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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue os
itens seguintes.
61

Os direitos e as garantias expressos na Constituição Federal
de 1988 (CF) excluem outros de caráter constitucional
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, uma
vez que a enumeração constante no artigo 5.º da CF é taxativa.

62

A imparcialidade do Poder Judiciário e a segurança do povo
contra o arbítrio estatal são garantidas pelo princípio do juiz
natural, que é assegurado a todo e qualquer indivíduo,
brasileiro e estrangeiro, abrangendo, inclusive, pessoas
jurídicas.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a licitação.
70

Melhor técnica ou técnica e preço são tipos de licitação que
não podem ser utilizados para serviços de natureza intelectual;
na elaboração de projetos, cálculos, estudos técnicos
preliminares e projetos básicos e executivos; e na fiscalização,
supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva, em
geral.

71

Após a homologação de licitação, ocorre a adjudicação, que
consiste na atribuição, ao vencedor da licitação, do objeto da
contratação.

72

As diversas situações em que é possível aplicar a hipótese de
dispensa de licitação prevista na Lei n.º 8.666/1993 incluem a
caracterizada pela urgência concreta e efetiva de atendimento
a situação decorrente de estado emergencial ou calamitoso,
visando afastar risco de danos a bens, à saúde ou à vida das
pessoas.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao direito constitucional.
63

64

65

É de competência comum da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios a responsabilização por dano ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico.
O Supremo Tribunal Federal (STF) compõe-se de onze
ministros, escolhidos para um mandato de quatro anos entre
pessoas de notável saber jurídico e reputação ilibada, os quais
devem ser maiores de trinta anos de idade e menores de
sessenta e cinco anos de idade, bem como nomeados pelo
presidente da República, após a aprovação da maioria simples
do Senado Federal.
Proposta de emenda constitucional deve ser discutida e votada
nas duas Casas do Congresso Nacional, em turno único,
considerando-se aprovada se obtiver três quintos dos votos
dos seus respectivos membros. Na fase constitutiva do seu
processo legislativo, conta-se com a participação do
presidente da República, e a promulgação deve realizar-se,
conjuntamente, pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.
66

67

A remuneração dos ministros dos tribunais superiores deve
corresponder a 95% do subsídio mensal fixado para os
ministros do STF, e os subsídios dos demais magistrados
devem ser fixados em lei e escalonados, em níveis federal e
estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura
judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra
ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do
subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores.

Com base nos fundamentos do direito administrativo, julgue os
próximos itens.
73

O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento
efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder
Judiciário dá-se mediante promoção e progressão funcional;
esta consiste na movimentação do servidor do último padrão de
uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, e aquela
ocorre em uma mesma classe, de um padrão para o seguinte.

74

Considera-se obrigatória e de caráter continuado a despesa
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios.

75

O prazo para a interposição de recurso administrativo é, em
regra, de dez dias, contados a partir da ciência ou da
divulgação oficial da decisão recorrida e quando a lei não fixar
prazo diferente.

Acerca da segurança de dignitários, julgue os itens a seguir.
76

É vedada a utilização de telefonia móvel para a comunicação
entre os agentes de segurança que realizam a segurança de
dignitário.

77

Quando uma equipe de segurança de dignitários realiza a
segurança próxima da autoridade e adota a formação em cunha
ou V, ilustrada na figura abaixo, é porque a frente do dignitário
encontra-se protegida. Esse tipo de formação chama menos a
atenção e favorece a imagem da autoridade perante a imprensa
e o público.

Súmula vinculante deve ser aprovada por maioria absoluta dos
votos do STF e incidir sobre matéria constitucional que tenha
sido objeto de decisões reiteradas desse tribunal.

segurança

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
julgue os itens a seguir.
68

69

As formas de provimento de cargo incluem a readaptação, que
consiste no retorno de servidor aposentado por invalidez à
atividade, em decorrência de comprovação, por junta médica
oficial, de cessação dos motivos da aposentadoria.
Aplica-se suspensão em caso de reincidência de falta punida
com advertência e de violação de proibição que não tipifique
infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo
a suspensão exceder a noventa dias.

dignitário
segurança

segurança
sentido do
deslocamento

Com relação a prevenção e combate a incêndio, julgue os itens
seguintes.
78

A maneira mais indicada para uma pessoa atravessar uma
região em chamas é envolvendo o próprio corpo em um tecido
sintético e seco.

79

A água, considerada agente extintor universal, apresenta a
desvantagem de ser um condutor de corrente elétrica.
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No que se refere aos crimes contra o patrimônio, julgue os itens
seguintes.
80

81

O agente que se apropria de algum bem móvel sem dono,
abandonado ou perdido, ou realiza ligação elétrica clandestina,
utilizando energia elétrica alheia, não responde pelo crime de
furto.

90

Considere que uma motocicleta tenha sido retida em função de
o seu condutor ter dirigido de forma ameaçadora aos pedestres
que atravessavam a via pública. Nessa situação, o agente de
trânsito deve promover o recolhimento tanto do documento de
habilitação do condutor quanto do certificado de licenciamento
anual da motocicleta.

91

Considere que, em um local onde a sinalização determina ser
proibido estacionar, o motorista de um automóvel oficial pare
o veículo para que a autoridade conduzida desça e que, depois
do desembarque, ele permaneça dentro do automóvel por
dez minutos, esperando pela volta da referida autoridade.
Nessa situação, o ato do motorista configura infração de
trânsito.

92

Considere que, com vistas a facilitar o trânsito de bicicletas,
um grupo de ciclistas tenha solicitado à autoridade de trânsito
que a parte direita de determinada pista de rolamento seja
destinada, mediante sinalização específica, à circulação
exclusiva de ciclos. Nessa situação, é descrita a solicitação de
implantação de uma ciclofaixa, e não de uma ciclovia.

93

Considere que, depois de ter seu aparelho de som automotivo
furtado por duas vezes, Rodrigo decidiu adquirir um aparelho
sonoro portátil e passou a conduzir seu veículo ouvindo música
nos fones de ouvido do aparelho. Nessa situação, Rodrigo
comete infração de trânsito ao dirigir ouvindo música mediante
a utilização de fones nos ouvidos.

94

O ciclista, mesmo quando desmontado e empurrando sua
bicicleta, não tem direito de circular pelos passeios, visto que
estes são de uso exclusivo dos pedestres.

95

Os veículos policiais, quando em serviço ordinário de
patrulhamento, têm livre circulação e livre estacionamento e
parada; e, em serviço de urgência e devidamente identificados
por dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha
intermitente, gozam de prioridade de trânsito.

O fato de subtrair bem móvel alheio para uso transitório, por
si só, não é considerado crime.

Julgue os itens que se seguem, relativos a técnicas operacionais.
82

83

Ao realizar abordagem e busca pessoal de infratores, o agente
de segurança deve deixá-los em pé, quando estiver em local
aberto, descampado, ou quando houver vários deles e algum
manifestar a intenção de fugir.
Quando um agente de segurança emprega arma de fogo, deve
considerar os principais fundamentos do tiro, que são
empunhadura, posição, visada, respiração e acionamento da
tecla do gatilho.

A respeito da segurança física e patrimonial das instalações, julgue
os itens subsecutivos.
84

85

O agente de segurança que realiza a segurança física e
patrimonial de instalações deve priorizar a segurança das
próprias instalações em detrimento da segurança das
telecomunicações.
O serviço de segurança desempenha relevante papel na
vigilância e na fiscalização das dependências de órgão público,
controlando a entrada e a saída de pessoas e materiais. No
controle de entrada de pessoas, o agente de segurança deve
exigir a apresentação de autorização superior ou porte de
credencial, bem como anotar dados pessoais, locais de destino
e horário de entrada.

Com base na legislação de trânsito, julgue os itens de 86 a 95.
86

Considere que uma motocicleta tenha sido estacionada atrás do
automóvel de Adriano, impedindo sua movimentação, e que,
para chamar a atenção do condutor da motocicleta, que não
estava próximo ao referido veículo, Adriano tenha usado a
buzina de seu automóvel de forma prolongada e sucessiva, por
cerca de cinco minutos, até que o motociclista finalmente
apareceu. Nessa situação, tanto o condutor da motocicleta
quanto Adriano violaram a legislação de trânsito.

87

Com relação à sinalização, as ordens de um agente de trânsito
têm prevalência tanto sobre a sinalização vertical quanto sobre
a horizontal.

88

Ao motorista que circula à noite em via dotada de iluminação
pública, é proibida à utilização de troca de luz alta e baixa de
forma intermitente com o objetivo de indicar a intenção de
ultrapassar o veículo que segue à frente.

89

Considere que um motorista tenha se envolvido em acidente
que acarretou a fratura da perna de um pedestre e que, em vez
de prestar socorro à vítima, ele se evadiu do local. Nesse caso,
a conduta do motorista caracteriza infração gravíssima e pode
acarretar a perda definitiva do direito de dirigir.

Acerca dos procedimentos relacionados a primeiros socorros,
julgue os itens subsequentes.
96

O processo respiratório manifesta-se fisicamente por meio dos
movimentos ritmados de inspiração e expiração. Na inspiração,
há relaxamento dos músculos que participam do processo
respiratório e, na expiração, observa-se contração espontânea
desses músculos. Quimicamente, há, durante esse processo,
troca de gazes entre os meios externo e interno do corpo,
chamada hematose, que é a transformação do sangue venoso
em sangue arterial.

97

Queimaduras, lesões provocadas pela exposição a temperatura
elevada ou muito baixa, podem atingir graves proporções, com
perigo para a vida ou para a integridade da pessoa, dependendo
de sua localização, extensão e grau de profundidade com que
acomete tecidos epitelial, muscular e ósseo.

98

A entorse caracteriza-se pela distensão dos ligamentos e pelo
deslocamento completo dos ossos da articulação acometida, o
que não ocorre nas luxações.

99

Hemorragias graves não tratadas acarretam estado de choque
hipovolêmico e morte por colapso circulatório. Hemorragias
lentas e crônicas, por sua vez, causam anemias.

100

Fraturas, definidas como interrupções na continuidade do osso
acometido, constituem emergência tráumato-ortopédica que
requer boa orientação no atendimento, calma e tranquilidade
por parte do socorrista.
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A vistoria dos veículos oficiais de um órgão público foi
feita por uma equipe especializada de inspetores, e a vistoria de
cada veículo demorou 2 horas, tendo sido feita por um único
inspetor. A frota desse órgão contava com 120 veículos, e a vistoria
de todos eles foi concluída em 24 horas de trabalho.

Ao se vistoriar um automóvel, é necessário priorizar alguns
sistemas ou componentes visando liberar o veículo para o uso em
condições de segurança. A esse respeito, julgue os itens que se
seguem.
111

Mesmo que seja observado vazamento na bomba de água, o
veículo pode circular com a água existente no radiador e no
reservatório de expansão, pois ambos são capazes de realizar
a refrigeração do motor.

112

Ao verificar a necessidade de completar o reservatório do
fluido de freio, é essencial conhecer o DOT (Departamento de
Transporte dos Estados Unidos) do fabricante do óleo ainda
existente no reservatório, para que seja utilizado um fluido
com a mesma característica.

113

No caso de ser observada falha no sistema de iluminação do
veículo, devem-se verificar os fusíveis levando-se em
consideração o valor máximo de voltagem que esses fusíveis
podem suportar para exercer a sua função de proteção do
sistema elétrico.

114

Entre os equipamentos obrigatórios, o extintor de incêndio
automotivo deve ser do tipo ABC, pois esse tipo extingue
incêndios em materiais sólidos combustíveis, líquidos
combustíveis e materiais elétricos energizados.

115

Devido às características atuais dos óleos automotivos, que
apresentam elevados graus de viscosidade e são compatíveis
com os diversos combustíveis empregados, a verificação do
nível de óleo no motor pode ser dispensada, pois, após o
funcionamento inicial dos motores, ele estará protegido pela
camada residual do lubrificante.

Com base nos dados da situação acima descrita, julgue os itens
seguintes.
101

A equipe era formada por 12 inspetores.

102

Em 12 horas de trabalho, 8 inspetores vistoriaram 40% dos
automóveis da frota.

Determinado órgão promoveu concurso público para
provimento de vagas de um cargo de nível médio e um de nível
superior. As remunerações mensais dos cargos de nível médio e de
nível superior eram números diretamente proporcionais a 2 e 3; e a
remuneração mensal do cargo de nível médio era R$ 3.000,00
menor que a remuneração do cargo de nível superior.
A respeito dessa situação, julgue o item que se segue.
103

A soma das remunerações mensais dos 2 cargos é superior a
R$ 16.000,00.

Acerca dos conjuntos A = {6, 8, 10, 12} e B = {4, 6, 10}, julgue os
seguintes itens.
104

O mínimo múltiplo comum dos elementos do conjunto
A / B = {x 0 A; x ó B} é múltiplo de 5.

105

O máximo divisor comum dos elementos do conjunto A1B é
um número primo.

Julgue os itens a seguir, relativos à ética no serviço público.
106

107

108

109

110

Um servidor público que atrase prestação de serviço por não
possuir informações e capacitação adequadas para isso poderá
ser responsabilizado por atitude antiética ou por causar danos
morais aos usuários dos serviços públicos.
A globalização e a intensificação do comércio internacional
reforçam a necessidade da adoção de condutas éticas no
serviço público.
O servidor público deve apresentar comportamentos e atitudes
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos
serviços públicos, tanto no exercício de seu cargo ou função
quanto fora dele.
Para desempenhar suas atribuições com rapidez, perfeição e
rendimento, o servidor público deve, de imediato, comunicar
a seus superiores todo e qualquer ato ou fato de interesse
público.
É legalmente permitido que um servidor público atrase o seu
trabalho quando estiver participando de movimentos e estudos
que se relacionem com a melhoria do exercício de suas
funções, com o objetivo de realizar o bem comum.

A respeito de mecânica de automóveis, julgue os itens a seguir,
referentes a funcionalidade de sistemas e componentes, diagnósticos
e soluções.
116

Os tuchos transmitem os movimentos dos ressaltos do
comando de válvulas para as hastes de comando ou
diretamente para as hastes das válvulas. Os tuchos hidráulicos
são mais silenciosos quando em funcionamento.

117

Ângulo incorreto de caster causa desgaste irregular na banda
de rodagem do pneu e anomalias na direção do veículo,
devendo o motorista ser alertado para tomar cuidado em curvas
acentuadas se o caster for positivo.

118

Considere que um motorista tenha tentado dar a partida com o
motor frio e o veículo não tenha funcionado. Nesse caso, o
problema pode ter sido provocado por falta de combustível na
cuba do carburador, causada por vazamento.

119

A parte mecânica do distribuidor funciona acionada pelo tubo
de avanço a vácuo ligado ao carburador, o que permite o
deslocamento da parte móvel da mesa.

120

Alavanca de acionamento muito dura ao engrenar as marchas
pode indicar que a embreagem está desregulada ou há falta de
lubrificação no sistema.
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