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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e
equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Pesquisas constatam doses crescentes de1

pessimismo diante do que o futuro esteja reservando aos que
habitam este mundo, com a globalização exacerbando a
competitividade e colocando os Estados de bem-estar social4

nos corredores de espera de cumprimento da pena de morte.
É preciso “investir no povo”, recomenda o Per

Capita — um centro pensante, criado recentemente na7

Austrália —, com seus dons progressistas. Configurar um
mercado no qual as empresas levem em consideração o
interesse público, sejam ampliados os compromissos de10

proteção ao meio ambiente e tenham como objetivo o
bem-estar dos indivíduos. A questão maior é saber como
colocar em prática essas belezas, num momento em que as13

lutas sociais sofrem o assédio cada vez mais agressivo da
globalização e as próprias barreiras ideológicas caem por
terra. 16

Newton Carlos. Má hora das esquerdas. In: Correio

Braziliense, 20/11/2007 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subseqüentes.

1 O desenvolvimento da argumentação do segundo parágrafo
do texto propõe algumas soluções para se combaterem as
“doses crescentes de pessimismo”, citadas no primeiro
parágrafo.

2 Preserva-se a correção gramatical e a coerência textual ao se
substituir “esteja” (R.2) por está, mas perde-se a idéia de
hipótese, de possibilidade que o modo subjuntivo confere ao
verbo.

3 A preposição “com” (R.3) apresenta, no texto, sentido
semelhante à da expressão de modo que, e, por isso, ela
pode ser substituída por essa expressão, sem prejuízo da
correção gramatical do texto.

4 A argumentação do texto leva a concluir que um dos
problemas dos “Estados de bem-estar social” (R.4), em um
mundo globalizado, é o cumprimento da pena de morte. 

5 No segundo parágrafo do texto, os dois travessões demarcam
a inserção de uma informação que define o que é “Per
Capita” (R.6-7).

6 O período sintático iniciado por “Configurar” (R.8) dá
continuidade argumentativa a “É preciso” (R.6), no período
anterior.

7 De acordo com o desenvolvimento das idéias do texto, a
“proteção ao meio ambiente” (R.11) e o “bem-estar dos
indivíduos” (R.11-12) são duas das “belezas” (R.13) referidas
no texto.

8 O adjetivo “agressivo” (R.14) está empregado com valor de
advérbio e corresponde, dessa forma, a agressivamente.

Trabalho demais, agenda cheia, Internet, celular e1

carros que chegam a mais de 200 km/h transformam o
homem moderno numa espécie de Coelho Branco de Alice

no País das Maravilhas. Sempre apressado, eternamente4

atrasado. E doente. Literalmente. A velocidade, símbolo do
desenvolvimento tecnológico e de um modo de produção e
consumo cada vez mais vorazes, criou um sentimento de7

urgência que poucos conseguem administrar. Se é que
conseguem mesmo. O resultado é um novo mal que é a cara
do nosso tempo: a doença da correria, uma espécie de10

superestresse que foi descrito pelo médico americano Larry
Dossey como uma resposta ao fato de o nosso relógio interno
ter virado o relógio de pulso e o despertador.13

Iniciativas que privilegiam o bem-estar, a
simplicidade, a tradição local, o resgate da história e a
hospitalidade começam a pipocar pelo globo. Esse é o16

começo de uma revolução cultural, uma mudança radical na
forma como vemos o tempo e como lidamos com a
velocidade e a lentidão.19

In: Galileu, out./2005, p.43 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

9 Se o trecho “e carros que chegam a mais de 200 km/h”
(R.1-2) fosse retirado do texto, a forma verbal “transformam”
(R.2) deveria ser substituída por transforma.

10 Pela organização das idéias do texto, a frase nominal
“Sempre apressado, eternamente atrasado” (R.4-5) qualifica
o comportamento do “Coelho Branco” (R.3) e do “homem
moderno” (R.3).

11 O desenvolvimento das idéias do texto permite concluir que
o adjetivo “vorazes” (R.7) está flexionado no plural porque
qualifica dois substantivos: “produção” (R.6) e “consumo”
(R.7).

12 A inserção de administrarem depois de “mesmo” (R.9)
tornaria explícita uma idéia subentendida do texto e
preservaria sua correção gramatical.

13 Conclui-se do desenvolvimento das idéias do texto que, nos
tempos atuais, “o relógio de pulso e o despertador” (R.13)
foram substituídos pelo “nosso relógio interno” (R.12).

14 A expressão “Esse é o começo” (R.16-17) refere-se à idéia
inicial do texto, expressa por “Trabalho demais, agenda
cheia” (R.1).

15 No último período do texto, por causa da função explicativa
que o trecho “uma mudança radical (...) lentidão” apresenta,
seriam respeitadas as regras de pontuação se a vírgula depois
de “cultural” fosse substituída pelo sinal de dois pontos.
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Os trabalhadores cada vez mais precisam assumir1

novos papéis para atender às exigências das empresas.
Muitos países já estão revendo seus conceitos comerciais e
os profissionais familiarizados com políticas e práticas4

sociais terão cada vez mais destaque no mercado de trabalho.
Gente boa em inclusão social é o que se quer.

Trocando em miúdos, o desenvolvimento7

econômico e social de um país depende do compromisso
ético de empresas e governos.

In: Escola, jan./fev., 2004 (com adaptações).

A respeito das estruturas lingüísticas do texto acima e dos
sentidos por ele produzidos, julgue os itens seguintes.

16 Por constituir uma expressão adverbial deslocada para
depois do sujeito, seria correto que a expressão “cada vez
mais” (R.1) estivesse, no texto, escrita entre vírgulas.

17 Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical do
texto, ao se substituir a expressão verbal “para atender” (R.2)
pela equivalente nominal em atendimento, desde que seja
retirado o sinal indicativo de crase em “às exigências” (R.2).

18 A flexão de plural em “terão” (R.5) deve-se ao fato de que
“políticas e práticas sociais” (R.4-5), que é o sujeito dessa
forma verbal, está no plural.

19 Na linha 6, o pronome “se”, indicativo de sujeito
indeterminado, refere-se a “Gente boa”.

20 No último parágrafo do texto, o termo “governos”, assim
como a expressão “de empresas”, complementa
“compromisso ético” e, por isso, poderia vir precedido pela
preposição de.

21 O texto, como está redigido, respeita as normas de clareza,
objetividade, correção gramatical e formalidade da redação
de documentos oficiais, e, por isso, poderia corretamente ser
incluído em textos de ofícios ou relatórios.

O cenário econômico otimista levou os empresários1

brasileiros a aumentarem a formalização do mercado de
trabalho nos últimos cinco anos. As contratações com
carteira assinada cresceram 19,5% entre 2003 e 2007,4

enquanto a geração de emprego seguiu ritmo mais lento e
aumentou 11,9%, segundo estudo comparativo divulgado
pelo IBGE.7

In: Correio Braziliense, 25/1/2008 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os itens de 22 a 25.

22 No primeiro período do texto, a partícula “a” ocorre tanto
como preposição quanto como artigo: a primeira ocorrência
é uma preposição exigida pelo emprego do verbo “levou”; a
segunda ocorrência é um artigo que determina
“formalização”.

23 Preservam-se a coerência e a correção do texto ao se
deslocar o trecho “nos últimos cinco anos” (R.3) para depois
de “brasileiros” (R.2), desde que esse trecho seja seguido de
vírgula.

24 Depreende-se do emprego de “enquanto” (R.5) que o período
em que ocorreu o aumento de 11,9% na geração de
empregos referido no texto foi entre 2003 e 2007.

25 Haveria coerência com as idéias do texto e respeitaria as
normas de redação de documentos oficiais se o texto
apresentado fosse incluído como parágrafo inicial em um
ofício complementado pelo parágrafo final e o fecho
apresentados a seguir.

Solicita-se, portanto, a divulgação desses dados
junto aos órgãos competentes.

Atenciosamente,

Pedro Santos
Pedro Santos

Secretário do Conselho

A figura acima mostra uma janela do Word 2007 com um
documento em processo de edição, no qual a palavra “Revista”
está selecionada. Com relação a essa figura e ao Word 2007,
julgue os itens subseqüentes.

26 O ato de clicar  possibilita que seja aberta uma lista de
opções, entre as quais a opção Novo, que permite a criação de
um novo documento em branco.

27 Ao se clicar o campo  correspondente ao conjunto de

botões denominado , é disponibilizado um conjunto de
ferramentas, entre as quais se encontra uma que permite
aplicar itálico à palavra que está selecionada.

28 Para iniciar a ferramenta que tem por função a realização de
correção ortográfica automática do texto, é suficiente

clicar .

29 Ao se aplicar um clique duplo entre dois caracteres do
número “1999”, no trecho de texto mostrado na figura, esse
número será selecionado, e a seleção anterior, da palavra
“Revista”, será desfeita.
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Com relação a Internet, correio eletrônico e navegadores da
Internet, julgue os itens seguintes.

30 No Internet Explorer 6, é possível que o usuário configure a
página que estiver sendo exibida em uma sessão de uso do
navegador como sendo a primeira página que será acessada
na próxima vez que uma sessão de uso do navegador for
iniciada.

31 Existe funcionalidade do Internet Explorer 6 que permite
interromper o processo de download de uma página web.

32 O Mozilla Thunderbird é um navegador da Internet que
apresenta funcionalidades similares às do Internet
Explorer 6, entretanto é incompatível com o sistema
operacional Windows XP.

33 O termo worm é usado na informática para designar
programas que combatem tipos específicos de vírus de
computador que costumam se disseminar criando cópias de
si mesmos em outros sistemas e são transmitidos por
conexão de rede ou por anexos de e-mail. 

34 Caso um usuário envie uma mensagem de correio eletrônico
e deseje que ela não possa ser lida por alguém que, por
algum meio, a intercepte, ele deve se certificar que nenhum
processo de criptografia seja usado para codificá-la.

A figura acima mostra uma janela do Microsoft Excel 2007 com
uma planilha em processo de edição. Com relação a essa planilha
e ao Excel 2007, julgue os itens seguintes.

35 Considerando-se que nenhuma célula da planilha esteja
formatada como negrito, para aplicar negrito às células A1,
B1, C1 e D1, é suficiente realizar a seguinte seqüência de
ações: clicar a célula A1; pressionar e manter pressionada a

tecla �; clicar a célula D1, liberando então a tecla �;

pressionar e manter pressionada a tecla �; teclar �,

liberando, então, a tecla �.

36 Ao se clicar a célula B2 e, em seguida, pressionar

simultaneamente as teclas � e �, o conteúdo da célula
B2 passará a ser exibido como 89,74%.

A figura acima mostra uma janela do Windows XP com

informações acerca de dois arquivos Word armazenados em um

computador. Com relação a essa janela e ao Windows XP, julgue

os itens que se seguem.

37 Ao se clicar o ícone Orçamento Preliminar e, em seguida, se

clicar , o arquivo associado a esse ícone será movido da

pasta C:\Arquivos Recentes para a pasta C:\.

38 Para se verificar se os dois arquivos Word referidos

apresentam alguma infecção por vírus de computador, é

suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar o

ícone Lista de Processos; com o botão direito do mouse,

clicar o ícone Orçamento Preliminar; e, em seguida, clicar

.

39 Uma forma de abrir o arquivo Word associado ao ícone

Lista de Processos, é aplicar um clique duplo sobre o

referido ícone. Outra forma é aplicar, com o botão direito do

mouse, um clique sobre esse mesmo ícone e, na lista de

opções que surge em decorrência dessa ação, clicar a opção

Abrir.

Com relação ao PowerPoint 2007, julgue o item a seguir.

40 O PowerPoint 2007 disponibiliza botões que, ao serem

clicados, permitem aumentar ou diminuir o tamanho da fonte

de um texto que esteja selecionado em um slide.
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 Com base no regimento interno do Tribunal Superior do

Trabalho (TST), julgue os itens que se seguem.

41 A direção do TST é integrada pelo presidente e pelo

vice-presidente desse tribunal, além do

corregedor-geral da Justiça do Trabalho.

42 Substituem o presidente do TST, nas suas

ausências, pela ordem, o vice-presidente do TST, o

corregedor-geral da Justiça do Trabalho e os demais

ministros desse tribunal, a partir do mais antigo para

o mais moderno.

43 Na hipótese de desobediência a ordem emanada do

TST ou de seus ministros, no exercício da função,

ou desacato ao TST ou a seus ministros, o

presidente desse tribunal comunicará o fato ao

órgão competente do Ministério Público,

provendo-o dos elementos de que dispuser para a

propositura da ação penal.

44 As turmas do TST apreciam, em grau de recurso, os

recursos de revista contra os acórdãos dos tribunais

regionais do trabalho (TRTs), assim como os

embargos de divergência opostos às decisões de

seus ministros, no exame monocrático das revistas.

45 Há, no TST, quatro comissões permanentes: a de

Regimento Interno, a de Jurisprudência e

Precedentes Normativos, a de Documentação e a de

Tecnologia da Informação.

46 Nas sessões judiciais do pleno do TST ou de seus

órgãos fracionários, o representante do Ministério

Público do Trabalho tem assento à mesa principal,

ao lado direito do presidente do órgão.

47 Os processos, no TST, são distribuídos somente

após o parecer do membro do Ministério Público do

Trabalho, mesmo quando os autos tenham sido

remetidos para que se declare não haver interesse

público.

48 O julgamento de mandados de segurança coletivos

ou de recursos em mandados de segurança coletivos

compete à Seção de Dissídios Coletivos do TST.

49 O julgamento dos mandados de segurança de

natureza individual é da competência originária das

turmas do TST.

50 Compete ao ministro sorteado relator decidir sobre

o pedido de suspensão de segurança concedida por

tribunal regional do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Durante vistoria de rotina no último andar de um edifício, local
reservado para o depósito de móveis e objetos inservíveis, máquinas
elétricas e quadros de força, mas que abriga, igualmente, documentos
importantes para a repartição, um segurança percebeu um incêndio em
evolução, tendo as chamas e a fumaça tomado quase toda a área.

Diante dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes, relativos aos
procedimentos a serem adotados pelo segurança, sabendo, ainda, que o
referido edifício é dotado de sistema de alarme de incêndio.

51 Uma das primeiras providências a serem tomadas pelo segurança é
acionar o alarme de incêndio, chamando o Corpo de Bombeiros para
o combate ao fogo.

52 É correto que o segurança realize o procedimento inicial de retirada
de material que está queimando, de forma a evitar que o fogo se
propague, e procure salvar documentos e objetos considerados
importantes para a repartição.

53 O segurança deve isolar imediatamente o local, fechando todas as
portas e janelas que dão acesso ao andar, trancando-as por fora,
e providenciando, se possível, o corte da eletricidade.

54 Para a proteção contra a fumaça, é correto que o segurança, sempre
que possível, se posicione junto ao piso e utilize lenço ou toalha
molhada como máscara improvisada, cobrindo o nariz e a boca.

55 Após a tomada das providências iniciais, é correto que o segurança
deixe imediatamente o local e procure alcançar o andar térreo,
utilizando, de preferência, o elevador, caso este ainda esteja em
funcionamento.

Acerca da prevenção e do combate a incêndios bem como dos princípios
básicos inerentes à segurança física das instalações, julgue os itens abaixo.

56 Conforme o tipo de material combustível, existem quatro classes de
incêndio: classe A, cuja característica é a queima em profundidade,
a exemplo da madeira, papelão e tecido; classe B, cuja característica
é a queima em superfície e a ausência de resíduos, a exemplo de
materiais líquidos e gasosos; classe C, que ocorre envolvendo toda a
linha de materiais energizados, como máquina elétricas e quadros de
força; classe D, que ocorre envolvendo materiais pirofóricos, isto é,
que se inflamam quando entram em contato com o ar. 

57 Nos incêndios cujo material de combustão consiste em papéis,
madeiras ou tecidos, o tipo de extintor ideal é a água. 

58 A extinção de um incêndio proveniente de equipamentos elétricos
requer agentes não-condutores de corrente, sendo desaconselhável o
uso de água ou espuma.

59 Entre as medidas de proteção e segurança das instalações não está
incluída a revista pessoal, que se trata de procedimento típico dos
organismos de segurança pública e é autorizada somente em casos de
fundadas suspeitas.

60 Em serviço na recepção de determinado órgão com significativo
trânsito de pessoas e funcionários, um profissional de segurança
deverá concentrar sua atuação em dois fatores primordiais:
identificação e guarda.

61 Considere-se que um profissional de segurança, no exercício de suas
atividades, encontra, em ambiente restrito às autoridades do órgão,
uma caixa lacrada de cujo interior se percebe, nitidamente, o barulho
de um relógio.
Nessa situação, o profissional de segurança, na suspeita de tratar-se
de um artefato explosivo, deverá, inicialmente, abrir o invólucro da
referida caixa para certificar-se de seu conteúdo.
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Em relação às técnicas operacionais e às técnicas de armamento
e tiro, julgue os itens que se seguem.

62 Quanto à alma do cano de uma arma de fogo, é correto
afirmar que armas de alma raiada são aquelas que
apresentam o cano, em seu interior, raiado em sulcos
helicoidais dispostos no eixo longitudinal, destinados a
forçar o projétil a um movimento de rotação.

63 O revólver é uma arma de fogo individual, de repetição, de
antecarga, com alma raiada e que possui, em regra, sistema
de funcionamento de ação simples.

64 Quanto à conservação de uma arma de fogo, aconselha-se o
uso abundante de óleo lubrificante em seu cano e demais
mecanismos, visando, assim, imprimir maior velocidade ao
projétil no momento do disparo. 

65 Suponha-se que um profissional de segurança tenha
sido designado para realizar a escolta de um preso de
alta periculosidade durante o seu julgamento perante o
tribunal. 
Nessas circunstâncias, é recomendado que o preso seja
algemado no braço do segurança, de preferência do lado
oposto ao que este porta a arma. 

66 Suponha-se que dois profissionais de segurança, em
atividade de ronda, observem determinada pessoa em atitude
suspeita no estacionamento de um edifício, deixando
visualizar um volume acentuado em sua cintura, com
características de arma de fogo.
Nessa situação, é aconselhável que, para a realização da
abordagem a essa pessoa, os seguranças adotem a posição
triangular, mantendo o suspeito no ápice do triângulo,
visando evitar possível reação ou tentativa de fuga. 

67 São princípios da abordagem: segurança, surpresa, rapidez,
ação firme e enérgica e unidade de comando.

68 Suponha-se que, no decorrer de um evento com significativo
número de pessoas, seja necessária a abordagem de
determinado cidadão, suspeito de estar portando ilegalmente
arma de fogo. 
Nessa situação, é aconselhável que o procedimento seja
realizado no meio da multidão, por, no mínimo, seis
seguranças, os quais deverão agir conjuntamente, com as
respectivas armas em punho, visando, assim, evitar possível
reação do suspeito ou de quem, eventualmente, o esteja
acompanhando.

69 Na execução de uma revista pessoal, é recomendável que o
suspeito esteja de frente para a pessoa que estiver realizando
o procedimento, visando imprimir maior segurança ao ato e
manter sob intensa vigilância a pessoa abordada.

70 Suponha-se que um profissional de segurança de um órgão
público tenha constatado, em inspeção de rotina, a porta da
tesouraria arrombada, e que, ao adentrar o recinto, tenha
percebido que uma gaveta havia sido arrombada e que
valores que estavam nela depositados tinham sido subtraídos.
Nessa situação, deverá o profissional adotar, entre outras,
providências no sentido de preservar o local até que se
proceda ao competente exame pericial.

Acerca dos crimes contra o patrimônio, julgue os próximos itens.

71 Considere-se que Joaquim, responsável penalmente, realizou

em sua casa uma ligação clandestina de energia elétrica,

desviando, em proveito próprio, a energia de um poste público.

Nessa situação hipotética, a conduta de Joaquim caracteriza

mero ilícito civil, pois a energia elétrica é bem público,

incidindo, assim, em fato atípico. 

72 A diferença entre o furto privilegiado e o estelionato

privilegiado consiste no fato de que, no primeiro, leva-se em

conta o pequeno valor da coisa subtraída, enquanto, no

segundo, considera-se o pequeno prejuízo suportado pela

vítima.

73 Considere-se que Manoel, responsável penalmente,

encontrou, em via pública, um talonário de cheques com

quatro cártulas. Retirou uma cártula e rasgou as restantes,

inutilizando-as. Posteriormente, dirigiu-se a um

estabelecimento comercial e, mediante falsificação da

assinatura do verdadeiro emitente, fez compras no valor de

R$ 2.000,00. O cheque foi devolvido por contra-ordem do

emitente, tendo o dono do estabelecimento comercial

suportado o prejuízo.

Nessa situação hipotética, a conduta de Manoel caracteriza

o crime de furto mediante fraude.

74 Suponha-se que um indivíduo, responsável penalmente,

valendo-se de uma machadinha, tenha destruído,

propositalmente, uma estátua situada em praça pública.

Nessa situação hipotética, é correto afirmar que o

responsável pela destruição cometeu crime de dano

qualificado. 

75 O delito de apropriação indébita difere do furto mediante

fraude, porque, naquele, o agente recebe licitamente a coisa,

mas inverte seu ânimo sobre ela, recusando-se a devolvê-la,

ao passo que, no furto mediante fraude, a vítima é induzida

a erro, diminuindo a sua vigilância sobre a coisa, que acaba

subtraída. 

76 Considere-se que João, casado legalmente com Maria e na

constância da sociedade conjugal, subtraiu de sua esposa

elevada soma em dinheiro, deixando a residência do casal,

logo em seguida, tomando rumo ignorado.

Nessa situação hipotética, a conduta de João está abrigada

por uma causa extintiva da punibilidade — escusa

absolutória —, estando, portanto, isento de pena. 

77 O crime de extorsão mediante seqüestro, em sua modalidade

simples, consuma-se no momento em que ocorre a obtenção

da vantagem patrimonial pretendida pelos agentes.
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José e Cláudio, penalmente imputáveis, adentraram uma loja
de produtos eletrônicos, mediante arrombamento da porta dos fundos
dessa loja, e, de lá, subtraíram diversas mercadorias. Após deixarem
o local, um vigilante acionou a polícia e, em diligências nas
proximidades, logrou-se a prisão de José, o qual, além de encontrar-se
com a arma utilizada no crime, trazia consigo parte das mercadorias
furtadas. Cláudio conseguiu fugir e, apesar de ter sido identificado
pelo comparsa, só foi encontrado meses depois, quando já havia
vendido, por preço abaixo do mercado, as mercadorias para Antônio,
responsável penalmente.

Com relação à situação hipotética apresentada acima, julgue os
seguintes itens.

78 José cometeu o crime de tentativa de furto consumado,
qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

79 Cláudio deve responder por furto consumado, visto que executou
a conduta típica do delito em todas as suas fases.

80 Sendo reconhecida a qualificadora em razão do arrombamento,
tal circunstância deverá ser objeto de prova testemunhal. 

81 Antônio responderá por crime de receptação dolosa, caso fique
demonstrado que adquiriu os objetos e estava consciente de que
se tratava de produto de crime, ou, por receptação culposa, se
ficar provado que desconhecia a origem ilícita dos bens.

82 Sendo demonstrado na esfera policial que os produtos eletrônicos
subtraídos por José e Cláudio eram de origem ilícita, fica afastada
a tipicidade de qualquer delito patrimonial.

Uma equipe de profissionais responsável pela segurança de
uma autoridade do poder executivo tem a missão de acompanhá-la e
protegê-la em uma solenidade em que, conforme notícias, um grupo
de pessoas pretende confrontá-la publicamente. O espaço destinado ao
evento é um auditório fechado com capacidade para dois mil lugares.

Com relação à situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

83 Para essa situação, é correto que seja elaborado um planejamento
de segurança, para o qual deverão ser coletadas informações
inerentes ao evento, tais como número de participantes, controle
de entrada, identificação de participantes, levantamento do local,
grau de risco a que estará exposta a autoridade, entre outras.

84 Diante das circunstâncias do evento e do local de sua realização,
é recomendável que a referida equipe responsável pela segurança
seja de fato constituída de uma equipe móvel, encarregada das
medidas que garantam a integridade física da autoridade; uma
equipe de segurança velada, formada por agentes infiltrados entre
os participantes do evento, com a finalidade de detectar e
prevenir qualquer ato de hostilidade; e uma equipe de segurança
ostensiva, responsável pelo trabalho ostensivo e de apoio às
outras equipes, facilitando os deslocamentos, anulando ou
intimidando ações hostis e prevenindo acidentes.

85 Em caso de atentado ou ameaça de agressão contra a autoridade,
é possível que procedimentos de proteção, remoção e reação
devam ser adotados.

86 Como o local do evento é um recinto fechado e existe risco
iminente de hostilidade, a formação da equipe de segurança em
torno da autoridade deverá ser feita em losango, com um número
mínimo de quatro agentes.

87 É recomendável que as roupas dos agentes de segurança
próximos à autoridade sejam destoantes das vestimentas usadas
pelo dignitário, de preferência em cores chamativas, de modo
que, diante de qualquer atentado, a autoridade seja facilmente
visualizada pelos demais integrantes da equipe.

Acerca das técnicas operacionais e dos princípios básicos de

defesa pessoal, julgue os itens subseqüentes.

88 Considere-se que o presidente de determinado tribunal,

após uma série de pequenos furtos realizados no interior

da repartição, tenha determinado, mediante

fundamentado despacho, que a equipe de segurança

procedesse à revista detalhada em todos os armários,

gavetas e mobiliários ali existentes. 

Nessa situação, é recomendável que o profissional de

segurança faça a verificação determinada na presença

de testemunhas e do usuário das instalações e, no caso

de ausência deste último, sempre sob o testemunho de

duas ou mais pessoas.

89 Um dos princípios básicos da defesa pessoal é utilizar

e desviar a força do oponente, aproveitando-a contra ele

mesmo, independentemente de sua compleição física ou

força. 

90 As prioridades de segurança para uma abordagem a um

infrator devem obedecer à seguinte ordem: segurança

do público, segurança dos responsáveis pela diligência

e segurança do infrator.

91 Considere-se que um indivíduo com graves problemas

mentais adentre uma repartição pública e, com uma faca

em punho, mantenha sob ameaça um atendente, fazendo

exigências descabidas e sem nenhum propósito.

Considere-se, ainda, que um profissional de segurança,

devidamente armado, chegue ao local. 

Nessa situação, o referido profissional de segurança

deve ter como primeira opção o uso da arma de fogo, na

tentativa de neutralizar o ataque do agressor e poupar a

integridade física do atendente.

92 Suponha-se que um profissional de segurança de

determinada repartição pública tenha flagrado um

indivíduo no momento em que tentava subtrair uma

bolsa deixada por um funcionário sobre uma das mesas

da repartição. Suponha-se, ainda, que o profissional

de segurança tenha dado voz de prisão ao cidadão e o

tenha apresentado à coordenação de segurança para a

sua condução à delegacia de polícia mais próxima.

Nessa situação, dispondo a referida coordenação de

uma viatura descaracterizada e sem cubículo apropriado

para condução de presos, é correto que o detido seja

conduzido no banco dianteiro direito da viatura, ao lado

do motorista.
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Considerando a amplitude do conceito de cidadania, julgue os

itens a seguir.

93 Direitos humanos fundamentais são o conjunto

institucionalizado de direitos e garantias do ser humano,

cujo fim precípuo é o respeito à sua dignidade, por meio

da proteção contra o arbítrio do poder estatal e do

estabelecimento de condições mínimas de vida e

desenvolvimento da personalidade humana.

94 São brasileiros natos: os nascidos na República Federativa

do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não

estejam a serviço de seu país; os nascidos no estrangeiro, de

pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles

esteja a serviço da República Federativa do Brasil; os

nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe

brasileira, desde que venham a residir na República

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela

nacionalidade brasileira. 

95 Suponha-se que o regulamento de determinado colégio

militar, instituição pública mantida pelo Estado, tenha

proibido a inscrição de filhos de civis, sob a alegação de

exclusividade para alunos com pais militares. 

Nessa situação, o regulamento de admissão da instituição de

ensino é perfeitamente válido e legal, em face das

peculiaridades da instituição. 

96 A Constituição da República destacou em um de seus artigos

que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.

O referido dispositivo estabelece, em síntese, que, onde

houver um homem e uma mulher, qualquer tratamento

desigual entre eles, a propósito de situações pertinentes a

ambos os sexos, constituirá uma infringência constitucional.

97 Nenhuma distinção poderá ser estabelecida entre brasileiros

natos e naturalizados, podendo o brasileiro naturalizado

exercer qualquer direito político, inclusive o de ocupar, caso

eleito, o cargo de presidente da República.

98 A qualidade de eleitor decorre do alistamento eleitoral, que

é obrigatório para os brasileiros, de ambos os sexos, maiores

de dezoito anos de idade, mesmo que analfabetos, e

facultativo para os maiores de dezesseis anos e menores de

dezoito anos e os maiores de setenta anos de idade.

Choque elétrico é um distúrbio que se manifesta no organismo

humano, quando este é percorrido por corrente elétrica, e que

pode implicar a necessidade de atendimento emergencial do

indivíduo afetado. Acerca desse assunto, julgue os itens

subseqüentes.

99 A gravidade do acidente decorrente de descarga elétrica

depende, entre outros fatores, da intensidade da corrente

elétrica, da resistência do corpo humano ao fluxo elétrico, do

tipo de corrente (contínua ou alternada), da duração do

contato e do percurso da corrente pelo corpo.

100 A vítima de choque elétrico pode apresentar, entre outros

sintomas, mal-estar geral, visão de pontos luminosos,

câimbras musculares nas extremidades, dormência,

formigamento, arritmias cardíacas e falta de ar.

101 Queimaduras, traumatismo de crânio, ruptura de órgãos

internos e óbito são algumas das conseqüências possíveis em

um acidente com descarga elétrica sofrido por um indivíduo.

102 Como a principal complicação decorrente do choque elétrico

é a parada respiratória, a primeira providência a ser tomada

no socorro a quem sofreu esse tipo de acidente é manter a

permeabilidade das vias aéreas e iniciar manobras de

respiração artificial na vítima.

Em todo o mundo, as doenças clínicas agudas são causas comuns

de morte ou incapacitação permanente. A identificação dessas

doenças e os primeiros socorros prestados são essenciais na

recuperação das vítimas. Com relação a esse tema, julgue os itens

que se seguem.

103 O edema agudo de pulmão, caracterizado pelo acúmulo

anormal de líquido nos tecidos dos pulmões, ocorre

exclusivamente em pacientes com doenças cardíacas. No

caso da prestação de socorro a um indivíduo cardiopata que

apresente esse edema, deve ser feita aplicação de torniquetes

nos braços do paciente, mantendo-se a compressão até a sua

chegada ao hospital.

104 O infarto do miocárdio decorre da necrose aguda do músculo

cardíaco por oclusão de uma ou mais artérias coronarianas

e tem como principal complicação, na fase aguda, a parada

cardíaca. 

105 O coma por cetoacidose diabética freqüentemente acontece

quando, por exemplo, o paciente com diabetes mellitus

administra insulina em excesso. A primeira providência a ser

tomada, no caso de atendimento a um paciente que esteja

nessa situação, é instruir o paciente a ingerir um copo de

suco com açúcar.
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Para trabalhar em equipe, o servidor público deve apresentar
comportamento adequado a essa forma de atuar. Acerca das
características que envolvem o trabalho em equipe, julgue os
itens que se seguem.

106 O trabalho em equipe deve ter como foco os objetivos
individuais de cada um dos membros da equipe. O objetivo
da equipe é a soma desses objetivos individuais.

107 A experiência adquirida no tratamento de conflitos na equipe
pode contribuir para o alcance dos objetivos do grupo.

108 A confiança deve fazer parte das relações entre os membros
das equipes de trabalho. Para estabelecê-la, cada membro
deve agir com lealdade, coerência e integridade, e deve
defender radicalmente suas próprias idéias no grupo, como
forma de demonstrar competência e autoconfiança.

109 Cada membro da equipe de trabalho deve responsabilizar-se
pela organização e pelo sucesso de sua parte no trabalho, não
sendo adequado se envolver nas tarefas dos colegas, uma vez
que eles, sendo responsáveis por essas tarefas, serão
cobrados pelos resultados que obtiverem.

Julgue os itens que se seguem a respeito da qualidade no
atendimento ao público.

110 O servidor público deve exercer suas atribuições com
rapidez, procurando resolver situações procrastinatórias,
principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie
de atraso na prestação dos serviços.

111 No seu ambiente de trabalho, o servidor público deve
diferenciar a qualidade no tratamento das pessoas,
preocupando-se em ser mais cortês com superiores
hierárquicos e com cidadãos que não pertencem ao órgão em
que trabalha.

Com relação à ética no serviço público, julgue os itens a seguir.

112 O respeito à hierarquia e à disciplina não impede que o
servidor público represente contra ato que caracterize
omissão ou abuso de poder, ainda que esse ato tenha
emanado de superior hierárquico.

113 O servidor público deve abster-se de exercer sua função,
poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse
público, mesmo não cometendo qualquer violação expressa
à lei.

114 É dever do servidor público guardar sigilo sobre assuntos da
repartição que envolvam questões relativas à segurança da
sociedade.

115 O servidor público pode retirar da repartição documento
pertencente ao patrimônio público, sem prévia autorização
da autoridade competente, se exercer cargo de confiança ou
função à qual esse documento esteja relacionado.

116 Todos os servidores públicos, independentemente da função
assumida e do órgão ao qual estão vinculados, devem
cumprir a lei incondicionalmente.

O servidor público deve ter consciência de que seu trabalho é

regido por princípios éticos que se materializam na adequada

prestação dos serviços públicos. Em cada item a seguir é

apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva

que deve ser julgada considerando os princípios éticos do serviço

público.

117 Cláudio é servidor público e, para aumentar a sua renda,

comercializa, em seu ambiente de trabalho, mas fora do

horário normal de expediente, cópias de CDs e DVDs.

Nessa situação, a conduta de Cláudio não pode ser

considerada imprópria ao serviço público,  pois envolve uma

atividade que não guarda relação direta com as atribuições

de seu cargo. 

118 Marcos é servidor público e, todos os dias, sai para bares

com amigos e ingere grande quantidade de bebida alcoólica.

Por conta disso, Marcos é conhecido por embriagar-se

habitualmente, e, ainda que isso não interfira na sua

assiduidade ao serviço, tem afetado reiteradamente a sua

pontualidade, situação que Marcos busca compensar

trabalhando além do horário de expediente. 

Nesse caso, o comportamento de Marcos não pode ser

considerado incompatível com o serviço público.

119 Há algum tempo, Bruno, servidor público responsável pelo

controle do material de expediente do setor em que trabalha,

observa que Joana, servidora pública lotada nesse mesmo

setor, utiliza recursos materiais da repartição em atividades

particulares. Em razão de seu espírito de solidariedade e da

amizade que nutre por Joana, Bruno se abstém de levar ao

conhecimento do chefe do setor os atos praticados por sua

colega de trabalho.

Nessa situação, Bruno age de forma correta, pois compete ao

chefe detectar, por si mesmo, quaisquer irregularidades no

setor, caracterizando ofensa à ética o servidor público

denunciar colega de trabalho. 

120 Ricardo, servidor público, enquanto participava da

preparação de um edital de licitação para contratação de

fornecimento de refeições para o órgão em que trabalha,

antecipou algumas das regras que iriam fazer parte do edital

para Carlos, dono de uma empresa de fornecimento de

marmitas, famosa pela boa qualidade e ótimos preços dos

seus produtos, a fim de que esse pudesse adequar alguns

procedimentos de sua empresa ao edital. A iniciativa de

Ricardo deveu-se somente ao fato de ele conhecer bem os

produtos da empresa de Carlos, não lhe trazendo qualquer

vantagem pecuniária.

Nessa situação, é correto afirmar que Ricardo agiu em prol

do interesse coletivo e que a sua atitude não fere a ética no

serviço público.




