
 

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CONCURSO PÚBLICO 
 

                                              PROVA OBJETIVA: 25 de novembro de 2012 
 
 

NÍVEL MÉDIO  
 

Cargo: GUARDA PORTUÁRIO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo ao qual você está inscrito, 
conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário 
comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 
de Matemática, 05 de Legislação e 15 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, 
comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração 
de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 40. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Companhia Docas do Pará/Guarda Portuário o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital do referido 
concurso. 

 
Boa Prova. 

 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O silêncio 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
 
 

 A substituição da máquina de escrever pelo computador não afetou 
muito o que se escreve. Quer dizer, existe toda uma geração de escritores que 
nunca viram um tabulador (que, confesso, eu nunca soube bem para o que 
servia) e uma literatura pontocom que já tem até os seus mitos, mas mesmo 
num processador de texto de último tipo ainda é a mesma velha história, a 
mesma luta por amor e glória botando uma palavra depois da outra com um 
mínimo de coerência, como no tempo da pena de ganso. 
 O novo vocabulário da comunicação entre micreiros, feito de 
abreviações esotéricas e ícones, pode ser um desafio para os não iniciados, 
mas o que se escreve com ele não mudou. Mudaram, isto sim, os entornos da 
literatura. 
 Por exemplo: não existem mais originais. Os velhos manuscritos 
corrigidos, com as impressões digitais, por assim dizer, do escritor, hoje são 
coisas do passado: com o computador só existe versão final. O processo da 
criação foi engolido, não sobram vestígios. Só se vê a sala do parto depois que 
enxugaram o sangue e guardaram os ferros. 
 Nos jornais, o efeito do computador foi muito maior do que o fim da 
lauda rabiscada e da prova de paquê. O computador restabeleceu o que não 
existia nas redações desde — bem, desde as penas de ganso. O silêncio. 
 Um dia alguém ainda vai escrever um tratado sobre as consequências 
para o jornalismo mundial da substituição do metralhar das máquinas de 
escrever pelo leve clicar dos teclados dos micros, que transformou as 
redações, de fábricas em claustros. A desnecessidade do grito para se fazer 
ouvir e a perda da identificação do seu ofício com um barulhento trabalho 
braçal mudou o caráter do jornalista. Se para melhor ou para pior, é discutível. 
 Defendo, sem muita convicção, a tese de que a mudança da máquina 
de escrever para o computador também determinou uma migração da 
esquerda para a direita nas redações brasileiras. Se hoje não vale mais a 
velha máxima de que jornalista era de esquerda até o nível de redator chefe e 
de direita daí para cima, a culpa é da informatização. A nova direita é filha do 
silêncio. 
 Mas é no futuro que a troca do bom preto no branco pelo impulso 
eletrônico e o texto virtual fará a maior confusão. 
 A internet está cheia de textos apócrifos, inclusive alguns atribuídos a 
mim pelos quais recebo xingamentos (e tento explicar que não são meus) e 
elogios (que aceito, resignado), contra os quais nada pode ser feito e que, 
desconfio, sobreviverão enquanto tudo que os pobres autores deixarem feito 
por meios obsoletos virará cinza e será esquecido. Nossa posteridade será 
eletrônica e, do jeito que vai, será fatalmente de outro. 

Luís Fernando Verissimo 

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/noblat/>.  
Acesso em: 3 out. 2012. 

 
*Prova de paquê: a que se tira de uma composição tipográfica ainda não paginada, para o 
trabalho de revisão. 
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ASSINALE, COM BASE NA LEITURA DO TEXTO ACIMA, A ALTERNATIVA QUE COMPLETA 
CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 09. 
 
01.  Para Luís Fernando Verissimo, entre os efeitos causados pela substituição da máquina de escrever 
pelo computador está o fato de que 
(A) a literatura digital ainda não produziu escritores famosos.  
(B) não se pode mais acompanhar o processo de construção de um texto.  
(C) os escritores não iniciados submeteram-se a usar apenas a linguagem dos micreiros. 
(D) há diferenças entre o que se escreve no computador e o que se escreve na máquina de escrever. 
 
02.  Em relação ao trabalho na esfera do jornalismo, o autor 
(A) defende a postura política dos redatores-chefes de jornal. 
(B) considera positiva a transformação das redações em silenciosos conventos. 
(C) atribui ao silencioso clicar dos computadores mudanças no caráter dos jornalistas.  
(D) argumenta em favor da existência de jornalistas comprometidos com partidos de direita. 
 
03.  Verissimo prevê que, no futuro, 
(A) só serão veiculados na internet os textos com autoria estabelecida. 
(B) não haverá mais livros e será impossível determinar os autores dos textos. 
(C) as bibliotecas virtuais conservarão os textos publicados antes da era tecnológica. 
(D) os autores preferirão publicar seus livros na internet para que sejam mais bem preservados. 
 
04.  Luís Fernando Verissimo descreve o ato de produzir textos no enunciado  
(A) “tudo que os pobres autores deixarem feito por meios obsoletos virará cinza e será esquecido” 

(linhas 37-38). 
(B) “a mesma luta por amor e glória botando uma palavra depois da outra com um mínimo de coerência” 

(linhas 5-7). 
(C) “com o computador só existe versão final. O processo da criação foi engolido, não sobram vestígios” 

(linhas 14-15). 
(D)  “Os velhos manuscritos corrigidos, com as impressões digitais, por assim dizer, do escritor, hoje 

são coisas do passado” (linhas 12-14). 
 
05.  O fragmento de texto cuja reformulação não manteve o sentido original é 
(A) “O processo da criação foi engolido, dele não restam traços” (linhas 14-15). 
(B) “e uma literatura escrita em meio eletrônico que já tem até os seus mitos” (linha 4). 
(C) “A internet está cheia de textos genuínos, inclusive alguns dados como meus” (linhas 34-35).  
(D) “O novo vocabulário da comunicação entre usuários de computador, feito de obscuras abreviações” 

(linhas 8-9). 
 
06.  Em relação à morfologia, é correto afirmar que  
(A) a locução sublinhada em “O computador restabeleceu o que não existia nas redações” (linhas 18-

19) refere-se a “silêncio” (linha 19).  
(B) o adjetivo destacado em “o efeito do computador foi muito maior do que o fim da lauda rabiscada” 

(linhas 17-18) está no grau superlativo.  
(C) a expressão destacada em “Quer dizer, existe toda uma geração de escritores que nunca viram um 

tabulador” (linhas 2-3) introduz uma ratificação.  
(D) não haverá alteração de sentido se deslocarmos a palavra “pobre” para depois de “autores”, em 

“enquanto tudo que os pobres autores deixarem” (linha 37). 
 
07.  Em “Só se vê a sala do parto depois que enxugaram o sangue e guardaram os ferros” (linhas 15-
16) ocorre  
(A) anáfora. 
(B) antítese. 
(C) metáfora.  
(D) eufemismo. 
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08.  No que concerne às normas de regência e concordância, é correto afirmar que 
(A) o verbo “deixarem” rege a preposição “de” no enunciado “enquanto tudo que os pobres autores 

deixarem” (linha 37).  
(B) o uso do verbo no plural é obrigatório no enunciado em “existe toda uma geração de escritores que 

nunca viram um tabulador” (linhas 2-3). 
(C) a expressão sublinhada em “jornalista era de esquerda até o nível de redator chefe e de direita daí 

para cima” (linhas 29-30) deveria ser corrigida para “até a nível de”. 
(D) o verbo em destaque deveria estar no plural em “A desnecessidade do grito para se fazer ouvir e a 

perda da identificação do seu ofício com um barulhento trabalho braçal mudou o caráter do 
jornalista” (linhas 23-25).  

 
09.  Releia o enunciado abaixo. 
 
“O novo vocabulário da comunicação entre micreiros, feito de abreviações esotéricas e ícones, pode ser 
um desafio para os não iniciados, mas o que se escreve com ele não mudou” (linhas 8-10). 
 
Julgue os itens a seguir em relação à sintaxe do trecho destacado. 
I.   Trata-se de um período com três (03) orações. 
II.  “O novo vocabulário da comunicação entre micreiros” é o sujeito da oração principal. 
III. Há uma oração subordinada adjetiva no período. 
IV. A oração iniciada pela conjunção “mas” tem como sujeito uma outra oração. 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e IV. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e III. 
 
10.  Julgue os itens abaixo em relação às normas da redação oficial. 
I. A estrutura da declaração é muito semelhante à da certidão.  
II. No fecho de correspondências oficiais, podem-se usar abreviações do tipo Att. (Atenciosamente). 
III. Em correspondência endereçada ao diretor-presidente da CDP, deve-se usar o pronome de 

tratamento Vossa Senhoria. 
IV. O documento encaminhado por um particular a uma autoridade solicitando algo a que julga ter 

direito legal denomina-se requerimento. 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) III e IV. 
(C) I, II e III. 
(D) II e IV. 
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MATEMÁTICA 
 
11. Por ocasião do final de ano resolveu-se adquirir agendas para dar de brindes a certo número de 
pessoas, a um custo de R$ 2.400,00. O fornecedor propôs, e foi aceito, que fossem adquiridas mais 40 
agendas, a fim de reduzir o preço unitário em R$ 10,00, passando o custo total para R$ 3.000,00. 
Quantas agendas foram compradas com os R$ 3.000,00?  
(A) 75 agendas. 
(B) 85 agendas. 
(C) 95 agendas. 
(D) 100 agendas. 
 
12. O setor de compras adquiriu vinte pen-drives de 2 gigabytes e dez HD externos de 1 terabyte,  a um 
custo de R$ 4.400,00. O preço de um HD externo foi igual ao quadrado do preço de um pen-drive. 
Quanto custou cada HD externo? 
(A) R$ 400,00. 
(B) R$ 441,00. 
(C) R$ 484,00. 
(D) R$ 529,00. 
 
13. Uma Companhia de fornecimento de energia elétrica reajustou indevidamente suas tarifas em 25%, 
o que fez a agência reguladora intervir, solicitando que os valores retornassem aos praticados antes do 
reajuste. O percentual dessa redução foi de 
(A) 20%. 
(B) 22%. 
(C) 24%. 
(D) 25%. 
 
14. Vinte e quatro técnicos, trabalhando 6 horas por dia, atualizariam 56 processos em 2 dias. Na 
impossibilidade de seis desses técnicos trabalharem, quantas horas por dia os demais levariam para 
atualizar 42 desses processos em 3 dias? 
(A) 3 horas. 
(B) 4 horas. 
(C) 5 horas. 
(D) 6 horas. 
 
15. O comprimento de um terreno retangular ocupado por um porto na margem de um rio foi ampliado 
em 20%; no entanto, para aumentar a largura da rua que o limitava, o terreno do porto teve que reduzir 
a sua largura em 20%. O que ocorreu com a área do terreno original? 
(A) Permaneceu igual. 
(B) Reduziu 4%. 
(C) Aumentou 4%. 
(D) Aumentou 10%. 
 
16. Uma gratificação de R$ 3.500,00 foi dividida entre dois servidores em partes inversamente 
proporcionais as suas idades, que eram de 24 e 32 anos. O mais novo, que havia recebido mais, achou 
injusta a divisão e propôs que ficassem ambos ficassem com R$ 1.750,00. Que percentual do que havia 
recebido o servidor mais novo foi dado ao servidor mais velho para que eles ficassem com valores 
iguais? 
(A) 14,5%. 
(B) 13,5%. 
(C) 12,5%. 
(D) 25%. 
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UTILIZE OS DADOS ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES. 
 
Duas salas vizinhas eram retangulares, de mesmo comprimento e mesma largura, conforme esboço 
abaixo. O conjunto das salas totalizava 40 metros de perímetro. A parede entre elas foi quebrada (linha 
pontilhada), de modo a ampliar o comprimento da sala da direita em 1,5 metros, ficando a sua área 
12m2 maior que a da sala da esquerda. 
 
                          1,5m                                                                         
 
                                                                             Largura 
                                            
 
 
                                          comprimento 
 
17. O perímetro da menor sala passou a ser de 
(A) 27m. 
(B) 25m. 
(C) 23m. 
(D) 21m. 
 
18. A área de cada sala antes da modificação era de 
(A) 40m2. 
(B) 36m2. 
(C) 32m2. 
(D) 30m2. 
 
19. Três amigos, A1, A2 e A3, fizeram concursos para os cargos distintos, C1, C2, e C3, obtendo distintos 
totais de pontos: P1, P2 e P3. O amigo A3 concorre ao cargo C2 e não obteve P3 pontos. O amigo A2 
obteve P1 pontos, mas não concorre ao cargo C3, pois quem concorre a esse cargo foi quem obteve P3 
pontos. É correto afirmar que 
(A) A2 concorre ao cargo C1. 
(B) A1 não concorre ao cargo C3. 
(C) A3 obteve P3 pontos. 
(D) quem concorre ao cargo C1 obteve P2 pontos. 
 
20. A negação da proposição lógica “Todos os homens dessa seção são bons nadadores” é:  
(A) “Todos os homens dessa seção são maus nadadores”. 
(B) “Pelo menos um homem dessa seção é mau nadador”. 
(C) “As mulheres dessa seção não são boas nadadoras”. 
(D) “Algumas mulheres dessa seção são más nadadoras”. 
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LEGISLAÇÃO 
  
21. Para os efeitos da Lei n° 8630, de 25 de fevereiro de 1993, considera-se porto organizado aquele 

construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação, 
(A) da movimentação de passageiros ou da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido 

ou explorado pelos estados, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma 
autoridade policial. 

(B) e da exclusiva movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, 
cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária. 

(C) da movimentação de passageiros ou da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido 
ou explorado pelos estados e municípios, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma autoridade portuária. 

(D) da movimentação de passageiros ou da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido 
ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma 
autoridade portuária. 

 
22. O bloco do poder público no Conselho de Autoridade Portuária será constituído da seguinte forma: 
(A) um representante da Administração do Porto; um representante dos armadores; um representante 

dos titulares de instalações portuárias privadas localizadas dentro dos limites da área do porto; um 
representante dos demais operadores portuários. 

(B) dois representantes dos trabalhadores portuários avulsos; dois representantes dos demais 
trabalhadores portuários. 

(C) um representante do Governo Federal, que será o Presidente do Conselho; um representante do 
Estado onde se localiza o porto; um representante dos Municípios onde se localiza o porto ou os 
portos organizados abrangidos pela concessão. 

(D) dois representantes dos exportadores e importadores de mercadorias; dois representantes dos 
proprietários e consignatários de mercadorias; um representante dos terminais retroportuários. 

 
23. À(ao) __________ compete contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a 
transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da 
ética pública. 
- O órgão cujo nome completa corretamente a lacuna acima é 
(A) Comissão de Ética Pública. 
(B) Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal.  
(C) Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Estadual. 
(D) Comissão de Ética Portuária. 
 
24. Cabe __________ explorar, diretamente ou mediante concessão, o porto organizado. 
- A opção que completa corretamente a lacuna é 
(A) à União. 
(B) ao estado. 
(C) aos entes federados de forma integrada. 
(D) ao município. 
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25. Para os fins da Norma Regulamentadora 29, considera-se Terminal Retroportuário 
(A) a área alfandegada para a movimentação ou armazenagem de cargas destinadas ou provenientes 

do transporte aquaviário. 
(B) o terminal situado em zona contígua à de porto organizado ou instalação portuária compreendida no 

perímetro de cinco quilômetros dos limites da zona primária demarcada pela autoridade aduaneira 
local, onde, sob controle aduaneiro, são executados os serviços de operação com cargas de 
importação e exportação embarcadas em contêiner, reboque ou semirreboque. 

(C) aquela área designada por operadores portuários, empregadores, tomadores de serviço, 
comandantes de embarcações, Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO, sindicatos de classe, 
fornecedores de equipamentos mecânicos e outros, conforme o caso, que possuam suficientes 
conhecimentos e experiência, com a necessária autoridade para o exercício dessas funções, a fim 
de assegurar o cumprimento de uma ou mais tarefas específicas. 

(D) o terminal situado em zona contígua à de porto organizado ou instalação portuária compreendida no 
perímetro de vinte e cinco quilômetros dos limites da zona primária demarcada pela autoridade 
aduaneira local, onde, sob controle aduaneiro, são executados os serviços de operação com cargas 
exclusivas de importação embarcadas em contêiner, reboque ou semirreboque. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26. O ISPS-CODE é um código __________ que visa à segurança e à proteção de __________. 
Elaborado pela __________, tem o objetivo de estabelecer uma __________ internacional, bem como 
definir papéis e responsabilidades __________ contratantes, dos órgãos governamentais, das 
administrações locais e das indústrias portuárias e de navegação nacionais e internacionais, a fim de 
garantir a __________. 
- Os termos que completam corretamente a sentença acima são 
(A) internacional; navios; Associação Nacional de Marítimos; articulação; das empresas; evolução 

marítima. 
(B) nacional; instalações portuárias; Organização Internacional de Infraestrutura Marítima; coordenação; 

dos governos; negociação comercial. 
(C) internacional; navios e instalações portuárias; Organização Marítima Internacional; estrutura; dos 

governos; proteção marítima. 
(D) nacional; navios e instalações portuárias; Associação Internacional de Portos; base; das empresas; 

proteção dos portos. 
 
27. Uma das instalações no Pará que devem cumprir às determinações do ISPS-CODE é o 
(A) Terminal Petroquímico de Miramar. 
(B) Porto de Abaetetuba. 
(C) Terminal Portuário de Vizeu. 
(D) Complexo Industrial Portuário de Salinópolis. 
 
28. O sinal sonoro de alarme que significa elevação para o nível 2 de proteção, quando todas as 
pessoas credenciadas em nível 1 (tarja branca) deverão sair do porto, constitui-se de 
(A) um toque longo. 
(B) dois toques longos. 
(C) três toques curtos. 
(D) dois toques curtos. 
 
29. Os sulcos helicoidais paralelos abertos em uma arma que dão sentido de rotação do projétil, dando-
lhe precisão, são definidos como 
(A) calibre. 
(B) raias. 
(C) cheios. 
(D) passos. 
 
30. Os combustíveis são encontrados na natureza nos três estados físicos da matéria. Um exemplo de 
combustível gasoso é o(a) 
(A) éter. 
(B) butano. 
(C) acetona. 
(D) gasolina. 
 
31. Sendo um dos produtos da combustão incompleta, a fumaça varia de cor conforme o tipo de 
combustão. A combustão que se desenvolve em altas temperaturas, porém com deficiência de 
comburente, é de cor 
(A) branca. 
(B) negra. 
(C) amarela. 
(D) violeta. 
 
32. Um dos sintomas e sinais do estado de choque a ser avaliado no atendimento de um acidentado é 
o(a) 
(A) pulso lento e forte. 
(B) respiração rápida e superficial. 
(C) ausência de transpiração e calor. 
(D) consciência agitada. 
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33. Uma das condutas adotadas pelo guarda para conter hemorragias externas é 
(A) manter o ferimento escondido e protegido do meio ambiente. 
(B) evitar compressão do ferimento. 
(C) manter o membro lesionado no mesmo nível do coração. 
(D) comprimir pontos arteriais próximos. 
 
34. Com base em convenção adotada internacionalmente para padronizar as mensagens de rádio, se 
um guarda quiser comunicar alguma novidade ou ocorrência, deve usar o código 
(A) QRV. 
(B) QTC. 
(C) QSA. 
(D) QRU. 
 
35. Em um sistema de rádio, a parte que gera a onda portadora de alta frequência denomina-se 
(A) microfone. 
(B) misturador. 
(C) oscilador. 
(D) amplificador. 
 
36. Levando em consideração a legislação sobre os direitos humanos, na abordagem de um suspeito, o 
guarda deve 
(A) auferir alguma informação essencial ou importante para a segurança das pessoas, situação em que 

é tolerável o uso de qualquer meio para conseguir a confissão do crime. 
(B) tendo em vista a inviolabilidade do patrimônio, obter provas por meio ilícito, sobretudo se disser 

respeito a interesse governamental. 
(C) prendê-lo e informá-lo de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da família e de advogado. 
(D) detê-lo e considerá-lo culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.  
 
37. Os incêndios que envolvem combustíveis sólidos comuns (geralmente de natureza orgânica), e, 
ainda, que têm como característica queimar em razão do seu volume (queimam em superfície e 
profundidade) e deixar resíduos fibrosos (cinzas) são os da Classe 
(A) A. 
(B) B. 
(C) C. 
(D) D. 
 
38. "Os agentes da Lei __________ armas de fogo contra pessoas, exceto em defesa própria ou em 
defesa de outras, contra ameaça iminente de __________ ou ferimentos graves, para prevenir a 
ocorrência de um crime __________ que envolva séria ameaça à vida, ou para prender uma pessoa 
que apresente este perigo e que resista à sua __________, ou para evitar sua fuga, e apenas quando 
meios __________ sejam insuficientes para conseguir estes objetivos". 
 
- Os termos que completam corretamente a sentença acima são 
(A) usarão; roubo; próximo e iminente; arma; menos convencionais. 
(B) usarão; fuga; violento e hediondo; ordem; mais extremos. 
(C) não usarão; morte; particularmente grave; autoridade; menos extremos. 
(D) não usarão; latrocínio; superficial e leve; força; mais exacerbados. 
 
39. Na sinalização de trânsito, no que tange às marcas longitudinais que separam e ordenam as 
correntes de tráfego, quando a linha de divisão de fluxos opostos é dupla e contínua, a ultrapassagem é 
(A) permitida para os dois sentidos. 
(B) proibida para um dos sentidos. 
(C) permitida para um dos sentidos. 
(D) proibida para os dois sentidos. 
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40. Os gestos dos agentes da autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e 
normas definidas por outros sinais de trânsito. Um exemplo são os braços estendidos horizontalmente, 
com a palma da mão para a frente, que significa ordem de 
(A) parada obrigatória para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a 

direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. 
(B) parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em intersecções, os veículos que já se 

encontrem nela não são obrigados a parar. 
(C) diminuição da velocidade. 
(D) parada para os veículos aos quais a face do agente é dirigida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


