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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
Lei n.º 9.503/1997, e as resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN), julgue os itens a seguir.

51 Considere a seguinte situação hipotética.
A figura abaixo ilustra uma interseção, do tipo cruzamento,
formada por duas vias de mão dupla de tráfego,
perpendiculares entre si. No local, as condições de visibilidade
permitem a clara visualização de qualquer veículo trafegando
nas duas direções e em ambos os sentidos. Na via por onde
trafegam os veículos A e B não existe nenhuma sinalização
vertical de código R-7 nem linha contínua dupla de código
LFO-3. O condutor do veículo B aciona a luz indicadora de
direção do veículo, com o propósito de efetuar manobra de
conversão à direita, e reduz a velocidade ao se aproximar da interseção.
Nessa situação, ainda que nenhum veículo esteja trafegando no
sentido oposto ao dos veículos A e B, o condutor do veículo A
não poderá efetuar manobra de ultrapassar o veículo B após
este ter reduzido a velocidade.

 

52 Em uma pista de rolamento com três faixas de circulação no
mesmo sentido, na qual a faixa da direita é destinada
exclusivamente a ônibus, é permitido o tráfego de caminhões
pela faixa central, apesar de serem considerados veículos mais
lentos e de maior porte.

53 As ordens do agente de trânsito terão prevalência sobre as
normas de circulação e outros sinais, ao passo que as
indicações dos sinais prevalecem sobre as indicações dos
semáforos e as demais normas de trânsito.

54 Em efetiva prestação de serviço de urgência e devidamente
identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro
e iluminação vermelha intermitente, os veículos de polícia
gozam de livre circulação, estacionamento e parada e têm
prioridade de trânsito; contudo, mesmo em uma perseguição,
a preferência de passagem na via e no cruzamento deverá
ocorrer com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de
segurança.

55 Considerando a classificação dada pelo CTB às vias abertas à
circulação e aos respectivos limites de velocidade, a
velocidade máxima em estradas desprovidas de sinalização
regulamentadora é de 110 km/h para automóveis, de 90 km/h
para ônibus e de 80 km/h para caminhões.

Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN,

julgue os itens subsequentes, relativos a Carteira Nacional de

Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de

tráfego dos veículos.

56 Os cintos de segurança de um ônibus fabricado há menos de

cinco anos e destinado a transporte de servidores, do tipo

subabdominal, atendem aos requisitos legais, estando em

conformidade com o CTB e as resoluções do CONTRAN.

57 O condutor portador de CNH categoria D cometerá infração de

trânsito gravíssima ao conduzir um veículo motorizado

utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a

oito lugares, excluído o motorista, uma vez que somente o

portador de CNH categoria E está habilitado para conduzir

esse tipo de veículo.

58 As placas de identificação com as cores verde e amarela da

bandeira nacional poderão ser usadas pelo veículo de

representação pessoal do procurador-geral da República, bem

como pelos veículos de representação dos chefes do Ministério

Público dos estados e do Distrito Federal.

59 Segundo o CTB, o uso de persianas no vidro traseiro dos

veículos destinados ao transporte dos membros do Ministério

Público é permitido desde que o veículo tenha espelhos

retrovisores em ambos os lados.

Julgue os próximos itens, relativos a direção defensiva.

60 Embora pneus murchos tenham reduzida vida útil e provoquem

aumento no consumo de combustível, eles melhoram a

estabilidade do veículo devido à maior aderência no piso com

água.

61 Considere a seguinte situação hipotética.

O motorista de um órgão público conduzia uma autoridade que

estava atrasada para embarque em uma aeronave. Era noite,

havia bastante neblina e a via estava sem iluminação pública.

Na tentativa de evitar a perda do voo, o condutor não reduziu

a velocidade do veículo, mantendo-a dentro dos limites

regulamentados pela sinalização vertical, e acionou a luz alta

dos faróis. 

Nessa situação, o condutor deixou de tomar o devido cuidado

de reduzir a velocidade diante de situações de neblina e baixa

visibilidade, apesar de ter agido adequadamente ao acionar a

luz alta dos faróis do veículo, a fim de obter maior alcance

visual.

62 Os princípios da direção defensiva recomenda que o condutor

mantenha seu veículo a uma distância segura em relação ao

veículo à sua frente, como medida preventiva para evitar

acidentes; contudo não está caracterizado como infração de

trânsito o fato de o condutor deixar de manter distância de

segurança lateral entre o seu veículo e os demais.
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À luz do disposto no CTB, julgue os itens seguintes, relativos ao
meio ambiente e aos veículos automotores.

63 A buzina, um agente causador de poluição sonora, poderá ser
usada pelo condutor do veículo desde que em toque breve, para
fazer advertências necessárias e evitar acidentes; contudo, usar
a buzina entre 22 h e 6 h configura infração de trânsito.

64 Os principais causadores da poluição do ar são os veículos
automotores. A quantidade de gases emitidos pelos
escapamentos dos veículos depende do tipo e da qualidade do
combustível e do tipo e da regulagem do motor. Os veículos
movidos a álcool poluem menos que os movidos a gasolina,
que, por sua vez, poluem menos que os veículos movidos a
dísel.

65 A emissão de gases poluentes e ruído pelos veículos em
circulação será avaliada por meio de inspeções obrigatórias.
Caso o veículo seja reprovado em inspeção, ele ficará sujeito
à medida administrativa de retenção. A forma e periodicidade
dessas inspeções serão estabelecidas pelos órgãos ou entidades
executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, no
âmbito da respectiva circunscrição.

Com relação ao funcionamento de veículos automotores, julgue os
itens a seguir.

66 Além das várias relações de transmissão, a transmissão
continuamente variável permite que o conjunto funcione de
modo contínuo e suave, sem trancos ou buracos entre uma
marcha e outra, o que é uma vantagem em relação aos câmbios
automáticos tradicionais.

67 Quanto maior for a octanagem da gasolina, melhor será a sua
qualidade: a alta octanagem permite que a gasolina resista a
maiores compressões no cilindro do motor, sem ocorrer
detonação.

68 Na frenagem, caso se perceba trepidação no pedal de freio ou
ruído, recomenda-se a substituição das pastilhas e a verificação
do estado dos discos.

69 Caso o veículo, em marcha retilínea, apresente vibração,
deve-se avaliar a suspensão com relação à convergência. 

70 No sistema de direção hidráulica, um fluido hidráulico ou um
óleo leve é fornecido sob pressão por uma bomba acionada
pelo motor. Havendo avaria nesse sistema, é impossível a
condução do veículo.

Julgue os próximos itens com relação aos sistemas eletrônicos
utilizados na fabricação dos veículos automotores. 

71 A unidade de comando eletrônica controla as unidades
injetoras em motores diesel de caminhões, de modo a permitir
que a partida do motor seja imediata, como ocorre em motores
que utilizam outros combustíveis.

72 No distribuidor com ignição eletrônica, uma unidade de
comando interrompe eletronicamente a corrente de baixa
tensão, com duração maior quando comparado ao distribuidor
de ignição convencional, o que contribui para que não
apareçam falhas nas altas rotações do motor.

73 A energia da bateria nos veículos elétricos modernos, que
atualmente atinge 180 W-h/kg, é fator fundamental para o bom
desempenho desses veículos, considerando, além disso, fatores
como vida útil, potência, segurança e custo. 

74 Entre os sistemas eletrônicos aplicados nos veículos, a
embreagem eletrônica traz maior conforto para a dirigibilidade,
a permanência de rotação mais uniforme do motor e os
desacoplamentos sem ruídos ou oscilações nas trocas de
marcha.

75 A codificação R4 em uma vela de ignição identificada por
BCPR4E indica que ela é do tipo resistiva e de grau térmico do
tipo frio.

76 Os sistemas de ignição eletrônica impedem que as velas
apresentem o bico do isolador esbranquiçado e com grânulos
na superfície.

Com relação a injeção eletrônica, pneumática, balanceamento e
sistemas de arrefecimento e lubrificação, julgue os itens
subsecutivos. 

77 Quando o óleo lubrificante do motor está frio, a pressão
necessária para impeli-lo pelas pequenas folgas do motor
poderá ser demasiado elevada, a ponto de danificar a bomba de
óleo. Nesse caso, uma válvula de descarga existente no interior
da bomba se abre a fim de deixar passar algum óleo para o
cárter.

78 Os sistemas de injeção eletrônica podem ser dotados de apenas
uma válvula injetora de combustível (EFI) ou de várias
válvulas injetoras (MPFI). Esses sistemas possuem vantagens
em relação ao carburador, como a redução do efeito
denominado retorno de chama no coletor de admissão e a
eliminação do afogador.

79 O sistema pneumático permite economia de pneus ao levantar
o eixo ou eixos autodirecionais durante manobras, com o
veículo vazio ou com carga parcial.

80 No sistema de arrefecimento de circuito fechado, quando a
temperatura da água sobe, fazendo-a expandir, o excesso de
água é forçado para o radiador, o que amplia a capacidade de
resfriamento do motor.

No que se refere às técnicas operacionais empregadas na segurança
institucional, julgue os itens a seguir.

81 Uma mulher que esteja sob suspeita somente poderá ser
revistada por uma agente pública.

82 No procedimento de abordagem, o plano de ação consiste no
planejamento da conduta da equipe, no qual são divididas as
tarefas e atribuídas as devidas responsabilidades aos membros
da equipe.

Acerca da segurança física e patrimonial de instalações, julgue os
itens que se seguem.

83 Na segurança tridimensional, a segurança estratégica, também
conhecida como segurança física, serve para proteger o
patrimônio invisível da empresa, ou seja, seus negócios.

84 Dentro do espaço físico e das áreas de segurança, a zona livre
externa, área de grande risco para segurança da empresa,
corresponde ao espaço existente entre o prédio e o cercado que
protege a empresa.

85 A central de segurança, geralmente dirigida pelo gerente de
segurança, corresponde ao local onde devem estar
centralizados todos os serviços de segurança.

86 Portaria ou recepção, devido ao fato de ser um local por onde
transitam dirigentes, funcionários, visitantes e fornecedores, é
considerada um espaço fundamental para a segurança da
empresa; por isso as empresas devem dispor de um eficiente
processo de identificação e de controle de ingresso de
quaisquer pessoas nesse local.

87 A fiscalização por câmeras de circuito fechado de televisão
constitui um tipo de segurança dinâmica.
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Julgue os itens subsecutivos, relativos a prevenção e combate a
incêndios.

88 A espuma química é um agente eficiente em incêndios de
classe A, B e C.

89 Fogo é considerado uma reação química, denominada
combustão, na qual combustíveis — normalmente o oxigênio
do ar — se combinam com comburentes — materiais físicos
—, produzindo luz e calor.

90 A transmissão do calor realizada por meio de ondas térmicas
e raios se processa através do espaço vazio, não necessitando
de continuidade molecular entre a fonte calorífica e o corpo
que recebe calor.

Julgue os próximos itens, referentes a armamento, tiro,
conhecimentos de defesa pessoal e segurança de dignitários.

91 Os seguranças, que devem ser treinados com técnicas de defesa
pessoal, podem se defender de ataques de pessoas
mal-intencionadas por meio de golpe aplicado com o bordo
cubital da mão, espalmada, geralmente contra o pescoço, as
têmporas ou a clavícula.

92 Consideram-se armas portáteis aquelas que, apesar de
possuírem peso relativo, podem ser conduzidas por um único
indivíduo e que, geralmente, são dotadas de bandoleiras para
facilitar o seu transporte.

93 Geralmente, o carregamento de armas é realizado por
antecarga — sistema em que as armas são carregadas pela
parte da frente da culatra.

94 O terceiro perímetro da equipe de segurança de uma autoridade
é a área de segurança onde ficam localizados os integrantes da
segurança velada, ou seja, aqueles integrantes que ficam mais
próximos à autoridade, confundindo-se com ela.

A respeito dos crimes contra o patrimônio, julgue os itens a seguir.

95 Considere que um indivíduo tenha encontrado, na rua, um
celular identificado e totalmente desbloqueado. Considere,
ainda, que esse indivíduo tenha mantido o objeto em sua posse,
deixando de restituí-lo ao dono. Nessa situação, só existirá
infração penal se o legítimo dono do objeto tiver reclamado a
sua posse e o objeto não lhe tiver sido devolvido.

96 O furto de bagatelas não é passível de punição por ser o valor
da coisa pequeno ou insignificante, havendo, nesse caso,
exclusão da tipicidade.

97 O crime de extorsão mediante sequestro, desde que se prove
que a intenção do agente era, de fato, sequestrar a vítima, se
consuma no exato instante em que a pessoa é sequestrada,
privada de sua liberdade, independentemente de o(s)
sequestrador(es) conseguir(em) solicitar(em) ou receber(em)
o resgate.

Com referência ao Estatuto do Desarmamento, julgue os itens
subsecutivos.

98 As armas das polícias militares deverão ser registradas no
Sistema Nacional de Armas.

99 Se uma pessoa for flagrada portando um punhal que tenha mais
de 12 cm e dois gumes, ela poderá responder pelo crime de
porte ilegal de arma, previsto no Estatuto do Desarmamento. 

Julgue o item a seguir, referente a trabalho em equipe.

100 Na pseudoequipe, prioriza-se a individualidade, já que nesse
tipo de grupo não há preocupação com o desempenho coletivo
apreciável.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e
proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas em 1948, marcou um novo tempo na proteção internacional
dos indivíduos. Considerando o preâmbulo desse documento, julgue
os itens a seguir. 

101 Os estados-membros da Organização das Nações Unidas se
comprometem a promover o respeito universal aos direitos e às
liberdades humanas fundamentais.

102 O reconhecimento da dignidade inerente a todas as pessoas,
bem como dos seus direitos iguais e inalienáveis, é o
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.

103 Para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas,
o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram
em atos bárbaros ultrajantes para a consciência da humanidade.

104 O respeito aos direitos humanos pelo império da lei é essencial
para que as pessoas não sintam necessidade de recorrer à
rebelião contra a tirania e a opressão. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta um
catálogo de garantias que têm por escopo proteger os indivíduos de
abusos cometidos por pessoas que desempenham funções públicas.
Considerando as disposições dessa declaração, julgue os próximos
itens.

105 A apreensão de bem alheio não precisa ser formalmente
justificada quando estiver evidente que o bem apreendido
possa vir a ser utilizado para prejudicar a continuidade do
serviço público.

106 Não se pode impor tratamento diferenciado nem impedir a
entrada nas dependências da administração pública à pessoa
que exteriorize credo religioso por meio da utilização de
palavras, sinais, símbolos ou imagens.

107 Ninguém é obrigado a participar de associação, nem mesmo
das que pretendam representar alguma categoria profissional.

108 Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado;
sendo assim, qualquer detenção deve ser formalmente
justificada.

109 Medidas degradantes podem ser utilizadas para impedir a
depredação do patrimônio público quando se revelarem a única
maneira de se preservar o interesse social.

110 A presunção de inocência não socorre a quem tem maus
antecedentes.

Com relação aos direitos humanos previstos na Constituição
Federal de 1988 (CF), julgue os itens que se seguem.

111 Na CF, a classificação dos direitos e garantias fundamentais
restringe-se a três categorias: os direitos individuais e
coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos.

112 Os direitos fundamentais só podem ser garantidos quando
regulamentados em lei.

113 A CF traz uma enumeração taxativa dos direitos fundamentais.
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Os direitos fundamentais arrolados pela CF balizam o trabalho do servidor público. Considerando as disposições constitucionais insculpidas
nos artigos que vão do 5.º ao 15, julgue os itens subsecutivos. 

114 O direito de petição só se aplica ao judiciário.

115 É assegurado o acesso às informações de interesse particular retidas pelos órgãos públicos.

116 O fornecimento de certidão para a defesa de direitos ou para o esclarecimento de situações pessoais pelos órgãos públicos encontra
respaldo constitucional.

117 É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público.

118 A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível.

119 Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa.

120 As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional.

Espaço livre


