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Além deste caderno de prova, contendo cem 

questões objetivas, você receberá do fiscal de sala: 

  uma folha destinada às respostas das questões 

objetivas 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As questões objetivas têm cinco alternativas de 

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 

correta 

 Verifique se seu caderno está completo, sem 

repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade e 

leia atentamente as instruções para preencher a 

folha de respostas 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 

material transparente, com tinta preta ou azul 

 Assine seu nome apenas nos espaços reservados 

 Marque na folha de respostas o campo relativo à 

confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 

caderno recebido 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva 

é de sua responsabilidade e não será permitida a 

troca da folha de respostas em caso de erro 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento 

de suas respostas. Para fins de avaliação, serão 

levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas na folha de respostas da prova objetiva, 

não sendo permitido anotar informações relativas 

às respostas em qualquer outro meio que não seja 

o caderno de prova 

 A FGV coletará as impressões digitais dos 

candidatos na folha de respostas 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída 

de sanitários durante a realização das provas 

 

 

 

 

 5 horas é o período disponível para a realização 

da prova, já incluído o tempo para a marcação da 

folha de respostas da prova objetiva  

 2 horas após o início da prova é possível retirar-

se da sala, sem levar o caderno de prova 

 1 hora antes do término do período de prova é 

possível retirar-se da sala levando o caderno de 

prova 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 

sala 

 Usar o sanitário ao término da prova, após 

deixar a sala 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Conhecimentos Básicos 

          Texto 1 – Coordenação entre órgãos gestores 

          Um Plano de Contingência para o Trânsito necessita de 
planejamento prévio para lidar com situações emergenciais e 
atuar em casos que venham a causar transtornos nos principais 
corredores viários de uma cidade. 

O aumento progressivo da frota de veículos provoca congestiona
mentos que muitas vezes impedem que os procedimentos 
planejados de emergência sejam adotados. 

          Nesses casos, passam a exigir ações mais criativas e 
diferenciadas, devendo ser planejadas por equipes de técnicos 
especializados, com a parceria das universidades. 

          O gerenciamento de acidentes de trânsito, como a 
velocidade que se desfaz o local de uma batida numa via 
estrutural, envolve o uso de equipamentos especiais, como 
helicópteros, e de pessoal devidamente treinado para isso. É 
crucial haver integração e coordenação entre os órgãos gestores 
da mobilidade urbana, para solucionar rapidamente as demandas 
dessa natureza. 

          Situações como obras, fechamento de ruas e de faixas de 
tráfego, enchentes, alagamentos das vias e quedas de encostas e 
árvores, que impedem a circulação normal de veículos, 
necessitam de sinalização adequada, de informação relevante e 
bem veiculada em várias mídias, de agentes de trânsito 
devidamente preparados, de cavaletes e indicação dos desvios 
possíveis, para diminuir os impactos negativos. 

          Podemos fazer analogia com um infarto e um AVC, que 
impedem o fluxo de sangue e exigem providências urgentes para 
que a pessoa não morra. O mesmo fenômeno ocorre com o 
trânsito, para que o fluxo seja restabelecido o mais rápido 
possível. (Eva Vider, O Globo, 9/10/2015 - adaptado) 

 

1 

O primeiro parágrafo do texto 1 fala de um Plano de Contingência 
para o Trânsito; o termo “contingência” tem como melhor 
definição para o contexto: 

(A) incerteza sobre se uma coisa acontecerá ou não; 

(B) política econômica fundada no princípio da compensação; 

(C) imposição de limite ou quota para a importação de 
determinada mercadoria; 

(D) controle e fiscalização legal de problemas; 

(E) impedimento de ações irregulares e perturbadoras da ordem 
pública. 

 

2 

O título dado ao texto 1 – Coordenação entre órgãos gestores – 
funciona como: 

(A) constatação de uma realidade; 

(B) crítica de uma deficiência; 

(C) ideal a ser atingido; 

(D) ironia diante de fatos repetidos; 

(E) alerta para perigos iminentes. 

 

3 

“Um Plano de Contingência para o Trânsito necessita de 
planejamento prévio para lidar com situações emergenciais”. 

Nesse segmento do texto 1 há um problema de escritura; o 
problema está devidamente apontado em: 

(A) “Plano de Contingência” deve ser substituído por “Plano 
contingente”; 

(B) o termo “trânsito” deve ser substituído por “tráfego”, pois 
este último se refere à movimentação de veículos e pessoas; 

(C) o termo “situações emergenciais” pode ser reduzido ao 
termo “situações”, já que todas as situações referidas são 
emergenciais; 

(D) o verbo “lidar” deve ser substituído por “combater”, já que 
há um movimento de oposição; 

(E)  “planejamento prévio” é redundante e o termo “prévio” 
poderia ser retirado. 

 

4 

“Um Plano de Contingência para o Trânsito necessita de 
planejamento prévio para lidar com situações emergenciais e 
atuar em casos que venham a causar transtornos”. 

Respeitando-se o paralelismo, as formas que podem substituir 
adequadamente as formas nominais sublinhadas são: 

(A) que lide / que atue; 

(B) que lide / que atuem; 

(C) que lidasse / que atuasse; 

(D) a liderança / a atuação; 

(E) a lide / atuante. 

 

5 

Entre os segmentos do texto 1 abaixo, aquele que se refere a 
uma ação potencial, e não real, é: 

(A) “Um Plano de Contingência para o Trânsito necessita de 
planejamento prévio...”. 

(B) “que venham a causar transtornos nos principais corredores 
viários de uma cidade”. 

(C) “O aumento progressivo da frota de veículos provoca 
congestionamentos...”. 

(D) “Nesses casos, passam a exigir ações mais criativas e diferen-
ciadas, ...”. 

(E) “...devendo ser planejadas por equipes de técnicos 
especializados, com a parceria das universidades”. 
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6 

A oração adjetiva abaixo sublinhada que deveria vir introduzida 
com um pronome relativo precedido de preposição é: 

(A) “lidar com situações emergenciais e atuar em casos que ve-
nham a causar transtornos nos principais corredores viários 
de uma cidade”. 

(B) “O aumento progressivo da frota de veículos provoca 
congestionamentos que muitas vezes impedem que os 
procedimentos planejados de emergência sejam adotados”. 

(C) “O gerenciamento de acidentes de trânsito, como a 
velocidade que se desfaz o local de uma batida numa via 
estrutural”. 

(D) “Situações como obras, fechamento de ruas e de faixas de 
tráfego, enchentes, alagamentos das vias e quedas de encos-
tas e árvores, que impedem a circulação normal de veículos”. 

(E) “Podemos fazer analogia com um infarto e um AVC, que 
impedem o fluxo de sangue...”. 

 

7 

“...planejamento prévio para lidar com situações emergenciais e 
atuar em casos que venham a causar transtornos nos principais 
corredores viários de uma cidade”. 

Entre os itens abaixo, aquele que deve ser considerado como 
causa de transtornos e não como situação emergencial é: 

(A) aumento progressivo do número de veículos; 

(B) enchentes e alagamento das vias; 

(C) deslizamento de encostas; 

(D) obras e fechamentos de ruas; 

(E) quedas de árvores. 

 

8 

Abaixo estão vários pares formados por um substantivo seguido 
de um adjetivo; o par em que o significado do adjetivo mostra-se 
inadequado é: 

(A) situações emergenciais / referente a um acontecimento 
perigoso ou fortuito; 

(B) corredores viários / referente ao conjunto de estradas ou 
caminhos; 

(C) ações diferenciadas / referente a alguma coisa que diverge de 
outra; 

(D) via estrutural / referente a algo fundamental num conjunto; 

(E) órgãos gestores / referente a algo que gerencia ou 
administra. 

 

9 

Quando o autor de um texto emprega um substantivo coletivo 
que não é específico, necessita especificá-lo, que é o que ocorre 
em “frota de veículos”; o mesmo ocorre no seguinte caso: 

(A) uso de equipamentos; 

(B) equipes de técnicos; 

(C) parceria das universidades; 

(D) procedimentos de emergência; 

(E) circulação de veículos, 

 

10 

No texto 1 aparecem elementos que se relacionam, 
respectivamente, como causa e consequência; os termos em que 
essa relação lógica mostra troca de posição é: 

(A) aumento da frota de veículos / congestionamentos; 

(B) intensos congestionamentos / ações criativas e diferenciadas; 

(C) integração de órgãos gestores / solução de demandas; 

(D) gerenciamento de acidentes / uso de equipamentos especiais; 

(E) diminuição de impactos / uso de cavaletes e indicação de 
desvios. 

 

11 

A analogia final do texto 1 – trânsito e AVC – tem a seguinte 
finalidade textual: 

(A) criticar indiretamente o sistema brasileiro de saúde; 

(B) intensificar as consequências dos problemas de trânsito; 

(C) criar relações afetivas mais intensas com os leitores; 

(D) possibilitar melhor entendimento dos problemas citados; 

(E) dar vida a acontecimentos vistos como frios e indiferentes. 
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Texto 2 – Semana Nacional do Trânsito 

          Estamos no último dia da Semana Nacional do Trânsito e 
vamos encerrar falando sobre o tema que foi bem escolhido pelo 
Denatran: Seja Você a Mudança no Trânsito. 

          Vivemos numa sociedade que tem o hábito de 
responsabilizar o Estado, autoridades e governos pelas mazelas 
do país. Em muitos casos são críticas absolutamente 
procedentes, mas, quando o tema é segurança no trânsito, não 
nos podemos esquecer que quem faz o trânsito são seres 
humanos, ou seja, somos nós. 

          Deveríamos aproveitar a importância desta semana para 
refletir sobre nosso comportamento como pedestres, 
passageiros, motoristas, motociclistas, ciclistas, pais, enfim, como 
cidadãos cujas ações tem reflexo na nossa segurança, assim como 
dos demais. O pedestre que não respeita a faixa coloca em risco 
sua vida e também a do motorista e de terceiros. Muitas vezes 
para desviar de um pedestre e evitar seu atropelamento, um 
motorista perde o controle do veículo e provoca um acidente 
grave com outras pessoas que nada têm a ver com o 
comportamento do pedestre. Não precisamos nem aprofundar as 
consequências dos motoristas que andam em excesso de 
velocidade, sob efeito de álcool, ou que dirigem uma carreta 
cansados. São todos fatores humanos que contribuem para o que 
chamamos de acidente. 

          (....) Nesta semana nacional do trânsito pelo menos mil 
pessoas vão ter morrido nas ruas e nas estradas. Não podemos 
mais tolerar esses números e, para que isso mude realmente, é 
preciso que você e cada um de nós sejamos de fato os agentes da 
mudança na direção de um trânsito mais seguro. Com certeza 
você pode contribuir para isso, aproveite esta semana para 
refletir e conversar sobre o tema com seus entes queridos e 
amigos, afinal, quem morre no trânsito é amigo ou parente de 
alguém. Ninguém está livre disso. 

Rodolfo Alberto Rizzotto (adaptado) 

12 

A partir da leitura do primeiro parágrafo do texto 2, descobrimos 
que: 

(A) a Semana Nacional do Trânsito foi comemorada com a 
realização de palestras e outras atividades; 

(B) os temas das palestras dadas na Semana Nacional do Trânsito 
diziam respeito à segurança dos passageiros; 

(C) os temas das palestras foram escolhidos por órgãos 
superiores da administração do trânsito; 

(D) o palestrante do último dia da Semana Nacional do Trânsito 
foi o responsável pelas palestras anteriores; 

(E) a Semana Nacional do Trânsito foi celebrada com atividades 
que se relacionavam tematicamente ao trânsito. 

 

13 

No texto 2, o autor emprega a primeira pessoa do plural em 
muitos segmentos. O segmento do texto abaixo que mostra um 
valor desse emprego diferente dos demais é: 

(A) “Estamos no último dia da Semana Nacional do Trânsito”; 

(B) “... vamos encerrar falando sobre o tema que foi bem 
escolhido pelo Denatran: Seja Você a Mudança no Trânsito”; 

(C) “Vivemos numa sociedade que tem o hábito de 
responsabilizar o Estado, autoridades e governos pelas 
mazelas do país”; 

(D) “não podemos esquecer que quem faz o trânsito são seres 
humanos, ou seja, somos nós”; 

(E) “Deveríamos aproveitar a importância desta semana para 
refletir sobre nosso comportamento como pedestres”. 

 

14 

“Seja você a mudança no trânsito”; a forma de reescrever-se essa 
mesma frase que mostra uma incorreção da forma verbal no 
imperativo é: 

(A) sê tu a mudança no trânsito; 

(B) sejamos nós a mudança no trânsito; 

(C) sejam vocês a mudança no trânsito; 

(D) seja ele a mudança no trânsito; 

(E) sejai vós a mudança no trânsito. 

 

15 

“Vivemos numa sociedade que tem o hábito de responsabilizar o 
Estado, autoridades e governos pelas mazelas do país. Em muitos 
casos são críticas absolutamente procedentes, mas, quando o 
tema é segurança no trânsito, não nos podemos esquecer que 
quem faz o trânsito são seres humanos, ou seja, somos nós”. 

O desvio de norma culta presente nesse segmento do texto 2 é: 

(A) “Vivemos numa sociedade que tem o hábito”: deveria inserir 
a preposição “em” antes do “que”; 

(B) “críticas absolutamente procedentes”: o adjetivo 
“procedentes” deveria ser substituído por “precedentes”; 

(C) “Vivemos numa sociedade”: a forma verbal “Vivemos” 
deveria ser substituída por “vive-se”; 

(D) “não nos podemos esquecer que quem faz o trânsito”: 
deveria inserir-se a preposição “de” antes do “que”; 

(E) “quem faz o trânsito são seres humanos, ou seja, somos nós”: 
a forma verbal correta seria “fazemos” e não “faz”. 

 

16 

“Vivemos numa sociedade que tem o hábito de responsabilizar o 
Estado, autoridades e governos pelas mazelas do país”. 

O comentário abaixo, atribuído a um leitor de um jornal paulista, 
que comprova a afirmativa acima é: 

(A) “o motorista, após o acidente, saltou do carro nitidamente 
embriagado”; 

(B) “os automóveis que se encontravam no engarrafamento 
tentavam escapar pelo acostamento”; 

(C) “a alta velocidade é a maior responsável pela gravidade dos 
acidentes observados”; 

(D) “a sinalização, escondida atrás das árvores, não é seguida 
pelos motoristas porque não é vista”; 

(E) “apesar das placas, o número de multados é cada vez maior”. 
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17 

“Nesta semana nacional do trânsito pelo menos mil pessoas vão 
ter morrido nas ruas e nas estradas. Não podemos mais tolerar 
esses números e, para que isso mude realmente, é preciso que 
você e cada um de nós sejamos de fato os agentes da mudança 
na direção de um trânsito mais seguro. Com certeza você pode 
contribuir para isso, aproveite esta semana para refletir e 
conversar sobre o tema com seus entes queridos e amigos, afinal, 
quem morre no trânsito é amigo ou parente de alguém. Ninguém 
está livre disso”. 

Nesse parágrafo do texto 2, há um conjunto de demonstrativos 
empregados de forma correta. O comentário inadequado sobre 
seu emprego é: 

(A) “nesta semana” / a forma “esta” se refere ao momento 
presente da enunciação; 

(B) “tolerar esses números” / a forma “esses” se refere ao 
número de mortos citado anteriormente; 

(C) “para que isso mude” / a forma “isso” se refere ao alto 
número de acidentes fatais; 

(D) “você pode contribuir para isso” / a forma “isso” se refere à 
mudança do número de mortos; 

(E) “ninguém está livre disso” / a forma “disso” se refere à 
possibilidade de ter um amigo ou parente morto no trânsito. 

 

18 

“Vivemos numa sociedade que tem o hábito de responsabilizar o 
Estado, autoridades e governos pelas mazelas do país. Em muitos 
casos são críticas absolutamente procedentes, mas, quando o 
tema é segurança no trânsito, não nos podemos esquecer que 
quem faz o trânsito são seres humanos, ou seja, somos nós”. 

Em termos argumentativos, o autor do texto 2: 

(A) divide a responsabilidade da segurança no trânsito entre as 
autoridades e a legislação; 

(B) atribui às autoridades uma maior responsabilidade por um 
trânsito seguro; 

(C) retira das autoridades qualquer responsabilidade sobre a 
segurança no trânsito; 

(D) isenta parcialmente as autoridades sobre as 
responsabilidades em relação à segurança no trânsito; 

(E) indica a população como única responsável pela segurança no 
trânsito. 

 

19 

“Deveríamos aproveitar a importância desta semana para refletir 
sobre nosso comportamento como pedestres, passageiros, 
motoristas, motociclistas, ciclistas, pais, enfim, como cidadãos 
cujas ações tem reflexo na nossa segurança, assim como dos 
demais”. 

O comentário correto sobre os componentes desse segmento do 
texto 2 é: 

(A) a forma verbal “deveríamos” tem como sujeito todos os 
motoristas; 

(B) a forma verbal “tem” deveria ter acento circunflexo pois seu 
sujeito está no plural; 

(C) a forma “sobre” deveria ser substituída pela forma “sob”; 

(D) a forma “enfim” deveria ser grafada em duas palavras “em 
fim”; 

(E) a forma “dos demais” deveria ser substituída por “das 
demais”, por referir-se ao feminino “ações”. 

 

20 

 
Deduz-se da leitura que: 

(A) os ciclistas e os motoristas são os mais injustiçados no 
trânsito; 

(B) todas as falas são atribuídas ao ciclista; 

(C) os pedestres estão sempre em situação perigosa; 

(D) os veículos motorizados são os que mais respeitam as regras 
de trânsito; 

(E) o menino da tira demonstra a mesma atitude diante de 
motoristas e ciclistas. 

 

O Colégio Bom Conselho, em Porto Alegre, promoveu um 
concurso de charges sobre o trânsito e o primeiro lugar foi dado à 
charge abaixo: 

 

21 

Sobre a charge, é correto afirmar que seu tema central é: 

(A) a solidariedade no trânsito; 

(B) as dificuldades de locomoção; 

(C) a violência no trânsito; 

(D) a ausência de autoridade; 

(E) a falta de fiscalização adequada. 

 

22 

A charge anterior apoia-se na estrutura de uma figura de 
linguagem, que é: 

(A) a hipérbole; 

(B) o eufemismo; 

(C) a catacrese; 

(D) o pleonasmo; 

(E) a metáfora. 

 

http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?attachment_id=1186
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23 

 
A charge mostra uma característica das mudanças no trânsito, 
que é: 

(A) a dificuldade de locomoção; 

(B) a falta de estacionamentos; 

(C) a ausência de fiscais; 

(D) a presença de criatividade; 

(E) a solidariedade dos motoristas. 

 

Texto 3 – TRÂNSITO: SOLUÇÕES 

          Em 1997 foram criados os rodízios para diminuir a 
circulação de veículos em determinados horários na capital 
paulista. Também foram feitas ciclovias (17,5 km) e campanhas 
de conscientização. Mas nada disso resolveu o caos no trânsito. 

          Também foi incentivado o uso de motocicletas, que ocupam 
menos espaço no tráfego. Porém, elas poluem mais do que 
veículos novos e são as principais causadoras de mortes no 
trânsito. Segundo o “Mapa da Violência 2011”, do Instituto 
Sangari, o número de vítimas fatais no trânsito brasileiro subiu 
23,9%, de 1998 a 2008; entre os motociclistas, o aumento foi de 
753,8%. 

          Por isso, cada vez mais especialistas defendem a mobilidade 
urbana sustentável. Uma das principais mudanças seria o 
investimento em transporte coletivo e o desestímulo ao 
individual. 

          Entre as medidas sugeridas – e uma das mais polêmicas – 
está a cobrança de pedágio urbano. Ele consiste em cobrar uma 
tarifa dos motoristas que circulem em determinadas áreas da 
cidade. O modelo foi implantado pela primeira vez em 1975, em 
Cingapura, e se espalhou por países europeus. 

          Em São Paulo, há projetos que tramitam na Câmara para 
cobrar motoristas que trafeguem na região central. As tarifas 
variam de R$ 1 a R$ 4, valor que especialistas acham pouco para 
que a medida dê resultado. 

          Há ainda propostas de aumento da malha ferroviária – 
atualmente, 60% do transporte brasileiro é feito em rodovias. São 
Paulo, por exemplo, possui apenas 65,3 km de linhas de metrô, 
enquanto Santiago do Chile (com metade da população paulista) 
possui 83,2 km e Nova York, 479 km. 

          Todos esses pontos são avaliados como soluções para as 
demais capitais brasileiras e mesmo para cidades de médio porte, 
que já enfrentam problemas semelhantes. 

24 

No primeiro parágrafo do texto 3 há duas formas verbais na voz 
passiva: “foram criadas” e “foram feitas”. A opção pela voz 
passiva faz com que as ações realizadas: 

(A) não mostrem seus agentes; 

(B) se localizem em passado distante; 

(C) se processem simultaneamente; 

(D) sejam atribuídas a agentes diferentes; 

(E) indiquem ações potenciais e não reais. 

 

25 

“Também foram feitas ciclovias e campanhas de 
conscientização”. 

 A forma ativa dessa frase passiva é: 

(A) fizeram ciclovias e também campanhas de conscientização; 

(B) também fizeram ciclovias e campanhas de conscientização; 

(C) também tinham feito ciclovias e campanhas de 
conscientização; 

(D) também faziam ciclovias e campanhas de conscientização; 

(E) ciclovias e campanhas de conscientização também eram 
feitas. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-WeU5WzhBI_4/UzsdhhnNBmI/AAAAAAAALW4/wlIjsVVL4wo/s1600/Charge2014-mudancas_no_transito-708228.jpg
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26 

“Todos esses pontos são avaliados como soluções para as demais 
capitais brasileiras e mesmo para cidades de médio porte, que já 
enfrentam problemas semelhantes”. 

A frase abaixo em que o vocábulo “mesmo” aparece com sentido 
idêntico ao que possui no trecho acima é: 

(A) mesmo com trânsito caótico, muitos saem de carro; 

(B) dizem que o trânsito está engarrafado mesmo!; 

(C) os turistas chegaram no mesmo dia; 

(D) as multas são iguais, mesmo para carros menores; 

(E) andava devagar, mesmo com carro potente. 

 

27 

Em todos os segmentos abaixo há a preocupação de eliminar-se o 
QUE das frases originais; a opção em que essa modificação foi 
feita de forma inadequada é: 

(A) “soluções para as demais capitais brasileiras e mesmo para 
cidades de médio porte, que já enfrentam problemas seme-
lhantes” / já com problemas semelhantes; 

(B) “Também foi incentivado o uso de motocicletas, que ocupam 
menos espaço no tráfego” / com menos espaço de ocupação 
no tráfego; 

(C) “Ele consiste em cobrar uma tarifa dos motoristas que circu-
lem em determinadas áreas da cidade” / com circuito em 
determinadas áreas da cidade; 

(D) “Em São Paulo, há projetos que tramitam na Câmara para 
cobrar motoristas que trafeguem na região central” / em 
tráfego na região central; 

(E) “Em São Paulo, há projetos que tramitam na Câmara para 
cobrar motoristas que trafeguem na região central” / em 
tramitação na Câmara. 

 

28 

Abaixo estão cinco medidas que pretendem melhorar o problema 
do trânsito nas grandes cidades. O aspecto positivo de uma delas 
que, no contexto, está apontado de forma correta é: 

(A) rodízios / melhora a conscientização das pessoas; 

(B) ciclovias / redução da poluição do ar; 

(C) uso de motocicletas / aumento do número de acidentes; 

(D) cobrança de pedágio / aumento da arrecadação municipal; 

(E) incentivo ao transporte coletivo / redução do número de 
transportes individuais. 

 

29 

Entre os termos sublinhados abaixo, aquele que exerce a função 
de complemento é: 

(A) áreas da cidade; 

(B) campanhas de conscientização; 

(C) cidades de médio porte; 

(D) cobrança de pedágio; 

(E) número de vítimas. 

 

30 

Entre as frases abaixo, aquela que está empregada em sentido 
figurado é: 

(A) “Em 1997 foram criados os rodízios para diminuir a circulação 
de veículos em determinados horários na capital paulista”; 

(B) “Também foram feitas ciclovias (17,5 km) e campanhas de 
conscientização”; 

(C) “Mas nada disso resolveu o caos no trânsito”; 

(D) “Também foi incentivado o uso de motocicletas, que ocupam 
menos espaço no tráfego”;  

(E) “Porém, elas poluem mais do que veículos novos e são as 
principais causadoras de mortes no trânsito”. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

31 

Francisco vendeu seu carro e, do valor recebido, usou a quarta 
parte para pagar dívidas, ficando então com R$ 21.600,00. 

Francisco vendeu seu carro por: 

(A) R$ 27.600,00; 

(B) R$ 28.400,00; 

(C) R$ 28.800,00; 

(D) R$ 29.200,00; 

(E) R$ 29.400,00. 
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32 

No  primeiro   turno  do  campeonato  piauiense  de futebol 
6 times participam, mas somente 4 chegam às semifinais.  

O número de possibilidades diferentes para o conjunto dos 
4 times que estarão nas semifinais é:  

(A) 10; 

(B) 12; 

(C) 15; 

(D) 18; 

(E) 30. 

33 

Em um prédio há três caixas d’água chamadas de A, B e C e, em 
certo momento, as quantidades de água, em litros, que cada uma 
contém aparecem na figura a seguir. 

 

Abrindo as torneiras marcadas com x no desenho, as caixas foram 
interligadas e os níveis da água se igualaram. 

Considere as seguintes possibilidades: 

1. A caixa A perdeu 300 litros. 

2. A caixa B ganhou 350 litros. 

3. A caixa C ganhou 50 litros. 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) somente 1; 

(B) somente 2; 

(C) somente 1 e 3; 

(D) somente 2 e 3; 

(E) 1, 2 e 3. 

34 

Um grupo de 6 estagiários foi designado para rever 50 processos 
e cada processo deveria ser revisto por apenas um dos 
estagiários. No final do trabalho, todos os estagiários trabalharam 
e todos os processos foram revistos. 

É correto afirmar que: 

(A) um dos estagiários reviu 10 processos; 

(B) todos os estagiários reviram, cada um, pelo menos 5 processos; 

(C) um dos estagiários só reviu 2 processos; 

(D) quatro estagiários reviram 7 processos e dois estagiários 
reviram 6 processos; 

(E) pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. 

 

35 

A figura abaixo mostra uma pista circular de ciclismo dividida em 
5 partes iguais pelos pontos A, B, C, D e E. 

Os ciclistas Marcio e Paulo partem simultaneamente do ponto A, 
percorrendo a pista em sentidos opostos. Marcio anda no sentido 
horário com velocidade de 10km/h, Paulo no sentido anti-horário 
com velocidade de 15km/h, e eles se cruzam várias vezes.  

Marcio e Paulo se cruzam pela terceira vez no ponto: 

(A) A; 

(B) B; 

(C) C; 

(D) D; 

(E) E. 

36 

A figura abaixo mostra a planta de um salão. Os ângulos A, B, C, D 
e E são retos e as medidas assinaladas estão em metros. 

A área desse salão em m
2
 é: 

(A) 81; 

(B) 86; 

(C) 90; 

(D) 94; 

(E) 96. 

37 

As fotos dos 60 funcionários de certa seção da prefeitura serão 
colocadas em um quadro retangular, arrumadas em linhas e 
colunas. Sabe-se que o quadro deve ter pelo menos 3 linhas e 
pelo menos 3 colunas. 

O número de formatos diferentes (número de linhas e número de 
colunas) que esse quadro poderá ter é: 

(A) 5; 

(B) 6; 

(C) 7; 

(D) 8; 

(E) 10. 
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38 

Considere a afirmação: 

“Mato a cobra e mostro o pau” 

A negação lógica dessa afirmação é: 

(A) não mato a cobra ou não mostro o pau; 

(B) não mato a cobra e não mostro o pau; 

(C) não mato a cobra e mostro o pau; 

(D) mato a cobra e não mostro o pau; 

(E) mato a cobra ou não mostro o pau. 

 

39 

Cada um dos 160 funcionários da prefeitura de certo município 
possui nível de escolaridade: fundamental, médio ou superior. O 
quadro a seguir fornece algumas informações sobre a 
quantidade de funcionários em cada nível: 

 

 Fundamental Médio Superior 

Homens 15 30  

Mulheres 13  36 

 

Sabe-se também que, desses funcionários, exatamente 64 têm 
nível médio. Desses funcionários, o número de homens com 
nível superior é: 

(A) 30; 

(B) 32; 

(C) 34; 

(D) 36; 

(E) 38. 

 

40 

O conselho diretor de uma empresa teve os mesmos 5 membros 
desde o ano 2012. Na última reunião deste ano de 2015 o 
membro mais velho, que tinha 58 anos, foi substituído por um 
mais jovem, mas a média de idade dos membros do conselho 
ficou igual à média das idades na mesma época de 2012. 

Na reunião de 2015, a idade do novo membro do conselho era de: 

(A) 40 anos; 

(B) 41 anos; 

(C) 42 anos; 

(D) 43 anos; 

(E) 44 anos. 

 

41 

Em uma empresa com 40 funcionários, um funcionário é 
considerado novo quando está na empresa há menos de 5 anos e é 
considerado antigo quando está há 5 anos ou mais.  

Atualmente, há 14 funcionários novos na empresa, 18 funcionários 
com curso superior e 16 funcionários antigos que não possuem curso 
superior. 

O número de funcionários novos com curso superior é: 

(A) 4; 

(B) 6; 

(C) 8; 

(D) 10; 

(E) 12. 

 

42 

A partir do ano de 1852, quando a cidade de Teresina foi 
fundada, certa igreja resolveu promover, de 7 em 7 anos, uma 
festa em homenagem a Nossa Senhora do Amparo, a padroeira 
da cidade. Essa festa ocorre, então em 1859, 1866, e assim por 
diante, estabelecendo uma tradição. 

Mantendo-se a tradição, a próxima festa será realizada em: 

(A) 2017; 

(B) 2018; 

(C) 2019; 

(D) 2020; 

(E) 2021. 

 

43 

Francisca tem um saco com moedas de 1 real. Ela percebeu 
que, fazendo grupos de 4 moedas, sobrava uma moeda, e, 
fazendo grupos de 3 moedas, ela conseguia 4 grupos a mais e 
sobravam 2 moedas. 

O número de moedas no saco de Francisca é: 

(A) 49; 

(B) 53; 

(C) 57; 

(D) 61; 

(E) 65. 

 

44 

Renato falou a verdade quando disse: 

•  Corro ou faço ginástica. 

•  Acordo cedo ou não corro. 

•  Como pouco ou não faço ginástica. 

Certo dia, Renato comeu muito.  

É correto concluir que, nesse dia, Renato: 

(A) correu e fez ginástica; 

(B) não fez ginástica e não correu; 

(C) correu e não acordou cedo; 

(D) acordou cedo e correu; 

(E) não fez ginástica e não acordou cedo. 

 

45 

Em um saco há 3 bolas brancas, 3 bolas amarelas e 3 bolas 
vermelhas. Duas delas são retiradas ao acaso. 

A probabilidade de que essas bolas sejam de cores diferentes é: 

(A) 3/4; 

(B) 3/5; 

(C) 4/5; 

(D) 2/3; 

(E) 1/2. 
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46 

Para fins de divisão e organização do serviço, o Estado do Piauí possui 
uma divisão judiciária. A esse respeito, é correto afirmar que:  

(A) a divisão judiciária somente contempla a organização em 
instâncias; 

(B) existem comarcas de entrância final, de entrância 
intermediária e de entrância inicial; 

(C) as comarcas são sempre classificadas em duas categorias; 

(D) os Juizados Especiais são sempre enquadrados na primeira 
entrância; 

(E) somente a Capital do Estado é uma comarca de entrância 
final.   

 

47 

A respeito da denominada “reversão”, é correto afirmar que: 

(A) consubstancia uma forma de provimento terceirizado do 
cargo público; 

(B) reflete o retorno do servidor em gozo de férias à atividade 
regular; 

(C) é forma de retorno a um estágio anterior da respectiva 
carreira; 

(D) pode ocorrer quando insubsistentes os motivos da 
aposentadoria por invalidez; 

(E) somente pode ocorrer após a declaração de invalidade do ato 
de exoneração. 

 

48 

A criação de uma comarca está condicionada ao preenchimento 
de determinados requisitos previstos na lei de organização 
judiciária. A esse respeito, é correto afirmar que: 

(A) a área do respectivo território deve ser superior a quarenta 
quilômetros quadrados;  

(B) a população mínima do Município deve ser de vinte mil 
habitantes; 

(C) os Municípios não podem concorrer com recursos próprios 
para o preenchimento dos requisitos legais; 

(D) a população mínima do Município deve ser de quinze mil 
habitantes; 

(E) o serviço forense da comarca a ser desmembrada deve ser 
de, no mínimo, sessenta processos anuais. 

 

49 

A respeito da sistemática afeta ao cargo de Secretário de Serviços 
Cartorários Cíveis, é correto afirmar, de acordo com a sistemática 
do Plano de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Piauí, que: 

(A) é um cargo de provimento efetivo, o que exige a prévia 
aprovação em concurso público; 

(B) é um cargo em comissão, que tem como requisito a 
conclusão do ensino médio;  

(C) do valor da respectiva gratificação, 10% correspondem ao 
vencimento e 90% à representação; 

(D) o substituto legal ou eventual do Secretário deve ter cursado, 
no mínimo, o segundo ano do ensino médio; 

(E) o servidor público efetivo designado para o cargo pode 
acumular a remuneração com a do cargo que ocupa. 

 

50 

Considerando a divisão de competências no âmbito do Tribunal 
de Justiça do Estado do Piauí, mais especificamente as atividades 
desenvolvidas pela Corregedoria Geral da Justiça, bem como sua 
organização interna, é correto afirmar que: 

(A) esse órgão deve fiscalizar os serviços forenses e administrativos 
da justiça de primeiro e de segundo graus;  

(B) somente a Corregedoria realiza correições ordinárias e anuais 
nos órgãos de primeira instância;  

(C) o Desembargador, no exercício do mandato de Corregedor 
Geral, fica dispensado de sua função judicante normal; 

(D) as correições extraordinárias são sempre realizadas por 
deliberação da Corregedoria Geral; 

(E) não estão sujeitas à correição da Corregedoria Geral as 
escrivanias das Varas de Fazenda Pública. 

 

51 

Em razão do escalonamento funcional existente no serviço 
público estadual e da correlata organização dos cargos públicos 
em carreira, é correto afirmar que: 

(A) a transposição de cargos públicos é uma forma de elevação 
na respectiva carreira; 

(B) tanto o servidor estável como aquele em estágio probatório 
podem ser livremente promovidos; 

(C) a avaliação do servidor, para fins de promoção, é realizada 
exclusivamente pelo superior hierárquico; 

(D) na promoção na carreira, o critério de antiguidade tem 
precedência sobre o de merecimento; 

(E) é exigido um interstício mínimo de dois anos para a 
promoção de um nível para outro da carreira.  

 

52 

No que diz respeito às garantias e às atividades desenvolvidas 
pelos Juízes de Direito Adjuntos, é correto afirmar que: 

(A) atuam juntamente com os Juízes de Direito, exercendo as 
mesmas competências; 

(B) devem substituir os Juízes de Direito, mas não têm as 
mesmas garantias dos magistrados; 

(C) somente podem exercer funções administrativas, não 
funções judicantes; 

(D) somente podem praticar atos de instrução, não atos 
decisórios;  

(E) são numerados ordinalmente e têm as mesmas garantias dos 
magistrados. 
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53 

A respeito da responsabilização administrativa dos servidores, é 
correto afirmar, nos termos do Plano de Carreiras e Remuneração 
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí, que a 
instauração do respectivo processo administrativo ou sindicância 
punitiva cabe:  

(A) conforme a instância de atuação do servidor, ao Presidente 
do Tribunal de Justiça ou ao Corregedor-Geral da Justiça; 

(B) ao Juiz de Direito ao qual o servidor implicado está 
subordinado ou ao Juiz Diretor do Fórum; 

(C) concorrentemente, ao Corregedor-Geral da Justiça ou ao Juiz 
de Direito ao qual o servidor está subordinado; 

(D) exclusivamente ao Presidente do Tribunal de Justiça, que 
pode delegar a instrução a um Juiz de Direito; 

(E) exclusivamente ao Corregedor-Geral da Justiça, que pode 
delegar a instrução a um Juiz de Direito. 

 

54 

Apesar de os Juízes de Direito possuírem a garantia constitucional 
da inamovibilidade, é possível determinar a sua remoção 
compulsória em situações excepcionais, o que ocorre quando 
demonstrado que sua permanência é prejudicial ao interesse 
público. A esse respeito, é correto afirmar que o processo de 
remoção compulsória: 

(A) somente pode ser iniciado por proposta do Presidente do 
Tribunal de Justiça; 

(B) exige prova pré-constituída, não havendo espaço para dilação 
probatória; 

(C) decorre de ato prejudicial ao interesse público, como o vício 
de embriaguez; 

(D) não pode ser instaurado pelo fato de o Juiz estar sendo 
ameaçado em sua segurança pessoal; 

(E) pode ser antecedido de sindicância, da alçada do Tribunal 
Pleno, para apurar situações prejudiciais ao interesse público. 

 

55 

A respeito das atribuições da carreira de Analista Processual, 
afeta à área judiciária do grupo funcional de Analista Judiciário, é 
correto afirmar que, no seu rol de competências está: 

(A) redigir, em forma legal, os ofícios e mandados; 

(B) comparecer às audiências ou designar substituto; 

(C) realizar diligências e cumprir os mandados judiciais; 

(D) responder a consulta jurídica quando solicitado; 

(E) prestar assistência técnica e apoio na área de informática. 

 

56 

Determinado servidor público sofreu grave acidente de trabalho 
e foi afastado do serviço público. Após um período de 
recuperação, foi sensível a redução de sua capacidade laborativa. 
Apesar disso, era plenamente possível que viesse a exercer 
atribuição diversa, compatível com suas atuais condições físicas. 
Nesse caso, o referido servidor:  

(A) será readaptado e, caso inexista cargo vago, exercerá suas 
atribuições como excedente até a ocorrência de vaga;  

(B) quando retornar ao serviço público, deve exercer, 
necessariamente, as mesmas atribuições que exercia quando 
do acidente; 

(C) não pode retornar ao serviço público, devendo ser 
necessariamente aposentado por invalidez; 

(D) pode ocupar qualquer outro cargo público compatível com 
suas condições físicas, independentemente do nível de 
escolaridade exigido; 

(E) somente poderá ser reintegrado quando criado um cargo 
público semelhante ao que ocupava, de modo que possa 
provê-lo.  

 

57 

Considerando a sistemática estabelecida no Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a respeito dos limites 
das decisões monocráticas passíveis de serem proferidas pelo 
relator, é correto afirmar que ele: 

(A) não pode denegar ou decretar a prisão preventiva nos 
processos criminais; 

(B) pode julgar o mérito dos recursos sempre que estiver 
convencido da correção da tese sustentada; 

(C) pode determinar que o Ministério Público ajuíze a ação penal 
cabível sempre que demonstrada a autoria de crime; 

(D) pode denegar a ordem em mandado de segurança, desde que 
siga a jurisprudência consolidada do Tribunal; 

(E) não pode expedir alvarás de soltura, o que é de competência 
exclusiva do colegiado.  

 

58 

Um ex-servidor público estadual procurou a Administração Pública e 
afirmou que desejava ser reconduzido ao cargo. 

É possível que tal ocorra no caso de: 

(A) servidor público inativo, quando cessarem os motivos da 
aposentadoria por invalidez; 

(B) servidor estável, quando inabilitado em estágio probatório 
relativo a outro cargo; 

(C) ocupante de cargo em comissão, que é nomeado para outro 
cargo; 

(D) servidor público inativo, quando a sua aposentadoria for 
anulada por decisão judicial transitada em julgado;  

(E) servidor estável, quando invalidada a decisão administrativa 
que  aplicou a sanção de demissão. 

 



Tribunal de Justiça do Estado do Piauí  FGV  Projetos 

 

Analista Judiciário - Área - Apoio Especializado - Analista de Sistemas - Telecomunicações  Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 13 

 

59 

A respeito da organização interna do Tribunal de Justiça do Piauí, 
para fins de prestação da tutela constitucional, é correto afirmar 
que ele funcionará: 

(A) em plenário, em seções cíveis e criminais, bem como em 
câmaras especializadas, sendo três cíveis e duas criminais;  

(B) em plenário, em câmaras especializadas, sendo quatro cíveis 
e duas criminais, e em câmaras reunidas; 

(C) em seções cíveis e criminais, em câmaras especializadas, 
sendo duas cíveis e duas criminais, e em câmaras reunidas; 

(D) em seções cíveis e criminais e em câmaras reunidas, sendo 
três cíveis e três criminais; 

(E) em plenário e em câmaras especializadas, sendo duas cíveis e 
duas criminais. 

 

60 

A denominada exoneração do serviço público é uma forma de 
dissolução do vínculo funcional passível de ocorrer quando o 
servidor público estadual: 

(A) for condenado, em decisão administrativa irrecorrível, pela 
prática de uma infração disciplinar; 

(B) requerer a sua aposentadoria voluntária, por ter preenchido 
os requisitos etário e de tempo de serviço; 

(C) for promovido para cargo diverso, inserido na mesma carreira 
a que pertence; 

(D) tomar posse no cargo público e não tiver um exercício 
funcional contínuo pelo prazo de seis meses; 

(E) não satisfizer as condições estabelecidas para o seu estágio 
probatório. 

 

 

61 

Analise as seguintes afirmativas a respeito da tecnologia de 
rastreamento de emissões, denominada Direction Finding – DF. 

I. Permite a determinação automática dos ângulos de azimute e 
de elevação de um determinado emissor a partir da avaliação do 
sinal eletromagnético emitido por ele ou pelo próprio emissor. 

II. Permite a localização do emissor quando empregados três ou 
mais sistemas em conjunto, a partir de localizações distintas e 
alinhadas. 

III. Permite o cálculo do azimute considerando que o sinal 
incidente é uma onda plana e que a elevação do emissor é nula. 

Está correto somente o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) II; 

(C) III; 

(D) I e II; 

(E) I e III. 

 

62 

Uma das vantagens apresentada pelo rádio definido por software 
- SDR (Software-defined rádios) em relação ao baseado em 
circuitos integrados é: 

(A) maior desempenho; 

(B) maior segurança na operação; 

(C) maior controle da interoperabilidade; 

(D) menor consumo de energia e menor tamanho; 

(E) possibilidade de receber novas funcionalidades ou correções. 

 

63 

No que diz respeito à propagação dos sinais, a degradação da 
qualidade em um sistema celular está associada, entre outros, à 
redução do valor da relação portadora/ruído (RPR) na entrada do 
receptor. A técnica que mitiga esse efeito, de modo a manter o 
desempenho do sistema dentro de um padrão adequado, é: 

(A) aumento da potência de transmissão; 

(B) aumento do ganho de antena; 

(C) modificação do tipo de modulação; 

(D) emprego de códigos corretores de erro; 

(E) variabilidade temporal do canal. 

 

64 

Analise as afirmativas abaixo a respeito dos limites estabelecidos 
pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL baseadas 
nas diretrizes da International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection - ICNIRP quanto à exposição humana aos 
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de 
radiofrequência. Considere V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) 
e F para a(s) falsa(s). 

(  ) São divididos em exposição ocupacional e exposição da 
população em geral. 

(  ) Exposição máxima a radiofrequências em até 300 GHz. 

(  ) Campo elétrico sem restrição para radiofrequências 
superiores a 10 MHz. 

A sequência correta é: 

(A) F – V – V; 

(B) V – V – F; 

(C) F – F – V; 

(D) V – F – F; 

(E) V – F – V. 

 

65 

A modulação é uma técnica em que as características da 
portadora são modificadas com a finalidade de transmitir 
informações. O processo denominado “modulação em amplitude 
de pulso” é um tipo de modulação: 

(A) analógica de fase; 

(B) analógica de amplitude; 

(C) digital por pulso; 

(D) digital por chaveamento de fase; 

(E) digital por chaveamento de amplitude. 

 

66 

A tecnologia de multiplexação baseada em código que origina um 
mecanismo de acesso múltiplo utilizado em sistemas celulares 
digitais, em que esse código possibilita a identificação do canal, 
permitindo a comunicação entre o transmissor e o receptor, é: 

(A) FDM; 

(B) CDM; 

(C) TDM síncrono; 

(D) TDM assíncrono; 

(E) FDMA. 
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67 

Analise as seguintes afirmativas a respeito dos padrões de 
canalização utilizados em Sistemas de Transmissão digitais 
multiplexados no tempo. 

I. O padrão PDH possui cada canal multiplexado operando de 
forma plesiócrona. 

II. O padrão SDH de transmissão de sinais foi concebido para uma 
arquitetura de multiplexação síncrona. 

III. O sinal PDH transporta os diferentes tipos de sinais SDH. 

Está correto somente o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) II; 

(C) III; 

(D) I e II; 

(E) I e III. 

 

68 

As tecnologias WiMAX e LTE são tecnologias recentes para a  
transmissão de dados. A respeito delas, é correto afirmar que: 

(A) o WiMAX opera com vários sistemas de antenas únicas; 

(B) o WiMAX downlink pode funcionar com a tecnologia CSM; 

(C) o equipamento de usuário LTE opera somente uma antena 
transmissora; 

(D) o LTE downlink opera com várias técnicas de antenas únicas; 

(E) no WiMAX e no LTE, o OFDMA opera tanto no downlink como 
no up-link. 

 

69 

Com relação às órbitas dos satélites de telecomunicação, é 
correto afirmar que: 

(A) a região compreendida entre a faixa de 13.000-20.000 km é a 
mais adequada para a órbita do satélite; 

(B) as órbitas abaixo de 200 km facilitam a manutenção dos 
satélites; 

(C) a região acima de 5.000 km obriga os satélites a terem 
motores de correção de órbitas; 

(D) os satélites com alta órbita elíptica terrestre possuem vida 
útil maior; 

(E) a alta órbita elíptica terrestre começa em 30.000 km. 

 

70 

As faixas de frequências de operação dos satélites na banda C 
para Downlink e Uplink são, respectivamente: 

(A) 3,7 - 4,2 GHz e 5,92 - 6,42 GHz; 

(B) 4,0 - 8,0 GHz e 5,92 - 6,42 GHz; 

(C) 11,7 - 12,2 GHz e 14,0 – 14,5 GHz; 

(D) 11,7 - 12,2 GHz e 14,5 – 17,7 GHz; 

(E) 17,7 - 21,7 GHz e 27,5 - 30,5 GHz. 

 

71 

A técnica de acesso no sistema VSAT (Very Small Aperture 
Terminal) utilizada para os serviços de telefonia de forma a 
garantir uma qualidade mínima é: 

(A) PAMA; 

(B) TDMA; 

(C) DAMA; 

(D) FDMA; 

(E) CDMA. 

 

72 

A tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network) derivada 
das  redes ópticas passivas PON (Passive Optical Networks) é uma 
das opções para atender as novas demandas por aumento de 
banda. A respeito do GPON, é correto afirmar que: 

(A) foi padronizado pelo IEEE através da IEEE 802.3ah; 

(B) não suporta o transporte de sinal overlay de televisão a cabo; 

(C) suporta ODN - Optical Distribution Networks para as classes 

A, B e C; 

(D) pode atender clientes distantes em até 200 km; 

(E) não permite o uso da infraestrutura existente para o 
atendimento a uma demanda futura. 

 

73 

A rede de dados que permite a ligação de redes e equipamentos 
em uma área metropolitana, no entanto, sem alcançar uma 
grande área geográfica, como um país ou continente, é: 

(A) PAN; 

(B) MAN; 

(C) LAN; 

(D) WAN; 

(E) WAN Wireless. 

 

74 

Os protocolos TCP/IP podem ser utilizados sobre qualquer 
estrutura de rede e a sua arquitetura realiza a divisão de funções 
do sistema de comunicação em estruturas de camadas. Aquele 
que reúne os protocolos que fornecem serviços de comunicação 
ao sistema ou ao usuário é a camada: 

(A) de rede; 

(B) inter rede; 

(C) de transporte; 

(D) de aplicação; 

(E) de área. 

 



Tribunal de Justiça do Estado do Piauí  FGV  Projetos 

 

Analista Judiciário - Área - Apoio Especializado - Analista de Sistemas - Telecomunicações  Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 15 

 

75 

Uma técnica utilizada para a distribuição de conteúdo na Internet 
é Content Distribution Networks – CDNs. A respeito dessa técnica, 
é correto afirmar que: 

(A) tem como desvantagem a diminuição da eficiência da 
transmissão de conteúdo ao cliente; 

(B) é baseada na transmissão de conteúdo através de um único 
servidor; 

(C) possui serviços de distribuição, replicação e 
redirecionamento de requisições de conteúdo; 

(D) o serviço de redirecionamento e replicação de conteúdos está 
diretamente conectado aos produtores de conteúdo; 

(E) o servidor de origem é o responsável pelo encaminhamento 
do conteúdo para o cliente. 

 

76 

A configuração da interligação física dos equipamentos que 
compõem a rede é denominada topologia. A topologia que, para 
incluir uma nova estação na rede, basta conectá-la ao 
concentrador, e que permite isolar a fonte de uma falha de 
sistema ou equipamento, é: 

(A) em barra; 

(B) em anel; 

(C) em estrela; 

(D) Ethernet; 

(E) Token Ring. 

 

77 

A figura abaixo apresenta uma rede primária de 
telecomunicação.  

Para a transmissão de voz, o comprimento máximo, em metros, 
para os trechos A, B e C utilizando cabo UTP são 
respectivamente: 

(A) 800, 500 e 300; 

(B) 800, 300 e 500; 

(C) 1000, 500 e 1500; 

(D) 1000, 750 e 500; 

(E) 1500, 1000 e 300. 

 

78 

Modelo OSI define sete camadas, estabelecendo funções a serem 
executadas em cada uma delas. A que cuida do sincronismo de 
diálogo entre Recepção e Transmissão é a camada: 

(A) física; 

(B) de rede; 

(C) de transporte; 

(D) de enlace; 

(E) de sessão. 

 

79 

Para os meios de transmissão horizontais, conforme figura 
abaixo, as distâncias dos trechos compreendidos entre o 
Gabinete de Telecomunicações e as saídas de informações são 
estabelecidas pela Electric Industries Association – EIA.  

 
 

Utilizando cabos de fibra óptica, UTP e STP, as distâncias máximas 
permitidas, em metros, são respectivamente iguais a:  

(A) 3.000, 800 e 800; 

(B) 2.000, 800 e 500; 

(C) 2.000, 500 e 300; 

(D) 300, 300 e 300; 

(E) 90, 90 e 90. 

 

80 

Uma rede possui um tempo médio entre falhas de 2.000 horas e 
tempo médio de reparação de 50 horas. Essa rede opera 
ininterruptamente por um período de 9 meses. Considerando 30 
dias para o mês, a disponibilidade dessa rede, em horas, é 
aproximadamente de: 

(A) 5.958 horas; 

(B) 6.322 horas; 

(C) 6.389 horas; 

(D) 6.455 horas; 

(E) 6.480 horas. 

 

81 

O Realtime Traffic Flow Measurement – RTFM mede o fluxo de 
tráfego das redes de um backbone, de modo a identificar o seu 
desempenho. Essa ferramenta é composta por: 

(A) medidor, roteador e gerente; 

(B) medidor, coletor e roteador; 

(C) medidor, coletor e gerente; 

(D) identificador, coletor e gerente; 

(E) identificador, roteador e gerente. 
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82 

A qualidade da rede é percebida por meio do nível do serviço que 
é oferecido ao usuário. A respeito desse assunto, considere as 
seguintes afirmativas. 

I. A demanda é fundamental para o dimensionamento da rede. 

II. A avaliação do desempenho deve considerar o nível médio de 
tráfego. 

III. Os recursos disponíveis devem atender o tráfego médio da 
rede. 

Está correto somente o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) II; 

(C) III; 

(D) I e II; 

(E) I e III. 

 

83 

A alocação de capacidade de um Call Center depende da carga do 
sistema, cuja medida é Erlang. Para um sistema de telefonia em 
que a taxa de chegadas é de 100 Chamadas Por Hora - CPH, e 
cada chamada necessita de 15 minutos de serviço, o volume do 
tráfego, em Erlang, em um dia com 10 horas de trabalho, é 
igual a: 

(A) 15; 

(B) 25; 

(C) 30; 

(D) 45; 

(E) 50. 

 

84 

Analise as afirmativas abaixo a respeito de uma rede de 
computadores, considere V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e 
F para a(s) falsa(s). 

(  ) Acurácia mede a quantidade de trafego útil corretamente 
transmitido, relativo ao tráfego. 

(   ) Jitter é uma medida da capacidade de enlace.  

(   ) O uso do buffer é uma das formas de minimizar os efeitos da 
variação do atraso da entrega de dados. 

A sequência correta é: 

(A) F – V – V; 

(B) V – V – F; 

(C) F – F – V; 

(D) V – F – F; 

(E) V – F – V. 

 

85 

O modelo Fault, Configuration, Accounting, Performance and 
Security - FCAPS de gerenciamento de redes, dados e 
telecomunicações atua nas seguintes áreas funcionais da 
gerência de redes: 

(A) falhas, configurações, desempenho, contabilidade e 
segurança; 

(B) falhas, desenvolvimento, desempenho, contabilidade e 
segurança; 

(C) falhas, configurações, desempenho, confiabilidade e 
negócios; 

(D) manutenção, configurações, redes e sistemas, confiabilidade 
e segurança; 

(E) manutenção, desenvolvimento de serviços, redes e sistemas, 
confiabilidade e negócios. 

 

86 

A respeito do Simple Network Management Protocol – SNMP, 
analise os itens a seguir: 

I. Utilizado para trocar informações de gerenciamento de redes, é 
utilizado o protocolo padrão. 

II. Pouco utilizado em redes de dados baseada no TCP/IP. 

III. Baseia-se no modelo cliente e servidor. 

Está correto somente o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) II; 

(C) III; 

(D) I e II; 

(E) I e III. 

 

87 

A respeito do Common Management Information Protocol – 
CMIP, considere as seguintes afirmativas: 
 

I. O protocolo CMIP é o protocolo OSI do Nível de Rede orientado 
a conexão.  

II. No ambiente de gerenciamento OSI, o protocolo CMIP é 
utilizado para definir as regras de comunicação entre os 
processos gerente e agente. 

III. O CMIP é incompatível com o Common Management 
Information Service - CMIS. 

Está correto somente o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) II; 

(C) III; 

(D) I e II; 

(E) I e III. 
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88 

A criptografia visa enviar as informações na forma de códigos, de 
modo que somente determinados grupos de pessoas possam 
compreender. O tipo de criptografia que não precisa do segredo e 
nem do contato prévio entre as partes e que permite detectar 
intrusos mesmo que esse tenha um grande poder computacional é a:  

(A) Wired Equivalent Privacy; 

(B) Wi-Fi Protected Access; 

(C) Quântica; 

(D) Chave simétrica; 

(E) Chave assimétrica. 

 

89 

A respeito da certificação digital, é correto afirmar que: 

(A) a certificação digital tem a mesma finalidade da criptografia; 

(B) assinatura digital é um método que garante a integridade do 
conteúdo da mensagem durante o seu envio; 

(C) a responsabilidade sobre a assinatura é daquele que envia a 
mensagem; 

(D) a atualização do certificado não é permitida; 

(E) a série A (A1, A2, A3 e A4) corresponde aos certificados de 
sigilo. 

 

90 

A estrutura (TST) Temporal - Espacial – Temporal utilizada na 
comutação telefônica objetiva aumentar a capacidade de 
comutação das matrizes temporais. Uma estrutura TST pode ser 
representada por um equivalente espacial, por meio de blocos 
(matrizes básicas), como apresentado na figura abaixo. 

Para essa matriz de três estágios, a condição de não bloqueio 
implica ter no Estágio 2 um número de matrizes básicas igual a: 

(A) N; 

(B) 2N; 

(C) N/m; 

(D) 2n; 

(E) 2n-1. 

 

91 

Um determinado enlace entre central e assinante é apresentado 
na figura abaixo, juntamente com a tabela com valores de 
atenuação em dB/km dos pares trançados utilizados nesse 
enlace: 

 
A atenuação desse enlace para frequência de 1000 Hz é: 

(A) 5,6 dB; 

(B) 6,4 dB; 

(C) 7,2 dB; 

(D) 7,8 dB; 

(E) 8,6 dB. 

 

92 

A respeito da Next Generation Networks - NGN analise as 
seguintes afirmativas. 

I. Utiliza-se de tecnologias baseadas em padrões abertos 
definidos pelo ITU‐T. 

II. Tem por objetivo a convergência dos serviços existentes em 
uma única arquitetura de serviços convergentes. 

III. Possui uma infraestrutura de redes independente. 

Está correto somente o que se afirma em:  

(A) I; 

(B) II; 

(C) III; 

(D) I e II; 

(E) I e III. 

 

93 

A tecnologia VoIP utiliza o protocolo IP para a transmissão de 
dados através de pacotes em redes IP, sendo, para isso, a 
necessária a utilização de protocolos de padrões de sistemas 
audiovisuais e multimídia. O protocolo que foi desenvolvido para 
internet de forma simples e eficiente é: 

(A) H.323 

(B) H.235 

(C) SIP 

(D) SSL 

(E) S-HTTP 
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94 

A razão de reuso de células que utilizem o mesmo grupo de 
frequências (co-canais) é um importante parâmetro para o 
planejamento de sistemas celulares. Comparando o cluster de 
formato hexagonal formado por sete células em relação ao de 
três, é correto afirmar que o cluster com sete células possui: 

(A) maior capacidade de tráfego e melhor qualidade de 
transmissão; 

(B) menor capacidade de tráfego e melhor qualidade de 
transmissão; 

(C) menor capacidade de tráfego e pior qualidade de 
transmissão; 

(D) maior capacidade de tráfego e pior qualidade de transmissão; 

(E) possui a mesma capacidade de tráfego e melhor qualidade de 
transmissão. 

 

95 

Relacione a segunda coluna que indica as características das 
tecnologias do setor de telecomunicações de acordo com a 
denominação da tecnologia apresentada na primeira coluna. 

(  ) CDMA 

(  ) GPRS 

(  ) LTE 

 

(1) Padrão de redes 
celulares que permite 
banda larga móvel, 
permitindo uma maior 
abrangência de 
comunicações de voz e 
transferência de dados. 

(2) Utilizado tanto para a 
telefonia celular quanto 
para o rastreamento 
via satélite. 

(3) É uma tecnologia que 
aumenta as taxas de 
transferência de dados 
nas redes GSM. 

A sequência correta é: 

(A) 1 - 2 - 3; 

(B) 2 - 1 - 3; 

(C) 2 - 3 - 1; 

(D) 3 - 1 - 2; 

(E) 3 - 2 - 1. 

 

96 

Para a Arquitetura de rede do LTE existem domínios com funções 
determinadas. O domínio que assegura que parte do 
equipamento móvel e cada SIM card em circulação possam ser 
configurados para atender as necessidades do assinante é: 

(A) EU; 

(B) E-UTRAN; 

(C) UMTS; 

(D) EPC; 

(E) RNC. 

 

97 

Analise as seguintes afirmativas a respeito do Radio Access 
Network – RAN. 

I. A economia no custo de operação da camada de acesso 
depende da intensidade do compartilhamento. 

II. Consiste no compartilhamento da BTS e da BSC por mais de 
uma operadora de telefonia celular. 

III. Aumenta o custo de energia nos elementos passivos, como o 
ar condicionado. 

Está correto somente o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) II; 

(C) III; 

(D) I e II; 

(E) II e III. 

 

98 

A tecnologia que permite o uso para a telefonia e transmissão de 
dados na família DSL é: 

(A) HDSL; 

(B) SDSL; 

(C) IDSL; 

(D) G.shDSL; 

(E) ADSL. 

 

99 

A variação estatística do atraso na entrega de dados na 
transmissão de uma mensagem na rede, que pode resultar na 
perda da informação no destino, pode ser causado por: 

(A) Latência; 

(B) Jitter; 

(C) Perda de pacotes; 

(D) Banda sobrecarregada; 

(E) Atraso no envio da informação. 

 

100 

O ISDB-TB baseado no sistema japonês ISDB-T (Integrated Services 
Digital Broadcasting – Terrestrial) tem como padrão de 
codificação de vídeo: 

(A) H.264 AVC; 

(B) MPEG; 

(C) MPEG-2; 

(D) PLV; 

(E) RTV. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_celular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede
https://pt.wikipedia.org/wiki/GSM
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