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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.
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 objetivas.

• 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, que o mouse está configurado para pessoas destras, que expressões

como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que 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.

• Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: BM = bombeiro-militar; CBMDF = Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; CNJ = Conselho Nacional de Justiça;
DF = Distrito Federal; MP = Ministério Público.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Conforme a mitologia grega, o herói e semideus1

Prometeu, um dos Titãs, irmão de Atlas, roubou o fogo do
domínio dos deuses e entregou-o aos homens, tendo sido, por
isso, punido pelo deus maior, Zeus. O herói foi atado a uma4

rocha, ficando exposto aos ataques diários de um abutre que
lhe devoraria eternamente o fígado. Como consequência do
castigo para os mortais, conforme a lenda, hoje em dia, o fogo7

escapa ao nosso domínio e, transformando-se no monstro dos
incêndios, ceifa centenas de vidas e causa prejuízos imensos.

Asdrúbal da Silva Ortiz. Internet: <www.defesacivil.rj.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas do texto
acima.

1 Em “entregou-o” (R.3), o pronome “o”, elemento com função
coesiva, retoma o antecedente “Atlas” (R.2).

2 Prejudicaria a coesão do período a seguinte reescritura do
trecho “atado a uma rocha, ficando exposto” (R.4-5): amarrado
a um rochedo e ficou exposto.

3 O pronome “lhe” (R.6) retoma, por coesão, o antecedente
“Zeus” (R.4). 

4 O emprego da expressão “nosso domínio” (R.8) consiste em
recurso discursivo para promover aproximação entre autor e
leitor do texto.

5 Na linha 2, as expressões “um dos Titãs” e “irmão de Atlas”
são isoladas por vírgulas porque têm a função sintática de
apostos.

A origem dos corpos de bombeiros remonta à1

Antiguidade. Uma das primeiras organizações de combate ao
fogo de que se tem notícia foi criada na antiga Roma. Augusto,
que se tornou imperador em 27 a.C., formou um grupo de4

vigiles, que patrulhavam as ruas para policiar a cidade e
impedir incêndios. Nesse período da história, o fogo era um
problema de difícil resolução, pois os métodos utilizados eram7

ineficazes para a extinção das chamas.
Sabe-se muito pouco a respeito do desenvolvimento

das organizações de combate ao fogo na Europa até o grande10

incêndio de Londres, em 1666, que destruiu grande parte da
cidade e deixou milhares de pessoas desabrigadas. Antes do
incêndio, Londres não dispunha de um sistema organizado de13

proteção contra o fogo. Após o incêndio, as companhias de
seguro da cidade começaram a formar brigadas particulares
para proteger a propriedade de seus clientes.16

Internet: <www.brigadamilitar.rs.gov.br> (com adaptações).

Em relação às ideias e estruturas do texto acima, julgue os itens de
6 a 13.

6 A expressão “remonta à Antiguidade” (R.1-2) pode, sem que se
prejudique a informação original do texto, ser substituída por
vincula-se à Antiguidade.

7 O segmento “que se tornou imperador em 27 a.C.” (R.4) está

entre vírgulas porque constitui uma oração de natureza

restritiva.

8 Em “Sabe-se” (R.9), o pronome “se” indica que o sujeito da

oração é indeterminado.

9 Infere-se das informações do texto que as companhias

seguradoras formaram brigadas para proteger os bens de seus

clientes dos prejuízos advindos de incêndios e continuar

obtendo lucros.

10 No texto, em que predomina o tipo textual descritivo, o autor

informa a época e o motivo da criação do primeiro corpo de

bombeiros da história da humanidade.

11 Londres passou a contar com “um sistema organizado de

proteção contra o fogo” (R.13-14) depois do grande incêndio

ocorrido na cidade em 1666, embora não se possa precisar,

pelas informações do texto, exatamente quando tal sistema foi

criado.

12 Prejudica-se a correção gramatical e alteram-se as informações

originais do período ao se substituir “pois” (R.7) por qualquer

um dos termos seguintes: já que, uma vez que, porque,

porquanto, visto que.

13 Na linha 8, o termo “ineficazes” refere-se ao fato de que, na

época mencionada, a quantidade de métodos para combate às

chamas era muito pequena.

Cada um dos itens a seguir apresenta trecho de redação de

correspondência oficial que deve ser julgado de acordo com os

requisitos de impessoalidade, correção gramatical, clareza e

concisão da linguagem.

14 Estamos solicitando à aquisição de um jet-ski para servir de

apoio às ações da equipe que atua nas margens do rio e da

represa, em vista das diversas ocorrências de acidentes com

banhistas, pescadores e esportistas que frequentam à região.

15 Solicitamos ao Comando-Geral providências no sentido de

disponibilizar a esta unidade equipamento de mergulho para os

bombeiros que atuam na região, dada a ocorrência de inúmeros

acidentes que demandam resgate dentro da água.
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Texto para os itens de 16 a 23

In recent years it has become quite clear that the1

provision of health care is one of the absolutely key issues in

modern society. In some countries the provision of health

care is completely free at the point of use. Generally speaking4

this means that people who visit the doctor, or have to go into

hospital, do not hand over money to the people who treat

them. Instead, the system is entirely financed by central7

government, and paid out of revenues (taxes collected from

everyone). In some health systems everyone is treated free,

regardless of their ability to pay, while in other systems,10

patients pay a standard charge, even for extremely expensive

drug treatments, while those who are quite unable to pay

receive free treatment. In other countries the system is totally13

private and everyone has to pay for their treatment financially

speaking, this means that patients either have to pay for their

own insurance, which will pay for their bills when they are16

ill, or pay bills from their pockets. In many countries it is

quite usual for both systems to exist side by side, with the

state providing very basic services, and the well-to-do,19

naturally, paying for services of a higher quality. This is

sometimes known as a “two tier” system. 

M. Vince. Macmillan english grammar in context. Advanced.

Oxford: Macmillan Education, 2008 (adapted).

Based on the text, judge the items below.

16 The “two tier” (R.21) system provides different kinds of

health care depending upon the economic status of patients.

17 In our present-day society, there may be other issues as

critical as those concerning health care.

18 In most countries, the provision of health care is entirely free

of charge.

19 There are countries where people can get free treatment no

matter how serious their disease can be.

20 Those who pay taxes are not entitled to receive free

treatment.

21 There are health systems in which patients pay a standard

charge but for drug treatments.

22 There are countries where people have two options to pay for

their treatment.

In the text, 

23 “hand over” (R.6) is the same as hand off.

Julgue os itens a seguir, relacionados a conceitos de sistema
operacional, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e
segurança da informação.

24 Phishing é um programa utilizado para combater spyware,
adware e keyloggers, entre outros programas espiões.

25 Os procedimentos de backup devem ser executados com
frequência para se evitar a perda de dados. Uma ação
recomendável é manter uma cópia das informações críticas em
local diferente do computador em que essas informações se
encontrem.

26 O Linux é um sistema operacional cujo código-fonte está
disponível sob licença GPL, o que permite a uma pessoa utilizar,
estudar, modificar e distribuir o Linux de acordo com os termos
dessa licença.

27 O Mozilla Firefox, software livre de navegação na Internet,
funciona em diferentes sistemas operacionais, como Windows
XP, Windows Server 2003, Windows Vista e Windows 7, além
das diversas compilações do Linux.

28 No Windows Explorer do Windows XP, ao se arrastar uma
subpasta existente na desktop para uma unidade de disco
removível, tal subpasta será automaticamente removida da
desktop e gravada nessa unidade de disco removível.

Com relação à figura acima, que apresenta uma janela do Word 2007
com um texto em edição, e considerando os conceitos de edição de
textos, planilhas e apresentações em ambientes Microsoft Office e
BrOffice, julgue os itens que se seguem.

29 Selecionando-se o título do texto e pressionando-se as

ferramentas , respectivamente, cada letra do título será
alterada para letra maiúscula e o tamanho da fonte será reduzido.

30 Para se aplicar o tipo e a cor da fonte do título às fontes da
terceira linha do texto, é suficiente selecionar o título, clicar a

ferramenta  e selecionar a terceira linha.

31 O OpenOffice.org Impress é um software de edição de imagem
semelhante ao editor de imagem do pacote Office e permite a
criação de fôlderes e impressões especiais.

32 O Excel 2007 possui recursos para realizar formatações
condicionais, ou seja, de acordo com os valores da célula, é
possível definir cores e formatos específicos.

33 Tanto o BrOffice Writer quanto o Word 2007 permitem salvar
o texto em edição como arquivo PDF. Uma das vantagens dos
arquivos PDF é que eles podem ser abertos por meio de um
navegador de Internet.
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Considerando as disposições constitucionais sobre a
administração pública e os servidores públicos, julgue os itens
subsequentes.

34 O servidor público estável somente perderá o cargo mediante
sentença judicial transitada em julgado.

35 Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos
brasileiros, natos ou naturalizados, mas não aos estrangeiros,
por não serem estes destinatários de direitos civis.

Julgue os itens seguintes, relativos à aplicabilidade das normas
constitucionais.

36 Enquanto não dispuserem de normatividade para viabilizar
o exercício do direito ou do benefício que consagrem, as
normas de eficácia limitada permanecem inaplicáveis, razão
pela qual são consideradas normas de aplicação indireta,
mediata ou diferida.

37 As normas constitucionais de eficácia contida, cuja
aplicabilidade é mediata e reduzida, só produzem efeitos
mediante lei integrativa infraconstitucional.

A respeito da organização político-administrativa do Estado
Federal brasileiro, julgue os itens que se seguem.

38 Compete aos estados-membros, por meio de lei estadual,
respeitado o período a ser fixado em lei complementar
federal, criar, fundir e desmembrar municípios, após consulta
prévia às populações dos municípios envolvidos e divulgação
e publicação dos respectivos estudos de viabilidade.

39 No DF, cabe à União organizar e manter o Poder Judiciário,
o MP, a Defensoria Pública, as Polícias Civil e Militar e o
Corpo de Bombeiros Militar.

40 À União, pessoa jurídica de direito público interno, compete,
em nome do Estado brasileiro, manter relações com Estados
estrangeiros e participar de organizações internacionais.

Tendo em vista as disposições constitucionais sobre o Poder
Judiciário, o CNJ e o MP, julgue os itens a seguir.

41 Ao CNJ incumbe o controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres
funcionais dos juízes, cabendo, ainda, ao referido órgão zelar
pela autonomia desse poder e pelo cumprimento do Estatuto
da Magistratura.

42 O ingresso na carreira da magistratura realiza-se mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil na fase
preliminar do certame, exigindo-se do bacharel em direito,
no mínimo, três anos de atividade jurídica.

Julgue os próximos itens, referentes a direitos políticos e direitos
de nacionalidade.

43 Como regra, adota-se no Brasil o critério territorial (jus soli)
para a atribuição de nacionalidade originária,
considerando-se brasileiros natos os nascidos no Brasil,
ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam
a serviço de seu país de origem.

44 Os conscritos, durante o período militar obrigatório, e os
estrangeiros não dispõem da capacidade eleitoral ativa, não
sendo, portanto, alistáveis.

Com relação ao processo legislativo e às atribuições do Poder
Executivo, julgue os itens seguintes.

45 Compete privativamente ao presidente da República dispor,
mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da
administração federal, quando o ato pertinente não implicar
aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos
públicos.

46 Cabe à casa legislativa na qual tenha sido concluída a votação de
emenda à Constituição Federal enviar a referida emenda ao
presidente da República para promulgação e consequente
publicação. 

No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julgue os
itens subsequentes. 

47 É vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios
subvencionar cultos religiosos ou igrejas, bem como manter
com eles ou com seus representantes vínculos e formas de
cooperação de qualquer natureza, ainda que o interesse público
eventualmente possa justificá-los.

48 Diferentemente das pessoas naturais, as pessoas jurídicas não
podem ser consideradas titulares de direitos fundamentais, como,
por exemplo, o direito à honra e à imagem, o direito de resposta
e o sigilo de correspondência.

O Partido Comunista da China completa noventa anos em
meio à maior onda repressiva desde o massacre da Praça da Paz
Celestial, em 1989, e a uma ofensiva de resgate de símbolos maoístas
que tingiu o país de vermelho. Há sessenta anos no poder, o partido
não dá nenhum sinal de que vá permitir o surgimento de outras forças
políticas.

O Estado de S.Paulo, 26/6/2011, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens
seguintes, considerando a amplitude do tema abordado, além de
aspectos marcantes do mundo contemporâneo.

49 Infere-se do texto que o governo chinês vem ampliando o
processo de distensão política iniciado após a morte de Mao
Zedong, algo que já se manifesta com a redução dos espaços de
atuação do partido comunista chinês.

50 O massacre a que o texto se refere, ocorrido no mesmo contexto
histórico em que o denominado socialismo real do Leste europeu
começava a ruir, foi a resposta do regime comunista chinês às
manifestações populares — sobretudo de jovens estudantes —
em defesa da liberdade.

51 Plenamente integrado ao mundo globalizado dos tempos atuais,
o comércio chinês fez do Brasil um dos seus parceiros mais
significativos.

52 Ao longo das duas últimas décadas, a China tem apresentado
expressivos índices de crescimento econômico, a ponto de
constituir, na atualidade, a segunda maior economia mundial,
conquistando a posição até então ocupada por outra potência
asiática, o Japão.

53 O atual modelo de desenvolvimento chinês, que pressupõe
determinado grau de abertura à participação, na economia, de
capitais privados, nacionais e internacionais, alavanca a inserção
do país na ordem econômica global.
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O Brasil se prepara para organizar a maior conferência

do planeta, a Rio+20. Muito do que fora prometido à época da

conferência de 1992 não foi cumprido, mas todos sabem: ainda há

tempo de, com muito trabalho, conduzir a Terra para o caminho

do desenvolvimento sustentável.

Caderno Dia Mundial do Meio Ambiente. In: Correio

Braziliense, 5/6/2011, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a

abrangência da temática que ele focaliza, julgue os itens a seguir.

54 A questão ambiental integra, como exceção, a agenda da

Organização das Nações Unidas, cuja preocupação essencial

está voltada para a segurança internacional. 

55 A conferência sediada no Brasil, em 1992, reuniu, no Rio de

Janeiro, grande número de governantes e de especialistas em

questões ambientais, e o fato de ela não ter atingido seus

objetivos, como transparece no texto, é considerado um dos

principais fatores para o impeachment do então presidente da

República, Fernando Collor.

56 Apesar do reconhecimento do não alcance de muitas metas

propostas na conferência de 1992, o texto não deixa dúvidas

quanto à possibilidade de se reverter o cenário de degradação

ambiental hoje existente no planeta.

57 Especialistas acreditam que a Rio+20 ampliará as pressões

de ambientalistas e de organizações não governamentais

para que o Estado brasileiro crie órgão específico —

provavelmente um ministério — voltado para o trato dos

temas ambientais no Brasil.

58 A preocupação mundial com o meio ambiente data do

processo de expansão da moderna industrialização verificado

ainda no século XIX.

Com relação aos fundamentos da organização do DF, à

administração pública e à assistência social, julgue os seguintes

itens, à luz da Lei Orgânica do DF.

59 A assistência social do governo do DF deve ser prestada aos

que contribuem com a seguridade social e aos que deixaram

de fazê-lo, ressalvados, no caso desses últimos, os prazos de

carência previstos em lei.

60 Entre os objetivos prioritários do governo do DF inclui-se o

atendimento das demandas da sociedade nas áreas de

educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública,

moradia, saneamento básico, assistência social e, inclusive,

lazer.

61 A investidura em cargo, emprego e função pública depende

de aprovação prévia em concurso público, que pode ser de

provas ou de provas e títulos; as exonerações de cargos em

comissão dependem de requisitos previstos em lei.

Com referência ao Estatuto dos Bombeiros-Militares do CBMDF,

julgue os itens que se seguem, à luz da Lei n.o 7.479/1986 e de suas

alterações.

62 O posto de aspirante a oficial BM, do grau hierárquico do

oficial, deve ser conferido mediante ato do governador do DF e

confirmado em carta patente. 

63 Para que um quotista gerente de determinada sociedade

empresária possa ingressar na carreira de BM e permanecer na

ativa, ele terá de renunciar à gerência da referida sociedade, mas

dela poderá permanecer quotista, por quotas de responsabilidade

limitada.

64 Se um BM estiver em licença para tratar de interesse particular

e, durante esse período, for condenado, judicialmente, a pena que

lhe restrinja a liberdade individual, o gozo da licença poderá ser

interrompido para que se cumpra a sentença.

65 A inclusão nos quadros do CBMDF obedece ao voluntariado,

conforme a legislação pertinente. Todavia, a reinclusão é vedada,

salvo para dar cumprimento a decisão judicial e nos casos de

deserção, extravio e desaparecimento.

No que se refere aos militares do CBMDF, julgue os próximos itens,

à luz da Lei n.o 12.086/2009.

66 A incumbência de promover a incorporação dos candidatos

aprovados nos concursos públicos para os diversos quadros ou

qualificações existentes no CBMDF é do governador do DF.

67 O BM que estiver, por prazo superior a um ano, em gozo de

licença para tratamento de saúde de pessoa da família não poderá

constar de quadro de acesso para promoção a posto ou graduação

superior.

68 A promoção de BM por ato de bravura está sujeita à existência

de vaga no respectivo quadro e deve resultar de ato não comum

de coragem e audácia, o qual deve estar dissociado do

cumprimento do dever.

Julgue os itens a seguir, relativos à competência e à organização

básica do CBMDF.

69 Uma das competências do CBMDF é executar as atividades de

defesa civil.

70 O controlador, o comandante operacional e o ajudante-geral

fazem parte do Comando-Geral do CBMDF.


