife-Olinda” já deverá estar em anúncios publicitários nesses sites ao 

menos três meses antes da festa. Isso despertará o interesse do público de diferentes localidades. É este o caminho para transformar 

Pernambuco num destino ainda mais procurado a partir de 2019. 

(Adaptado de: LIMA, Mauro Ferreira. “Carnaval do Recife, proposta para crescer”. Disponível em: www.diariodepernambuco.com.br. 
17.02.2018) 

 
 
1. O autor defende a tese de que 
 

(A) o potencial do Recife Antigo ainda não foi sequer explorado durante os festejos de carnaval. 

(B) o carnaval do Recife não deve contar com o sucesso do Galo da Madrugada para prosperar. 

(C) a oferta de emprego aumentou na cidade do Recife graças ao repentino sucesso de seu carnaval. 

(D) Recife tem potencial de lucrar com a fusão entre o carnaval recifense e o carnaval de Olinda. 

(E) Olinda deve ter suas festas transferidas para Recife, pois esta cidade tem melhor infraestrutura. 
 
 
2. No terceiro parágrafo, o autor indica como um dos pontos fortes do carnaval de Pernambuco 
 

(A) a diversidade de atrações. 

(B) a cultura marcadamente erudita. 

(C) a homogeneidade de tradições locais. 

(D) o predomínio do estilo poprock. 

(E) o fato de já ter nascido como negócio. 
 
 
3. O autor organiza sua argumentação da seguinte maneira: 
 

(A) apresentação de uma opinião polêmica, seguida de opiniões que a contrariam. 

(B) lembrança de fatos passados, seguida de confissões de ordem pessoal e emotiva. 

(C) exposição de projeto para o futuro, seguida de sugestões para viabilizá-lo. 

(D) narração de fatos passados da vida do autor, seguida de hipótese não confirmada. 

(E) comparação entre duas ideias contrárias, seguida de uma terceira ideia que as contesta. 
 
 
4. O carnaval do Recife deve ao Galo da Madrugada sua repercussão nacional. (1

o
 parágrafo) 

 
 Nessa frase, está pressuposto que 
 

(A) o Galo da Madrugada não é originário do Recife. 

(B) o carnaval do Recife é conhecido nacionalmente. 

(C) Recife é uma cidade ainda pouco visitada pelos brasileiros. 

(D) a folia do Galo da Madrugada ainda é restrita a pernambucanos. 

(E) Pernambuco não tem uma tradição carnavalesca consolidada. 
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5. Uma análise correta do uso da pontuação está em: 
 

(A) a vírgula em Para ampliar a dimensão desse carnaval, há que se explorar ainda mais o potencial do Recife Antigo e o de 
Olinda separa orações com sentidos que se contradizem. (3

o
 parágrafo) 

 
(B) as aspas em Isto vai “pegar” destacam uma palavra com emprego mais coloquial e informal do que a maioria dos 

vocábulos do texto. (3
o
 parágrafo) 

 
(C) a interrogação em Qual caminho a seguir? sinaliza uma dúvida que enfraquece a argumentação do autor. (4

o
 parágrafo) 

 
(D) as vírgulas em buscar os patrocínios e parcerias com as associações de bares e restaurantes, indústrias de bebidas, 

empresas de cartões de crédito, redes sociais e sites estratégicos separam palavras que fazem parte do sujeito da oração. 
(4

o
 parágrafo) 

 
(E) as aspas em O estímulo para se conhecer o “Carnaval Recife-Olinda” dão destaque a uma expressão de uso corrente, 

amplamente conhecida e já desgastada. (4
o
 parágrafo) 

 
 
6. Que estado no Brasil dispõe de um conjunto de atrativos [...]. 
 
 A expressão que substitui a destacada, sem qualquer outra alteração na frase e conforme a norma-padrão, é: 
 

(A) se favorece pôr. 

(B) possui à seu dispor. 

(C) usufrui contra. 

(D) podesse beneficiar de. 

(E) tem à disposição. 
 
 
7. Primeiro, institucionalizar a aliança entre Olinda e Recife. (4

o
 parágrafo) 

 
 Se essa frase for iniciada com Primeiro, será necessário que, a forma verbal destacada deve ser substituída por 
 

(A) se institucionalizarão. 

(B) se institucionaliza. 

(C) se institucionalizavam. 

(D) se institucionalize. 

(E) se institucionalizara. 
 
 
Atenção: Para responder às questões de números 8 a 12, considere o texto abaixo. 
  

[Um certo Jó Patriota] 

 
Quando a dor se aproxima 

Fazendo eu perder a calma 

Passo uma esponja de rima 

Nos ferimentos da alma. 

 
Esses versos são do repentista Jó Patriota, que nasceu em 1

o
 de janeiro de 1929 no sítio Cacimbas, em Umburanas, então 

município de São José do Egito − PE, Sertão do Pajeú. 

Em seu livro, Na senda do lirismo, Jó Patriota explica que foi o cantador Vicente Preto, ao ouvi-lo ensaiando os primeiros 

passos no repente, quem primeiro acreditou em sua vocação: − Você pode entrar no ramo, disse-lhe. Ele lembra, também, que sua 

primeira viola foi comprada por uma irmã, “com dinheiro da venda de uma cabra”. Sempre acontecia alguma coisa com suas violas, 

porque passou a vida toda cantando com as violas “dos outros”. O que acontecia, certamente, é que sua pobreza o obrigava a vendê-las. 

Jó Patriota morreu aos 63 anos, em outubro de 1992. Não só o Nordeste, mas o país inteiro não sabe o que perdeu. Estamos 

vivendo numa época em que, para grande prejuízo do caráter nacional, a poesia tornou-se a última das necessidades. 
 

(Adaptado de: MELO, Alberto da Cunha. Um certo Jó. Recife, SINDESEP, 2002, p. 17-18) 

 
 
8. Um vocábulo que evidencia a opinião pessoal do autor do texto está destacado em: 
 

(A) [...] nasceu em 1
o
 de janeiro de 1929 no sítio Cacimbas, em Umburanas, então município de São José do Egito [...]

(1
o
 parágrafo) 

 
(B) [...] Jó Patriota explica que foi o cantador Vicente Preto, ao ouvi-lo ensaiando os primeiros passos no repente, quem 

primeiro acreditou em sua vocação [...] (2
o
 parágrafo) 

 
(C) Ele lembra, também, que sua primeira viola foi comprada por uma irmã [...] (2

o
 parágrafo) 

 
(D) Sempre acontecia alguma coisa com suas violas [...] (2

o
 parágrafo) 

 
(E) O que acontecia, certamente, é que sua pobreza o obrigava a vendê-las. (2

o
 parágrafo) 
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9. O primeiro e o segundo versos de Jó Patriota citados ao início do texto − Quando a dor se aproxima / Fazendo eu perder a 
calma − exprimem, respectivamente, circunstâncias de 

 
(A) tempo e modo. 

(B) consequência e causa. 

(C) finalidade e conformidade. 

(D) condição e comparação. 

(E) lugar e proporção. 

 

 
10. − Você pode entrar no ramo, disse-lhe. (2

o
 parágrafo) 

 
 A frase de Vicente Preto, está corretamente transposta para o discurso indireto em: 
 

(A) Disse-lhe “você pudera entrar no ramo”. 

(B) Disse-lhe que você pode entrar no ramo. 

(C) Disse-lhe que ele podia entrar no ramo. 

(D) Disse-lhe: “ele pôde entrar no ramo”. 

(E) Disse-lhe: você poderá entrar no ramo. 

 

 
11. Considere as seguintes frases do último parágrafo: 
 

1. Não só o Nordeste, mas o país inteiro não sabe o que perdeu. 2. Estamos vivendo numa época em que, para grande prejuízo 

do caráter nacional, a poesia tornou-se a última das necessidades. 

 
 Caso se deseje apresentar a frase 2. como justificativa da frase 1., a segunda frase deverá ser introduzida por: 
 

(A) Todavia. 

(B) Portanto. 

(C) Contudo. 

(D) Assim. 

(E) Porque. 

 
 
12. Está escrito com clareza e em conformidade com a norma-padrão este livre comentário sobre o texto: 
 

(A) Foi Vicente Pedro que primeiro reconheceu, de que Jó Patriota tinha talento de ser repentista, quando ele era jovem. 
 
(B) Em 1929 nasceu Jó Patriota em um município de cujo o nome na época, era São José do Egito, que depois passou a ser 

Umburanas. 
 
(C) Uma irmã de Jó Patriota recorreu à venda de uma cabra, a fim de que pudesse presenteá-lo com sua primeira viola. 
 
(D) Certamente devido à uma situação de pobreza que Jó Patriota sempre acontecia alguma coisa com suas violas. 
 
(E) Quando a poesia se torna a última das necessidades, é inevitavel que prejudique-se não apenas os artistas, mas toda a 

população. 
 

 
Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 

 
13. Murilo planeja percorrer 90 km em 4 dias de caminhada. Ele vai percorrer, em cada um dos últimos três dias, o dobro da 

distância que percorreu no dia anterior. A diferença entre o total da distância que Murilo percorrerá no primeiro e quarto dias com 
o total da distância que percorrerá no segundo e terceiro dias será igual a 

 
(A) 18 km. 
 
(B) 21 km. 
 
(C) 28 km. 
 
(D) 14 km. 
 
(E) 24 km. 
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14. Em uma obra de construção civil, 12 operários com a mesma velocidade de trabalho, azulejaram x m2 de paredes em 2 horas

e 45 minutos. No dia seguinte, 3 dentre os 12 operários do dia anterior, azulejarão 
x

3
 m2 de paredes em um tempo igual a 

 
(A) 4 horas e 10 minutos. 
 
(B) 2 horas e 55 minutos. 
 
(C) 3 horas e 15 minutos. 
 
(D) 4 horas e 30 minutos. 
 
(E) 3 horas e 40 minutos. 

 
 
15. Josué sempre fez um levantamento de gastos, do mês anterior, em quatro categorias: moradia, alimentação, transporte e 

educação. Sempre em referência ao total das entradas do mês anterior, os gastos foram: 
3

10
 para moradia, 

1

9
 para ali-

mentação, 
1

6
 para transporte, x para educação. Os gastos com educação corresponderam a 

3

19
 do que havia sobrado após os gas- 

 
 tos nas outras três categorias. Desse modo, é correto afirmar que a fração do total das entradas do mês anterior que sobrou pa- 

 

 ra Josué após os gastos nessas quatro categorias foi 
 

(A) 
13

45
. 

 

(B) 
8

45
. 

 

(C) 
16

45
. 

 

(D) 
4

45
. 

 

(E) 
20

45
. 

 
 
16. Em uma repartição pública trabalham 250 funcionários. A tabela, a seguir, mostra o número de funcionários que faltaram ao 

trabalho nessa repartição, nos cinco dias de uma semana. 
 

Dias da semana 
Número de funcionários 

faltantes 

2a feira 21 

3a feira 9 

4a feira 5 

5a feira 13 

6a feira 32 
 

 A porcentagem, em relação aos 250 funcionários, dos funcionários que faltaram na 2
a
 feira e na 6

a
 feira é J. A porcentagem, em 

relação aos 250 funcionários, dos funcionários que faltaram na 3ª feira, na 4ª feira e na 5ª feira é K. A diferença entre J e K é 
uma porcentagem igual a 

 
(A) 11,4. 
 
(B) 25,0. 
 
(C) 12,8. 
 
(D) 10,4. 
 
(E) 11,6. 

 
 
17. Exatamente hoje eu ganhei o meu primeiro neto, filho do meu único filho. Há dois anos, a soma das nossas idades era 60 anos, 
 

 e a razão entre a minha idade e a dele era 
7

3
. Daqui a X anos, a razão entre a idade do meu filho e a idade desse meu neto 

será 
5

3
. O valor de X é igual a 

 
(A) 15. 
 
(B) 30. 
 
(C) 21. 
 
(D) 36. 
 
(E) 42. 
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18. Lucas, Paulo e Rogério, amigos, fazem uma brincadeira de caminhar em linha reta, sempre no mesmo sentido e um de cada 
vez. Lucas começa com 3 metros e para. Em seguida Paulo caminha o suficiente para ficar 4 metros à frente de Lucas e para. 
Rogério caminha o suficiente para ficar 5 metros à frente de Paulo e para. Lucas caminha o suficiente para ficar 6 metros à 
frente de Rogério e para. A brincadeira segue com essa padrão e alternância até que Paulo anda pela terceira vez e para. Nesse 
momento, a distância, em metros, entre Paulo e Rogério é igual a 

 
(A) 25. 
 

(B) 42. 
 

(C) 15. 
 

(D) 19. 
 

(E) 33. 
 

 
19. Luciana caminhou 50 minutos para ir de sua casa até o local de seu trabalho. Na volta, ela gastou 25% a mais de tempo para 

chegar em casa. O tempo que ela gastou na volta foi de 
 

(A) 1h2min30s. 
 

(B) 1h12min20s. 
 

(C) 52min30s. 
 

(D) 1h20min50s. 
 

(E) 1h25s. 
 

 
20. Considere que a afirmação I é falsa e que as demais são verdadeiras. 
 

 I. Se Bernardo é músico, então Andreia é cantora. 
 
 II. Cátia é baterista e Bernardo é músico. 
 
 III. Ou Danilo é violonista, ou Cátia é baterista. 
 

 A partir dessas afirmações, é correto concluir que 
 

(A) Andreia é cantora ou Danilo é violonista. 
 

(B) ou Bernardo é músico, ou Cátia é baterista. 
 

(C) se Danilo é violonista, então Andreia é cantora. 
 

(D) Cátia é baterista e Danilo é violonista. 
 

(E) se Cátia é baterista, então Danilo é violonista. 
 

 
Noções de Informática 

 

21. No suite de aplicativos LibreOffice 5.4.5.1, os aplicativos para a edição de 
 

(A) fórmula e edição de desenhos são, respectivamente, Math e Impress. 
 

(B) documento e edição de fórmula são, respectivamente, Impress e Calc. 
 

(C) planilhas e edição de apresentação são, respectivamente, Calc e Impress. 
 

(D) banco de dados e edição de fórmula são, respectivamente, Math e Calc. 
 

(E) apresentação e edição de banco de dados são, respectivamente, Draw e Calc.  
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22. Marcos está utilizando o editor de documentos do suite LibreOffice 5.4.5.1 para editar um cartaz de divulgação da Feira Co-
munitária. Para tornar o cartaz mais atraente, Marcos decidiu inserir o texto no formato apresentado abaixo: 

 
 

  
 

 Para inserir o texto com o formato apresentado no documento, Marcos deve acessar, no menu Inserir, o item: 
 

(A) Figura... 
 
(B) Fontwork... 
 
(C) Caixa de texto 
 
(D) Caractere especial... 
 
(E) Objeto 

 
 
23. Um funcionário do Tribunal Regional do Trabalho deseja configurar o Mozilla Firefox, versão 57, para que, ao abrir o navegador, 

seja sempre acessado o portal do TRT6R. 
(http://www.trt6.jus.br/portal/) 

 
 Para realizar a configuração, o funcionário deve acessar a Barra de menus e selecionar 
 

(A) Opções, localizar o item Página inicial e inserir o URL. 
 
(B) Configurações, localizar o item Inicialização, selecionar Abrir uma página específica e inserir o URL. 
 
(C) Opções, localizar o item Inicialização e inserir o URL. 
 
(D) Configurações, localizar o item Página inicial, selecionar Adicionar página e inserir o URL. 
 
(E) Configurações, localizar o item Nova página e inserir o URL. 

 
 
24. Ao utilizar um computador, mesmo com aplicativos de segurança instalados, é necessário tomar cuidado, uma vez que novas 

pragas virtuais podem ser criadas rapidamente. Desabilitar a autoexecução de mídias removíveis e não abrir ou não executar 
arquivos duvidosos pode ajudar a prevenir a infecção e a propagação da praga virtual (malware) do tipo 

 
(A) Worm. 
 
(B) Bot. 
 
(C) Backdoor. 
 
(D) Vírus. 
 
(E) Rootkit. 

 
 

Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 
 
25. A Lei n

o
 8.160/1991 dispõe sobre a utilização de Símbolo Internacional padrão para a identificação ou indicação de local ou 

serviço habilitado ao uso de pessoas com deficiência 
 

(A) mental. 

(B) visual. 

(C) motora. 

(D) auditiva. 

(E) múltipla. 

 
 
26. O atendimento diferenciado, segundo os critérios previstos pelo Decreto n

o
 5.296/2004, compreende 

 
(A) a disponibilização de bebedouro em altura própria para uso de cadeirante. 
 
(B) pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla. 
 
(C) o fornecimento de folhetos em braile, com indicação dos dados principais dos serviços públicos prestados. 
 
(D) a cessão de acompanhante que possa auxiliar na locomoção do deficiente até o local do atendimento. 
 
(E) o uso de carrinho elétrico para pessoas com deficiência locomotora, quando sua movimentação no serviço exigir seu 

deslocamento por mais de 1 km. 
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27. A Constituição Federal brasileira garante o recebimento de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que 
comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Tal benefício está relacionado 
constitucionalmente à área de 

 
(A) direitos humanos. 

(B) trabalho e emprego. 

(C) educação. 

(D) beneficência. 

(E) assistência social. 

 

 
Legislação e Ética no Serviço Público 

28. Considere. 
 
 I. Na sua aplicação serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o 

serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. 
 
 II. O ato que as impõe mencionará, se for o caso, o fundamento legal e a sua causa. 
 
 III. Devem ser impostas pela autoridade com atribuição legal para tanto. 
 
 IV. A suspensão poderá ser imposta por até 90 dias, não havendo possibilidade de conversão em multa, em razão do 

princípio da tipicidade estrita. 
 
 No que concerne às penalidades disciplinares cuidadas na Lei n

o
 8.112/1990, 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. 

 

 
29. Considere que, hipoteticamente, um integrante de Comissão de Licitação do Poder Judiciário federal tenha percebido vantagem 

econômica para liberar, antes de sua publicação, cópia de edital de licitação de obra pública a determinada empresa interessada 
em participar do certame. A conduta do membro da Comissão 

 
(A) não configura ato de improbidade, pois, para tanto, é necessário prova de efetivo prejuízo à competitividade. 
 
(B) não configura ato de improbidade, por se tratar de conduta praticada por servidor do Poder judiciário, ao qual não se aplica 

a denominada Lei de improbidade administrativa. 
 
(C) configura ato de improbidade administrativa, que causa prejuízo ao erário, punível na modalidade culposa ou dolosa. 
 
(D) somente configurará ato de improbidade administrativa na hipótese de haver acréscimo do preço ofertado que decorra do 

conhecimento prévio do edital. 
 
(E) configura ato de improbidade administrativa, punível na modalidade dolosa e, na culposa, apenas se houver comprovação 

de prejuízo. 
 

 
30. Considere hipoteticamente que a entidade “Y”, que recebe subvenção e subsídios do Governo Federal, tenha tido seu sistema 

eletrônico de controle de arrecadação fraudado por empregado seu, com auxílio de terceiro, conluio que permitiu o desvio, por 
anos, de centavos das receitas arrecadadas pela entidade “Y”. A partir do que estabelece a Lei n

o
 8.429/1992 (LIA), 

 
(A) as condutas descritas não configuram ato de improbidade em qualquer de suas modalidades, pois a entidade “Y” não tem 

finalidade lucrativa, elemento normativo do tipo do ato de improbidade. 
 
(B) apenas a conduta do empregado da pessoa jurídica configura ato de improbidade, não a do terceiro, que não mantém 

vínculo de qualquer natureza com a entidade “Y”, que recebe subsídios públicos. 
 
(C) nenhuma das condutas configura ato de improbidade, em razão de não terem sido praticadas por agente público, 

qualidade essencial para configuração do referido ilícito. 
 
(D) ambas as condutas configuram, em tese, ato de improbidade, pois foram praticadas contra o patrimônio de entidade que 

recebe recursos públicos.  
 
(E) as condutas do empregado da entidade e do terceiro configuram, em tese, ato de improbidade, desde que reste demons-

trado, além do prejuízo à entidade, o correspondente enriquecimento ilícito.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. No tocante ao planejamento de contingências, com a adoção da metodologia de treinamento, considera-se eficaz 
 

(A) preparar a organização para manter a continuidade e a recuperação do objetivo, com interferência mínima nas atividades 
institucionais. 

 
(B) organizar equipes e designar coordenadores, após seleção. 
 
(C) levantar medidas preventivas e estabelecer graus de criticidade. 
 
(D) desenvolver hipóteses de emergências e estabelecer padrões de desempenho para respostas e manejos. 
 
(E) manter um programa de qualidade e um banco de dados atualizados. 

 
 
32. Ao efetuar uma análise de riscos, é essencial estabelecer um diagnóstico e efetuar uma avaliação dos riscos e ameaças a que 

uma instituição está sujeita. Para tanto, o diagnóstico  
 

(A) utiliza o trabalho de campo em sua definição, e a avaliação determina uma análise de probabilidades sujeita a regras 
estatísticas. 

 
(B) não pode ser expresso em relatório, por se tratar de assuntos reservados à instituição, e a avaliação engloba grau de 

probabilidades de ocorrências negativas. 
 
(C) é formalizado por meio de relatório, e a avaliação prescinde de regras estatísticas, por se referir às ocorrências es-

sencialmente aleatórias, que são os danos e as perdas. 
 
(D) dispensa qualquer atividade de levantamento das vulnerabilidades de uma instituição, por se tratar do resultado de um 

processo estatístico definido pela avaliação de riscos e ameaças. 
 
(E) é estabelecido somente por meio de pesquisa na instituição, considerando que a análise de riscos e ameaças não adota 

conceitos estatísticos que admitem a probabilidade de ocorrência de resultados negativos. 
 
 
33. João, técnico de segurança, ficou incumbido de formular, juntamente com outros integrantes de seu departamento, um Pro-

grama de Educação para a Segurança para os funcionários da instituição, visando a minimizar ocorrências negativas por meio 
de treinamento e conscientização. Esta atividade, enquadra-se na fase do planejamento de segurança denominada 

 
(A) conclusão. 
 
(B) execução. 
 
(C) manutenção. 
 
(D) desenvolvimento. 
 
(E) pré-planejamento. 

 
 
34. Ao implantar o planejamento de segurança, é necessário que se observem “princípios gerais” e os estabeleçam de forma 

“faseada”. Na prática, significa 
 

(A) observar as fases do planejamento durante todo o processo e implantar os princípios obedecendo módulos de trabalho 
preestabelecidos. 

 
(B) adequar o planejamento aos objetivos da instituição, com abrangência e capilaridade, e fixar uma sequência de ações, 

observando as fases do projeto em questão. 
 
(C) envolver todos os seguimentos da empresa e observar as fases do planejamento estabelecidas em metodologia própria. 
 
(D) subordinar o planejamento às regras gerais de segurança que envolvem determinado princípio, independentemente dos 

objetivos da instituição, a fim de manter a incolumidade dos funcionários e sua implementação em todos os seguimentos 
corporativos. 

 
(E) manter o controle e a direção de todo o processo, subordinando-o aos objetivos da instituição, e proceder a implantação do 

planejamento em cada seguimento corporativo. 
 
 
35. A atividade de segurança das áreas e instalações deve ser planejada e controlada, seguindo critérios de dinamismo e flexibili-

dade. Um dos mecanismos capazes de auxiliar na satisfação de tal exigência é estabelecer avaliações, previamente marcadas, 
com características ostensivas e abrangentes, com o objetivo claro de avaliar medidas e procedimentos. Tal avaliação deve ter 
ampla divulgação na instituição, oportunidade em que todos os envolvidos serão informados dos itens a serem verificados. Ao 
tomar conhecimento de tal procedimento, os funcionários devem saber que se trata de 

 
(A) um check. 
 
(B) uma verificação. 
 
(C) um treinamento. 
 
(D) um roteiro. 
 
(E) uma inspeção. 
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36. O trabalho de campo está entre as atividades do técnico de segurança Marcos. Para que esse trabalho seja bem sucedido, é 
necessário que seja desenvolvido 

 
(A) antes, durante e depois do planejamento de segurança estabelecido. Deve utilizar instrumentos como um questionário que 

seja finalizado por meio de relatório. 
 

(B) apenas durante o planejamento de segurança, dando subsídios ao desenvolvimento da ação propriamente dita. Deve 
utilizar ferramentas, como um roteiro, e ser finalizado por meio de relatório. 

 

(C) antes, durante ou depois do planejamento de segurança estabelecido. Dispensa o uso de instrumentos como um check 
list, por se tratar de atividade sigilosa, mas deve utilizar um relatório reservado para a finalização do trabalho. 

 

(D) exclusivamente após o planejamento de segurança. Deve utilizar instrumentos como o check list e ser finalizado por um 
relatório. 

 

(E) antes e depois do planejamento de segurança estabelecido. Deve utilizar instrumentos como um questionário e ser 
finalizado por um roteiro. 

 

 
37. Atentado, no que se refere à segurança de dignitários, para ser assim considerado, 
 

(A) pode ocorrer a qualquer momento e deve ser a prioridade da atividade de segurança, pois sempre é perpetrado de forma 
planejada, por pessoas preparadas. 

 

(B) sempre ter como objetivo atingir a integridade física do dignitário. Pode ocorrer de forma abrupta e inesperada, quando 
causado por um desafeto da pessoa protegida. 

 

(C) pode ter qualquer objetivo, desde que tenha o intuito de trazer algum dano à imagem ou à integridade física do dignitário. 
Deve ser perpetrado como a consumação de um premeditado planejamento. 

 

(D) deve ter como objetivo prioritário atingir a integridade física do dignitário, mas também pode atingir outras pessoas 
próximas, dependendo do meio empregado para sua consecução. 

 

(E) pode ter o objetivo de desmoralizar a imagem do dignitário ou da instituição a qual representa, mas também pode ocorrer 
sem motivo lógico, quando perpetrado por um psicopata. 

 

 
38. Durante um evento público, com o comparecimento do dignitário protegido, Roberto, chefe de equipe de segurança, posicionou, 

dentre os espectadores, dois técnicos de sua equipe trajados de forma a se integrar ao público de maneira dissimulada, tendo 
em vista o evento ter sido classificado como sensível, devido ao grande número de pessoas e à possibilidade de presença de 
indivíduos hostis. A função designada a esses dois técnicos está 

 
(A) correta, por ser uma atividade de escolta. 
 
(B) correta, por ser de segurança aproximada. 
 
(C) correta, por ser de segurança velada. 
 
(D) incorreta, pois tal atividade deve ser feita pelos órgãos de segurança pública. 
 
(E) incorreta, pois tal atividade deve ser desempenhada pela segurança privada do evento. 

 

 
39. Um técnico de segurança de um Tribunal, acompanhando somente o Ministro Presidente, em deslocamento a pé, estará 

adotando técnicas de segurança de dignitários de maneira eficaz quando, 
 

(A) ao ataque verbal, efetuar imediatamente a imobilização do agressor, evitando a progressão do risco e permitindo que o 
dignitário, com segurança, se evada do local. 

 

(B) ao ataque com arma de fogo a curta distância, abrigar-se e reagir prontamente, chamando a atenção do agressor para si e 
dando oportunidade ao dignitário de se evadir para um local seguro. 

 

(C) ao ataque com arma de fogo a longa distância, identificar rapidamente a origem da agressão e reagir prontamente, 
efetuando disparos de precisão com sua arma para neutralizar a agressão e, posteriormente, conduzindo o dignitário para 
um local seguro. 

 

(D) ao localizar um artefato explosivo, conduzir o dignitário para um local seguro, desarmar tal artefato, e lançar mão dos 
conhecimentos técnicos adquiridos atinentes à sua função. 

 

(E) ao ataque com arma de fogo a curta distância, utilizar seu próprio corpo para proteger o dignitário, reagindo se necessário 
e procedendo a retirada da autoridade para um local seguro.  
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40. Ao técnico de segurança incumbe a gestão de conflitos de qualquer natureza. Para atuar de forma assertiva e cooperativa, pe-
rante as partes envolvidas, o técnico deve 

 
(A) reagir prontamente, visando a impedir a disseminação de ideias prejudiciais à organização, cooperando com a parte do 

conflito com a qual está alinhado e com o que considera correto. 
 
(B) reagir ou agir ao que é apresentado de forma a impor os interesses da instituição, auxiliando os demais a compreender tais 

interesses. 
 
(C) permitir que o conflito se encerre por si só, sem interferir, e após o consenso agir de forma cooperativa para o retorno das 

atividades rotineiras. 
 
(D) reagir ou agir ao que é apresentado com efetividade, no momento oportuno e de maneira adequada, e buscar a interação 

necessária para a superação do conflito da melhor forma possível. 
 
(E) não interferir no andamento do conflito, cooperando com a organização na identificação das partes conflitantes, a fim de 

aplicar as sanções administrativas atinentes à quebra da ordem. 
 
 
41. O critério permissivo para que, durante um conflito, o negociador autorize determinada concessão que redunde em um risco, em 

face de um resultado positivo, é o critério da 
 

(A) aceitabilidade do risco. 
 
(B) validade do risco. 
 
(C) vulnerabilidade do risco. 
 
(D) interação. 
 
(E) necessidade. 

 
 
42. Suponha que uma pessoa acesse o interior do Tribunal Regional do Trabalho para participar de uma audiência. Na sala de 

audiências, chama para si a atenção de todos, mostrando um recipiente com um produto químico que, se espargido naquele 
ambiente, poderá surtir um efeito letal para os presentes. Um técnico de segurança é acionado para, dentre as providências, 
estabelecer o grau de risco. Esse caso traduz 

 
(A) uma ameaça extraordinária. 
 
(B) um altíssimo risco. 
 
(C) um alto risco. 
 
(D) uma ameaça exótica. 
 
(E) uma ameaça interna. 

 
 
43. Os sistemas eletrônicos de segurança são meios de segurança física essenciais às instalações e fundamentais para a in-

columidade das atividades e processos corporativos, principalmente em locais com acesso ao público, grande movimentação de 
pessoas e negócios. Esses sistemas atuam de forma 

 
(A) integrada com relação às demais estruturas de segurança. Devem permanecer dissimulados e são compostos nor-

malmente por sensores e alarmes. 
 
(B) isolada em relação às demais estruturas de segurança. Devem permanecer ocultos para evitar intromissão ou interferência 

e são compostos normalmente por sensor, centrais de monitoramento e de processamento. 
 
(C) integrada com as demais estruturas de segurança. Devem estar visíveis e identificáveis e são compostos normalmente por 

sensor, centrais de processamento e de monitoramento. 
 
(D) independente das demais estruturas de segurança. Devem permanecer visíveis e identificáveis para manter a segurança 

das informações e são compostos normalmente por sensores e centrais de monitoramento e de processamento. 
 
(E) compartilhada com as demais estruturas de segurança. Devem permanecer visíveis e identificáveis e são compostos 

normalmente por central de planejamento e tratamento estatístico. 
 
 
44. Os agentes de segurança pública devem estar comprometidos com alto padrão de disciplina, desempenho e uso da força no 

controle de suspeitos e na solução de conflitos por meio da intervenção. Devem obedecer aos seguintes princípios essenciais: 
 
 I. Legalidade. 

 II. Proporcionalidade. 

 III. Necessidade. 

 IV. Letalidade. 

 V. Dignidade. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, IV e V. 

(B) II e III. 

(C) I, II e III. 

(D) IV e V. 

(E) III, IV e V. 
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45. Suponha que um indivíduo adentre o Tribunal Regional do Trabalho portando uma faca e realize ameaças aos funcionários. 
 
 Considere: 

 
Ações do suspeito: 

 I. Cooperação do suspeito. 

 II. Resistência ativa. 

 III. Agressivo com injúrias físicas. 

 IV. Agressivo com injúrias físicas e risco de morte. 
 

Reações do segurança: 

a. Força letal. 

b. Verbalização. 

c. Táticas defensivas. 

d. Técnicas de submissão. 
 
 Nesse caso, as ações do suspeito e as reações do segurança estão corretamente relacionadas em 
 

(A) I-b; II-a; III-d; IV-c. 

(B) I-b; II-d; III-c; IV-a. 

(C) I-d; II-b; III-c; IV-a. 

(D) I-c; II-b; III-d; IV-a. 

(E) I-d; II-c; III-a; IV-b. 
 
 
46. Com o objetivo de executar as atividades de segurança no TRT, o técnico judiciário Magalhães recebeu alguns equipamentos de 

autodefesa para seu uso durante o serviço, entre eles, escudo, capacete, colete à prova de balas, cassetete, espargidor de gás 
pimenta e tonfa. A tonfa é um equipamento utilizado para 

 
(A) ataques, defesas e imobilizações. 
(B) proteger o usuário da inalação de gases. 
(C) propagar gases paralisantes. 
(D) acionar cordas a longas distâncias. 
(E) arremessar armas brancas. 

 
 
47. José conduzia seu veículo pelas ruas de Recife quando visualizou o marcador de temperatura localizado no painel de instru-

mentos, indicando aquecimento do sistema, e fumaça saindo do capô do veículo. Imediatamente, parou o veículo próximo ao 
meio-fio, levantou o capô e abriu rapidamente a tampa do reservatório de água do radiador para verificar o nível do fluido de 
arrefecimento. No entanto, a água encontrava-se fervente e a altíssima pressão fez com que o fluido atingisse seu rosto e 
pescoço, gerando vermelhidão, dor e bolhas. A conduta adequada para atendimento desta emergência é 

 
 I. Aplicar gelo na região atingida. 

 II. Furar as bolhas. 

 III. Aplicar manteiga ou margarina nas regiões atingidas. 

 IV. Proteger com um pano limpo as regiões atingidas. 

 V. Proteger com papel alumínio as regiões atingidas. 
 

Está correto o que se afirma em 
 

(A) IV e V, apenas. 

(B) I, III e IV, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) I, II, III, IV e V. 
 
 
48. Para se deslocar de sua residência localizada em Tomatolândia até Laranjópolis, onde trabalha, o condutor Pedro utiliza dia-

riamente a Rodovia BR-1313 que é desprovida de acostamento. Ao longo de seu trajeto, esta rodovia cruza diversas fazendas e 
sítios, possuindo, inclusive, inúmeros aclives, declives e estreitamentos na pista. Nesse sentido, considere: 

 
 I. ao avistar um animal solto na rodovia na qual transita, Pedro deve buzinar para alertá-lo e afastá-lo da pista. 
 
 II. durante o percurso, ao verificar que existe um declive a frente, Pedro deve reduzir a marcha durante a descida, mantendo 

o veículo engrenado.  
 III. durante o percurso, ao avistar um estreitamento na pista no qual é possível a passagem de somente um veículo, Pedro deve 

aguardar o momento oportuno, alternando a passagem com os outros veículos que vêm em sentido oposto.  
 IV. durante à noite, ao avistar trabalhadores rurais que caminham pela mesma pista, porém em sentido oposto, Pedro deve 

acionar o farol alto para alertá-los. 
 
 São atitudes corretas por parte do condutor as que constam APENAS em 
 

(A) I e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) II e III. 

(D) I, II e IV. 

(E) I e IV. 
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49. Considere as seguintes atitudes por parte do condutor de um veículo automotor: 
 

 I. Favorecer a ultrapassagem de veículos que seguem à curta distância de seu veículo. 

 II. Frear paulatinamente o veículo. 

 III. Ingerir medicamentos (“rebites”) para manter-se acordados. 

 IV. Ingerir medicamentos antialérgicos. 

 V. Transportar animais soltos no interior do veículo. 

 
 São comportamentos defensivos que ajudam a evitar acidentes na condução de veículo automotor APENAS os que constam em 

 
(A) II, III, IV e V. 

(B) I, II, IV e V. 

(C) I, III e IV. 

(D) I e II. 

(E) III e V. 
 
 
50. O técnico judiciário Rixard conduzia o veículo oficial pela Av. Bom Tempo quando, de repente, o veículo interrompeu a marcha 

por algum problema mecânico. De imediato, aproximou o veículo do meio-fio, ligou o pisca-alerta e desceu do veículo para efe-
tuar a sinalização de segurança. Ao abrir o porta-malas, constatou que o veículo não possuía triângulo de emergência. Pron-
tamente, pegou alguns galhos e folhagens que se encontravam nas imediações e providenciou a devida sinalização de segu-
rança. Alguns minutos depois, após ter solucionado o problema mecânico apresentado, ligou o veículo e retirou-se do local, 
esquecendo-se de desligar o pisca-alerta e de recolher os galhos e folhagens utilizados para a sinalização na via. Nesse caso, 
Rixard 

 
(A) cometeu três infrações de trânsito, sendo uma grave e duas médias. 

(B) cometeu apenas uma infração de trânsito grave. 

(C) cometeu apenas duas infrações de trânsito, sendo uma grave e outra média. 

(D) não cometeu nenhuma infração de trânsito. 

(E) cometeu três infrações de trânsito, sendo duas graves e uma média. 
 
 
51. O técnico judiciário Djonie, ao realizar o transporte de alguns funcionários do Tribunal, deparou-se com um bloqueio viário po-

licial que garantia a segurança de um agrupamento de pessoas que realizavam uma manifestação pacífica em prol da segu-
rança do trânsito nas imediações da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Djonie transpôs o referido bloqueio, sem a devida 
autorização do policial, irrompeu a rua completamente ocupada por manifestantes, buzinando prolongadamente e acelerando 
seu veículo para abrir caminho na manifestação. Nesse caso, Djonie cometeu 

 
(A) apenas três infrações de trânsito, sendo duas gravíssimas e uma grave. 

(B) apenas três infrações de trânsito, sendo duas gravíssimas e uma média. 

(C) apenas três infrações de trânsito, sendo uma gravíssima, uma grave e uma média. 

(D) quatro infrações de trânsito, sendo duas gravíssimas, uma grave e uma leve. 

(E) quatro infrações de trânsito, sendo duas gravíssimas e duas graves. 
 
 
52. Embora existisse ciclofaixa na Av. Beira-Mar de determinada capital, Marcos conduzia sua bicicleta pelo passeio da referida via, 

empinando-a e fazendo diversos malabarismos. No local, não havia qualquer sinalização regulamentadora de trânsito de 
bicicletas em passeios. Ao visualizar uma sorveteria no lado oposto da via, Marcos interrompeu a marcha, amarrou a bicicleta 
em um poste e atravessou a via fora da faixa própria destinada a pedestres, a fim de tomar um sorvete. À luz do Código de 
Trânsito Brasileiro, Marcos 

 
(A) não cometeu nenhuma infração de trânsito. 

(B) cometeu apenas uma infração de trânsito leve. 

(C) cometeu apenas uma infração de trânsito média. 

(D) cometeu duas infrações de trânsito leves. 

(E) cometeu duas infrações de trânsito, sendo uma leve e outra média. 
 
 
53. Aproveitando as promoções oferecidas por determinado supermercado, Rerberti resolveu comprar ovos de Páscoa para seus 

filhos e sobrinhos. Ao chegar ao estacionamento do supermercado, as únicas vagas disponíveis para estacionamento eram as 
de idosos e de portadores de necessidades especiais. Estacionou em uma dessas vagas e, rapidamente, foi efetuar suas 
compras pascais. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, Rerberti 

 
(A) cometeu apenas uma infração de trânsito grave. 
 
(B) cometeu apenas uma infração de trânsito leve. 
 
(C) cometeu apenas uma infração de trânsito média. 
 
(D) não cometeu nenhuma infração de trânsito, pois se trata de um estabelecimento comercial não sujeito ao Código de 

Trânsito Brasileiro. 
 
(E) cometeu apenas uma infração de trânsito gravíssima. 
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54. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro e critérios estabelecidos pelo CONTRAN, em caso de reincidência na penalidade de 
suspensão do direito de dirigir no período de doze meses, a penalidade será aplicada pelo prazo mínimo de 

 
(A) 2 meses até o máximo de 6 meses. 

(B) 4 meses até o máximo de 10 meses. 

(C) 4 meses até o máximo de 12 meses. 

(D) 6 meses até o máximo de 24 meses. 

(E) 6 meses até o máximo de 36 meses. 

 
 
55. Paulo foi à oficina mecânica buscar um veículo oficial que tinha passado pela revisão anual de ajustes do sistema de arranque e 

de freios. Ao retornar para o Tribunal, ele percebeu que o referido veículo desviava para a lateral esquerda durante as 
frenagens. A provável causa deste desvio é 

 
(A) articulação do pedal emperrada. 

(B) cilindro mestre emperrado. 

(C) cilindro mestre maior que o indicado para o veículo. 

(D) lonas ou pastilhas com coeficiente de atrito iguais. 

(E) contaminação das pastilhas com graxa ou óleo durante a montagem. 

 
 
56. O sistema de arranque é responsável pelo acionamento do motor do automóvel até que se dê início às explosões e o sistema 

funcione por si mesmo. São componentes que compõem o motor de arranque: 
 

(A) alternador e solenoide. 

(B) pinhão e induzido. 

(C) solenoide e diafragma. 

(D) cilindro mestre e pinhão. 

(E) diferencial e induzido. 

 
 
57. Constantino Silva, policial militar de trânsito do Estado Azul, em operação ostensiva de fiscalização de veículos, constata a falta 

de licenciamento do veículo de Marcos Silva, mas não adota qualquer providência administrativa prevista no código de trânsito, 
liberando o veículo já que reconhece o condutor como seu sobrinho. Ao deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse 
pessoal, Constantino cometeu, em tese, o crime de 
 

(A) prevaricação. 

(B) concussão. 

(C) excesso de exação. 

(D) condescendência criminosa. 

(E) corrupção ativa. 

 
 
58. Ao sair da faculdade, Mariana foi abordada por Marcos e Carlos que, mediante a afirmação de que estariam armados de 

revólver, a ameaçaram e determinaram a entrega do celular. Mariana, intimidada, teve seu celular subtraído. Marcos e Carlos, 
de acordo com a legislação penal em vigor, poderão responder pelo crime de 

 
(A) extorsão, aumentando-se a pena de um terço até metade. 

(B) roubo, sem qualquer aumento de pena. 

(C) roubo, aumentando-se a pena de um terço até metade. 

(D) furto, aumentando-se a pena de um terço até metade. 

(E) furto, sem qualquer aumento de pena. 

 
 
59. De acordo com o Decreto n

o
 70.274/1972, a precedência entre os Ministros de Estado, ainda que interinos, é determinada pelo 

critério 
 

(A) de ordem alfabética dos respectivos Ministérios. 

(B) histórico de criação do respectivo Ministério. 

(C) discricionário do Chefe do Cerimonial da Presidência da República. 

(D) de ordem de chegada do Ministro ao evento oficial. 

(E) de tempo de nomeação do Ministro na pasta Ministerial. 
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60. Além da declaração de efetiva necessidade, considere os seguintes requisitos para aquisição de arma de fogo de uso permitido: 
 
 I. Comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justi-

ça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que po-
derão ser fornecidas por meios eletrônicos. 

 
 II. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. 
 
 III. Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma dis-

posta no regulamento da Lei. 
 

Está correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) I, apenas. 

(E) I e II, apenas. 
 
 
61. De acordo com a Lei n

o
 10.826/2003, é obrigatório o registro de armas de fogo no órgão competente. As armas de fogo de uso 

restrito devem ser registradas 
 

(A) no Comando do Exército. 

(B) na Polícia Federal. 

(C) na Secretaria de Segurança Pública dos Estados. 

(D) no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar dos Estados. 

(E) na Delegacia Geral da Polícia Civil dos Estados. 
 
 
62. Em relação às competências do Sistema Nacional de Armas (SINARM), considere: 
 
 I. Identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro; 

 II. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País; 

 III. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal; 

 IV. Cadastrar as apreensões de armas de fogo, exceto as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais; 

 V.  Cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como conceder licença para exercer a atividade. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) IV e V. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) I, III e V. 

(D) I, II, III e V. 

(E) II e IV. 
 
 
63. Santiago, grafiteiro de renome, cidadão sem antecedentes criminais, em protesto às medidas políticas de ordem federal, pinta mo-

numento histórico tombado, de propriedade particular, deteriorando-o e alterando suas características originais. Santiago, em 
tese, cometeu 

 
(A) crime de natureza política. 

(B) crime de dano, mas não pode ser considerada infração de menor potencial ofensivo. 

(C) conduta atípica, pois a arte agregou valor ao monumento tombado. 

(D) ilícito civil, apenas, que poderá ser reparado com a restauração do monumento. 

(E) crime de dano, podendo ser considerada infração de menor potencial ofensivo. 
 
 
64. Em relação à Lei de Abuso de Autoridade, considere os enunciados abaixo. 
 
 I. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. 
 
 II. Constitui abuso de autoridade submeter pessoa, sob sua guarda ou custódia, a vexame ou a constrangimento não auto-

rizado em lei. 
 
 III. Autoridade é apenas quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar permanente e re-

munerada. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) III, apenas. 
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65. Abud, praticante da religião W, servidor público do Ministério M, teve sua promoção obstada em face de sua religião. Apesar de 
possuir todos os requisitos de habilitação e pela lei ser o momento de sua promoção, soube que a Autoridade com poderes para 
promovê-lo deliberou por não fazê-lo por preconceito à sua religião. 

 
 No caso, a motivação de discriminação religiosa para obstar a promoção funcional em órgão da Administração Pública Direta é 
 

(A) ilícito civil, ensejando danos morais, apenas. 

(B) infração meramente administrativa. 

(C) crime de preconceito de religião. 

(D) conduta não prevista como crime. 

(E) infração administrativa e ilícito civil cumuladas, apenas. 
 
 
66. De acordo com a Lei n

o
 10.098/2000, em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços pú-

blicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos 
que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção em número equivalente a 

 
(A) quatro por cento do total de vagas. 

(B) um por cento do total de vagas. 

(C) três por cento do total de vagas. 

(D) dois por cento do total de vagas. 

(E) dez por cento do total de vagas. 
 
 
67. Antonieta, funcionária pública do Tribunal Regional do Trabalho, no exercício de sua função, solicitou documento de identidade 

nos termos da Lei n
o
 5.553/1968 para que o Assessor Parlamentar Raimundo, do município X, pudesse adentrar o prédio. O 

Assessor, aos gritos, ironizou o fato de Antonieta não conhecê-lo e chamando-a de alienada, humilhou-a em público e 
desprestigiou sua função. Disse à funcionária que, por ser incompetente, jamais sairia daquela função de recepcionista. Após 
essas ofensas, jogou o documento no chão para que Antonieta, se quisesse, verificasse sua identificação. 

 
Raimundo, em tese, cometeu o crime de 

 
(A) resistência. 

(B) desobediência. 

(C) desacato. 

(D) usurpação de função pública. 

(E) calúnia. 
 
 
68. Considere as seguintes afirmações em relação ao Estatuto do Idoso: 
 
 I. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de, pelo menos, 50% 

nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, sem acesso preferencial aos respectivos locais. 
 
 II. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e 

programas de extensão, presenciais ou a distância, constituídos por atividades formais e não formais. 
 
 III. Para desempate em concurso público, o primeiro critério será o de idade, dando-se preferência ao de idade menos 

elevada. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) II, apenas. 

(E) I e III, apenas. 
 
 
69. De acordo com a Lei n

o
 5.553/1968, a retenção indevida de documento de identificação pessoal, indispensável para entrada em 

órgãos públicos ou particulares, constitui 
 

(A) contravenção penal. 

(B) infração administrativa, apenas. 

(C) ilícito civil, apenas. 

(D) conduta não tipificada por legislação específica. 

(E) ilícito civil e administrativo. 
 
 
70. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo 
 

(A) somente as contravenções penais a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. 

(B) as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. 

(C) somente os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, desde que não cumulada com multa. 

(D) as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena mínima de 36 meses, desde que não cumulada com multa. 

(E) as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima superior a dois anos, cumulada ou não com multa. 
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DISCURSIVA-REDAÇÃO 

Instruções Gerais:  
Conforme Edital publicado, Capítulo 12: 12.6 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na Prova Discursiva-
Redação a que se refere este Capítulo, os candidatos devem usar as normas ortográficas em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016, implementadas pelo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa. 12.7 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema 
proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de 
texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do 
candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 12.8 Na Prova Discursiva-Redação, a folha para rascunho no Caderno de 
Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora. 
12.9 Na Prova Discursiva-Redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de 
perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 12.10 A Prova Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) 
a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta). 
 
Observação: NÃO é necessária e/ou obrigatória a colocação de título na sua Redação. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Existe uma aldeia global do ponto de vista técnico, mas, do ponto de vista da recepção, a diversidade é extraordinária, e 
isso significa que pode acontecer o inverso do que a comunicação pretende. O objetivo dela é aproximar as pessoas. No entanto, 
quando elas se aproximam, percebem que existem mais diferenças do que semelhanças. A dificuldade da comunicação não é 
gerir a semelhança, mas a diferença. 

(Adaptado de: WOLTON, Dominique. Apud MILAN, Betty. O Século: entrevistas. São Paulo: EMM, 2017. Formato digital) 
 

Considerando o que se afirma acima, escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre: 
 

A comunicação e os conflitos que surgem com a diversidade. 
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