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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir 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. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para os itens de 1 a 11

As relações sociais além do espaço e do tempo
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Surpreendentes são as transformações ocorridas no mundo a
partir da revolução digital. A tecnologia abriu um fluxo praticamente
ininterrupto de informações e apresentou ao homem novas formas de
interação.
Esse é o ponto de vista do antropólogo Jonatas Dornelles, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exposto em artigo
publicado em junho na revista Horizontes Antropológicos.
Pesquisador da influência da Internet nas relações pessoais, o
professor acessou regularmente um chat de Porto Alegre entre 2001
e 2003 para avaliar as novas formas de sociabilidade na era digital. Ele
observou que as salas virtuais de bate-papo ampliam laços sociais, ao
proporcionar o contato de pessoas que, por motivos geográficos ou
culturais, provavelmente não se conheceriam. “Os chats são espaços
virtuais que, com uma lógica própria, simulam uma sociabilidade
real”, explica. “De acordo com a frequência e horário dos acessos,
gostos e intenções, usuários identificam-se e formam grupos seletos de
amigos — como na vida real”.
Jonatas compara a formação dessas comunidades virtuais à
formação dos grupos sociais tradicionais: em ambos os casos, a
interação social depende de uma simultaneidade vivida. Seja para
combater a solidão, pelo instinto coletivo, seja para fugir de uma
situação real, os frequentadores obedecem a regras de convivência,
dispõem de estratégias para sustentar a interação e identificam-se por
compartilhar a mesma situação, no presente.
Uma outra forma de sociabilidade surge, assim, na era digital.
Bem representada pelo fenômeno Orkut, ela permite uma interação
independente do tempo e do espaço. “Poder trocar informações e
experiências sem precisar dividir o mesmo período de tempo é um
reflexo do controle cada vez maior do homem sobre o tempo”, conclui
o antropólogo.

Levando em conta os aspectos gramaticais e de construção
do texto, julgue os itens que se seguem.
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Em “Ele observou que as salas virtuais de bate-papo
ampliam laços sociais” (R.10-11), o termo “Ele” referese a “homem” (R.3).
No período em que são empregadas, as formas verbais
“obedecem” (R.22), “dispõem” (R.23) e “identificam-se”
(R.23) apresentam o mesmo sujeito.
O emprego das vírgulas em “Seja para combater a
solidão, pelo instinto coletivo, seja para fugir de uma
situação real” (R.20-22) justifica-se pelo fato de o
período apresentar uma enumeração.
No trecho “Seja para combater a solidão, pelo instinto
coletivo, seja para fugir de uma situação real, os
frequentadores obedecem a regras de convivência”
(R.20-22), mantêm-se a correção textual e a intenção
semântica do autor caso se flexione a palavra “regras”
no singular.
O texto apresentado pode ser considerado de natureza
argumentativa, pois evidencia, por meio de recursos
linguísticos, que a autora da reportagem concorda
plenamente com o antropólogo Jonatas Dornelles.

I sa be l Le vy .
Ciência
H o j e On-l ine.
Internet: <cienciahoje.uol.com.br> (com adaptações).

A partir da leitura do texto, julgue os itens a seguir.
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No texto, o trecho “A tecnologia abriu um fluxo praticamente
ininterrupto de informações” (R.2-3) poderia ser reescrito, sem perda
de valor semântico, da seguinte forma: A tecnologia possibilitou uma
troca quase incessante de informações.
Segundo os argumentos propostos pelo antropólogo Jonatas Dornelles,
primeiro as pessoas criaram formas diferentes de sociabilidade, depois
os sistemas computacionais foram adaptados a essas formas.
De acordo com o texto, todas as interações sociais mediadas por
computador e Internet seguem os padrões das interações entre grupos
sociais tradicionais.
O ponto de vista do antropólogo citado no texto evidencia uma relação
de avanço entre o modelo de interação social que ocorre no chat e
aquele que ocorre no Orkut. Este permite maior fluxo de informações.
Uma das principais conclusões a que Jonatas Dornelles chega é que
redes sociais na Internet acabam tornando as pessoas mais isoladas e
contribuindo para que haja menos fortalecimentos dos laços sociais.
De acordo com o antropólogo referido no texto, a existência de
fenômenos como o Orkut demonstra que a sociedade moderna e os
recursos tecnológicos têm favorecido a relação do homem com o
controle do tempo.

Internet: <www.setwebglobal.com>.

Com referência a aspectos gramaticais do texto acima,
julgue os itens seguintes.
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A flexão dos verbos no segundo período do texto indica
uma característica marcante dos textos publicitários,
que é a interpelação direta do interlocutor por meio do
emprego do modo imperativo.
A forma verbal “poupe” é redundante em relação a
“preserve”, uma vez que, no caso da água, poupar é o
mesmo que preservar.
Infere-se que a expressão “Coisas simples” refere-se a
atitudes que o receptor do texto pode tomar em relação
à economia e à preservação das águas.
O período “Coisas simples podem ajudar nesta
preservação” pode ser substituído, sem prejuízo da
correção gramatical, por: Coisas simples podem ajudar
à esta preservação.
–1–

UnB/CESPE – EMBASA
1

4

7

10

13

16

19

22

25

A distribuição etária da população mundial atravessa
a maior mudança da história. O processo de envelhecimento é
mais visível nos países desenvolvidos, mas ocorre em todos
os recantos do globo, em uma velocidade sem precedentes.
A combinação entre o aumento da expectativa de vida e a
queda na taxa de natalidade reflete avanços generalizados no
combate a doenças e na melhora da qualidade de vida até nas
regiões mais empobrecidas. Ao mesmo tempo, apresenta às
gerações futuras o desafio de atender às demandas crescentes
de uma população composta de um número cada vez maior de
idosos.
A distribuição etária da população mundial tende a se
afastar da antiga estrutura piramidal. A base será mais estreita
em relação ao corpo, que terá de suportar um topo cada vez
mais alargado por uma massa de cidadãos com mais de 65 anos.
De acordo com um estudo da Organização das Nações
Unidas (ONU), “a não ser que o crescimento econômico possa
ser acelerado de modo sustentável, essa tendência continuará a
impor pesadas demandas à população em idade de trabalho para
manter um fluxo de benefícios aos grupos mais velhos”.
A boa notícia é que as mudanças futuras são bem
compreendidas e altamente previsíveis. “Ainda que o
envelhecimento da população seja inevitável, suas
consequências dependem das medidas adotadas para enfrentar
os desafios que o processo impõe”, conclui a ONU.
Gianni Carta. Pirâmide reformada. In: Carta
Capital, ano XV, n.º 541, 15/4/2009 (com adaptações).

Um medidor de consumo de água, ou hidrômetro, de
determinado fabricante possui 6 marcadores numéricos que
representam as unidades, as dezenas, as centenas, as unidades de
milhar, as dezenas de milhar e as centenas de milhar. Devido às
condições tecnológicas, cada marcador pode apresentar dois tipos
de defeito de fabricação: ficar travado em determinado marcador,
impedindo a movimentação dos marcadores relativos às ordens
superiores à do marcador defeituoso; ou saltar determinados
dígitos.
De acordo com as informações apresentadas nessa situação
hipotética, julgue os próximos itens.
26

Se o marcador das unidades de milhar de um dos medidores
travar, então esse medidor poderá exibir um total de 1.001
leituras distintas.
27 Se um dos medidores tiver seu marcador das dezenas de
milhar travado ou saltar os dígitos ímpares no marcador das
unidades e os números 2, 7 e 8 no marcador das centenas,
então haverá 356.500 leituras distintas que poderão ser
exibidas por esse medidor.
Suponha que uma empresa irá sortear 3 passagens aéreas para um
curso de formação. O sorteio será realizado entre os 8 setores dessa
empresa, e, se um setor for premiado, o chefe do setor contemplado
indicará um funcionário para participar do evento. Em relação a
esse sorteio, julgue os itens que se seguem.
28

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.
A substituição de “melhora” (R.7) por melhoria prejudica as
relações de sentido originais do texto.
17 O sujeito oculto de “apresenta” (R.8) recupera sua referência no
sujeito de “reflete” (R.6).
18 O uso do sinal indicativo de crase em “atender às demandas”
(R.9) é facultativo, porque o verbo “atender”, no sentido em que
foi empregado no trecho, pode estar ou não acompanhado da
preposição.
19 A substituição da expressão “a não ser que” (R.17) por a menos
que altera as relações de sentido do período a que essa
expressão pertence.
20 De acordo com o texto, o processo de envelhecimento implica
alteração na estrutura em forma de pirâmide da distribuição
etária da população mundial.
21 O autor do texto defende a ideia de que o envelhecimento da
população não afetará, no futuro, o crescimento econômico de
um país.
22 Conforme o texto, os avanços no combate às doenças e
a melhora da qualidade de vida são alguns dos fatores
responsáveis pelo aumento da expectativa de vida da
população.
23 De acordo com o texto, atualmente, o grau de desenvolvimento
econômico e social de um país não influi na expectativa de vida
da sua população.
A leitura mensal do consumo de água residencial em cada
um dos quinze bairros de determinado município é feita por apenas
um dos três funcionários responsáveis por essa atividade; a cada
mês, há uma distribuição aleatória em que cinco desses bairros são
designados para cada um desses funcionários.
16

29

Se um setor puder ser contemplado até duas vezes, então
haverá 112 resultados distintos possíveis para esse sorteio.
Se cada setor só puder ser contemplado uma única vez e cada
passagem for de uma companhia aérea distinta, então o sorteio
terá um total de 56 resultados distintos possíveis.

RASCUNHO

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
24
25

Essa distribuição pode ser realizada de 126.126 maneiras
diferentes.
Considerando-se que os bairros sob a responsabilidade de
determinado funcionário sejam agrupados, por proximidade
geográfica, em duas regiões, A e B, com dois bairros em A e
três bairros em B, então esse funcionário poderá visitar esses
bairros de 24 maneiras distintas se ele visitar todos os bairros
de uma mesma região antes dos demais bairros.
–2–
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Suponha que, devido a um desastre natural, regiões que ficaram sem acesso
a água potável recebam periodicamente a visita de caminhões-pipa, os quais
distribuem água entre os moradores dessas localidades. Embora todos os
moradores tenham direito a água, são consideradas preferenciais as famílias
que tenham idosos, pessoas com deficiência, crianças em fase de
amamentação e gestantes, que têm o direito de receber água antes das
famílias que não são preferenciais. Considerando o contexto apresentado,
julgue os itens subsequentes.
30

A negação da afirmação Todas as famílias da rua B são
preferenciais é Nenhuma família da rua B é preferencial.

31

Considere que a família Ferreira, originalmente preferencial e
composta pelo pai José, a mãe Maria, a tia Marta, a filha Joana e o
filho Antônio, tenha sofrido a seguinte evolução: Joana se casou com
Carlos, com quem formou a família Souza, que é preferencial e não
tem membros com deficiência; no dia do casamento de Joana, um
acidente de carro vitimou fatalmente Marta e Antônio; imediatamente
após esses acontecimentos, a família Ferreira deixou de ser
preferencial. Nessa situação, é correto afirmar que Joana casou-se
grávida e que pelo menos um dos membros da composição original da
família Ferreira era ou é uma pessoa com deficiência.

RASCUNHO

Em lógica, uma proposição é uma sentença afirmativa que assume
um único dos valores lógicos: verdadeiro (V) ou falso (F). A negação de
uma proposição A,“não A”, será julgada como F se A for V, e será V se A
for F. Uma disjunção envolvendo as proposições A e B, simbolizada por
AwB, lida como “A ou B”, será F quando A e B forem F e, nos demais
casos, será V. Uma conjunção envolvendo as proposições A e B,
simbolizada por AvB, lida como “A e B”, será julgada V se A e B forem
V; nos demais casos, será F. Uma implicação envolvendo as proposições
A e B, simbolizada por A÷B, lida como “se A, então B”, será julgada F se
A for V e B for F; nos demais casos, será sempre V. Um argumento lógico
é uma relação que associa uma sequência finita de k proposições Pi,
1 # i # k, denominadas premissas, a uma proposição Q, denominada
conclusão. Um argumento lógico será denominado válido se a veracidade
das premissas garantir a veracidade da conclusão.
A partir dessas informações, considere as proposições listadas a seguir.
P1: A atmosfera terrestre impede que parte da radiação solar refletida pela
superfície terrestre seja irradiada para o espaço.
P2: Esse fenômeno é chamado de efeito estufa.
P3: Os gases na atmosfera responsáveis pelo efeito estufa, como o vapor
de água e o CO2, são chamados de gases do efeito estufa.
P4: A emissão de alguns gases do efeito estufa pelas indústrias, pelas
queimadas e pelo tráfego de veículos produzirá aumento no efeito
estufa.
Q: A vida na Terra sofrerá grandes mudanças nos próximos 50 anos.
Com base nas definições e nas proposições enunciadas acima, julgue os
itens que se seguem.
32

A negação de P1 está corretamente redigida da seguinte maneira:
A atmosfera terrestre permite que parte da radiação solar refletida pela
superfície terrestre seja irradiada para o espaço.

33

O argumento lógico em que P1, P2, P3 e P4 são as premissas e Q é
a conclusão pode ser corretamente representado pela expressão
[P1wP2wP3wP4]÷Q.

34

O argumento lógico em que P1, P2, P3 e P4 são as premissas e Q é a
conclusão é um argumento lógico válido.
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Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do BrOffice 3.0
com um documento em edição, julgue os itens a seguir.
35

O símbolo ¶, observado no documento em edição, indica o
final de um parágrafo, que pode ter sido criado ao se
pressionar a tecla

36

.

Para centralizar o título do referido documento e criar um recuo
de primeira linha no parágrafo imediatamente abaixo
desse título, é suficiente realizar o seguinte procedimento:
selecionar o título e o parágrafo; clicar o botão
em seguida, clicar

37

38

43

Sabendo-se que a palavra “Brasília”, no título do documento
mostrado, está sublinhada, é correto afirmar que o botão
pode ter sido utilizado para se obter esse efeito.

44

Considerando-se que constitui um link para uma referência
bibliográfica, é correto afirmar que esse link pode ter sido
incluído no documento mostrado usando-se funcionalidades
disponibilizadas na janela Notas, que é acessada no submenu
Referência, do menu Inserir.
Caso se deseje copiar o número “2.557.158” para
imediatamente antes da palavra “Inaugurada”, é suficiente
realizar o seguinte procedimento: selecionar o referido

45

; e,

número; clicar

.

Ao se copiar, para uma planilha no Excel 2007, a tabela
mostrada no documento, não será possível realizar cálculos
com os valores da coluna Quantidade de pessoas atendidas porque
os conteúdos das células dessa coluna serão considerados na
planilha Excel formatados para texto.

O Windows XP oferece suporte para gerenciador de
sincronização, com o qual o usuário pode determinar quando os
arquivos offline serão sincronizados com os arquivos na rede.

40

Arquivos criados no ambiente Linux não podem ser lidos por
aplicativos que sejam executados no Windows XP, a menos
que a versão do arquivo seja do tipo xdtl.

41

No Windows Explorer, é possível iniciar procedimento de
envio de arquivo para destinatário de e-mail utilizando-se a
opção Enviar para, que é apresentada na lista disponibilizada ao
se clicar o nome do arquivo com o botão direito do mouse.

42

Em uma pasta criada no Windows Explorer, é possível inserir
subpastas, arquivos e programas, independentemente do tipo de
disco utilizado.

; posicionar o ponto de inserção

imediatamente antes da referida palavra; clicar
. Para, em
seguida, se desfazer esse procedimento, é suficiente
clicar
46

Caso o documento em edição, de nome texto.odt, fosse salvo em
um arquivo de nome texto.html, este arquivo poderia ser
visualizado apenas no Internet Explorer.

A respeito de conceitos de ambientes Windows e Linux, julgue os
próximos itens.
39

Julgue os itens a seguir, considerando a figura acima, que ilustra
uma janela do Microsoft Word 2003, com um documento em
processo de edição, no qual está selecionado.

.

Sabendo-se que o trecho “terceira capital do Brasil” está em
negrito no documento mostrado, é correto afirmar que esse
efeito pode ter sido aplicado usando-se o botão
conjunto das teclas

47

ou o

§ e N.

Os botões
e
podem ser usados, respectivamente, para
realizar as ações de distribuir texto e de justificar texto.
Considerando-se que a palavra “Brasília”, no título do
documento, esteja centralizada, esse efeito pode ter sido
obtido clicando-se tanto o primeiro botão como o segundo.

Acerca de aplicativos e tecnologias associados à Internet, julgue os
itens a seguir.
48

49

50

O Outlook Express é um aplicativo utilizado para a navegação
na Internet com características avançadas, entre elas, está a
não obrigatoriedade de conexão a provedor de acesso.
Os cookies, também denominados cavalos de troia, são
arquivos indesejáveis que se instalam no computador durante
um acesso à Internet e coletam informações armazenadas na
máquina para posterior envio a destinatário não autorizado.
Quando um número grande de usuários recebe um vírus
eletrônico por meio de arquivo anexado a uma mensagem de
e-mail, caracteriza-se a situação de vulnerabilidade
denominada spam.
–4–
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A respeito do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), julgue
os itens a seguir.










Para receber eventual indenização pelos danos que
algum órgão ou entidade do SNT tenha lhe causado ao
prestar um serviço, o cidadão tem de demonstrar a
culpa desse órgão ou entidade, bem como o nexo
causal entre a sua conduta e os danos provocados.
Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência
técnica ou administrativa ou a prática constante de atos
de improbidade contra a fé pública, contra o
patrimônio ou contra a administração pública, o órgão
executivo de trânsito da União, mediante aprovação do
CONTRAN, assumirá, diretamente ou por delegação,
a execução total ou parcial das atividades do órgão
executivo de trânsito estadual que tenha motivado a
investigação, até que as irregularidades sejam sanadas.
Compõem o SNT o CONTRAN; o CETRAN; o
CONTRANDIFE; os órgãos e entidades executivos de
trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal (DF)
e dos municípios; os órgãos e entidades executivos
rodoviários da União, dos estados, do DF e dos
municípios; a Polícia Rodoviária Federal (PRF); as
polícias militares dos estados e do DF; as polícias civis
dos estados e do DF e as juntas administrativas de
recursos de infrações.
Compete à PRF, no âmbito das rodovias e estradas
federais, realizar o patrulhamento ostensivo,
executando operações relacionadas com a segurança
pública, com o objetivo de preservar a ordem, a
incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o
de terceiros.
Compete ao CONTRAN responder a consultas
relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos
normativos de trânsito.

Julgue os seguintes itens, acerca das normas aplicáveis às
vias de trânsito brasileiras.


As vias internas pertencentes a condomínios
constituídos por unidades autônomas, por tratar-se de
bens particulares, não se sujeitam às normas do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB) quando tiverem
regulamentação própria, aprovada na assembleia do
condomínio.



Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo
ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o
trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda
causar danos a propriedades públicas ou privadas.



Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem,
se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo
ser proveniente de rodovia, aquele que estiver
circulando por ela; no caso de rotatória, aquele que
estiver circulando por ela e, nos demais casos, o que
vier pela esquerda do condutor.

Com relação às infrações de trânsito e às penalidades administrativas
previstas no CTB, julgue os itens subsequentes.








Dirigir veículo com validade da carteira nacional de habilitação (CNH)
vencida há mais de trinta dias constitui infração grave, dando causa à
retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.
O condutor que, tendo sofrido pena de suspensão do seu direito de
dirigir, for flagrado conduzindo veículo, terá seu documento de
habilitação cassado.
Nos casos previstos em lei, a penalidade de suspensão do direito de
dirigir será aplicada pelo prazo mínimo de um mês até o máximo de
um ano e, no caso de reincidência no período de doze meses, pelo
prazo mínimo de seis meses até o máximo de dois anos.
O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será
recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e
responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, sem ônus para
o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias.

No que concerne às penalidades previstas no CTB, julgue os itens que se
seguem.




Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração
referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e
condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre,
conservação e inalterabilidade de suas características, componentes,
agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando
esta for exigida, e pelas infrações decorrentes de atos praticados na
direção do veículo.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor constitui
crime punível com detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.

Acerca da velocidade permitida para o tráfego de veículos e da sinalização
nas vias brasileiras, julgue os próximos itens.







A velocidade máxima permitida nas vias urbanas de trânsito rápido é
sempre de 80 km por hora.
A velocidade mínima permitida não pode ser inferior à metade da
velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais
de trânsito e da via.
No que se refere à sinalização, as ordens do agente de trânsito terão
prevalência sobre as indicações do semáforo, e estas sobre os demais
sinais.
Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas
delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, sobretudo nos
locais com sinalização semafórica.

No que diz respeito ao CTB, julgue os itens a seguir.







Os veículos de tração animal não se submetem ao regramento do CTB,
haja vista não serem motorizados.
No caso de transferência de propriedade, o novo proprietário deve
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do estado, dentro do prazo
de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter de se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação.
Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e os animais
não reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de
noventa dias, serão levados a hasta pública, deduzindo-se, do valor
arrecadado, o montante da dívida relativa a multas, tributos e encargos
legais, e o restante, se houver, será devolvido ao antigo proprietário.
Sempre que houver retenção do veículo, será feito o recolhimento do
certificado de licenciamento anual, mediante a entrega de recibo, o
qual será restituído quando sanada a irregularidade.
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UnB/CESPE – EMBASA

Utilizar um veículo para o trabalho ou para o lazer implica

Julgue os itens a seguir considerando os conceitos de direção defensiva.

conhecer minimamente seus diversos sistemas, seus efeitos



A previsão, que é um dos elementos da direção defensiva, é
caracterizada como mediata quando o motorista revisa o veículo de
modo que ele responda prontamente aos comandos.



Pneus desgastados, velocidade excessiva ou excesso de água na pista
podem causar aquaplanagem e, caso ela ocorra, deve-se acionar os
freios imediatamente para assegurar o controle do veículo.



A distância de frenagem é aquela percorrida pelo veículo desde que o
perigo é visto até que o motorista tome alguma atitude, freando ou
desviando do obstáculo.



As três ações interligadas que constituem o método básico de
prevenção de acidentes são: ver, pensar e agir.



O air bag é um importante item da segurança ativa de um veículo.



Quem dirige deve preocupar-se primeiro com os obstáculos móveis
(outros veículos em movimento, por exemplo) e depois com os fixos
(um poste, por exemplo).

e as práticas de manutenção que devem ser seguidas. A
respeito desse assunto, julgue os próximos itens.


Uma redução na potência aliada a um aumento da
emissão significa problemas nos anéis, pistões ou
válvulas, e pode exigir desde uma simples regulagem
e assentamento das válvulas até mesmo uma retífica do
motor.



Problemas no sistema de arrefecimento podem gerar
subaquecimento do motor indicando a necessidade de
verificação da válvula termostática.



Uma trinca na tampa do distribuidor vai gerar prejuízo
à faísca elétrica e consequente perda de potência,
somente recuperada com a substituição da tampa
danificada.



Um aumento nas emissões de gases em marcha lenta

Considerando o conhecimento necessário para a correta operação de
equipamentos acoplados, julgue os itens subsequentes.


Para ser operado com segurança um guindaste deve atender aos limites
de carga. Esses limites estão relacionados com o ângulo de inclinação
da lança.



Durante uma operação com carga, o operador deve observar a
sinalização manual, pois, quando o braço do sinalizador estiver
esticado, dedos fechados e o polegar apontando para baixo é o
momento de travar tudo.



Com relação à sinalização manual, quando o braço estiver esticado
com a palma da mão para baixo, mantendo essa posição firme, o
sinalizador estará mandando parar.



Ao verificar a necessidade de manutenção de um circuito hidráulico,
todo cuidado com as mãos deve ser tomado em face das altas pressões
envolvidas, que podem provocar graves lesões.



Se um cabo de aço de 6 por 19 tiver seis arames partidos em uma
perna, a seção de cabo remanescente ainda permite uma operação
segura.



Uma valetadeira com componente saliente atrás dos pneus ou esteiras
traseiros tem limitação na magnitude do ângulo de saída da máquina.

sugere a manutenção e a regulagem do carburador sem
a necessidade de verificação do sistema de ignição.


Caso a mistura esteja variando entre rica e pobre, a
boia deve ser verificada principalmente considerando
o peso especificado pelo fabricante.



Velas carbonizadas e cabos de vela e de bobina em más
condições devem ser substituídos, pois trazem prejuízo
à faísca e aumento de emissão de gases.

Considerando as noções de primeiros socorros, julgue os
itens a seguir.


Deixar de prestar assistência a uma pessoa ferida,
mesmo com risco a sua própria segurança, caracterizase como omissão de socorro, segundo o artigo 135 do
Código Penal.



É recomendável manter a vítima deitada, em posição
confortável, até certificar-se de que a lesão não tem
gravidade, dando prioridade aos casos de hemorragia
abundante ou inconsciência.



Em algumas situações do dia a dia valer-se de conhecimentos de
funcionamento do veículo pode significar a diferença entre uma jornada
bem sucedida e uma interminável perda de tempo. Com base nessas
informações, julgue os itens a seguir.


A infiltração indesejável de ar no sistema de freio, causada por
vedadores danificados ou muito gastos, causará o que normalmente
denomina-se pedal longo.



Se estiver torcida ou empenada, a caixa do diferencial provocará
vazamento de óleo.



Quando o motor de partida não gira e as luzes de sinalização não
acendem, isso indica que o relé de partida está defeituoso.



Como velas quentes transmitem calor com mais rapidez, são
recomendadas para locais onde o trânsito apresenta-se sempre
congestionado.



Uma bateria que seja capaz de fornecer 3 A (três ampères) durante
20 horas é classificada como uma bateria de 20 Ah (ampères × hora).

A respiração deve ser verificada considerando-se as
respirações por minuto, podendo o ritmo ser normal,
lento ou rápido.



No caso de fraturas fechadas deve-se amarrar talas com
ataduras ou tiras de pano com firmeza, sem apertar,
acima e abaixo do local da lesão.



Caso haja suspeita de fratura de coluna vertebral, o que
pode se manifestar por dormência nos membros, a
vítima deve ser mantida em repouso absoluto.

ŌŌ

