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Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
Solicite a presença do fiscal em caso de necessidade.
A prova consta de 40 questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A, B, C, e D), com uma única resposta correta.
As respostas devem ser transportadas, depois da resolução da prova, para o Cartão-Resposta.
Para marcar no Cartão-Resposta utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço
adequado.
Em nenhuma hipótese será distribuída cópia do Cartão-Resposta, que é identificado eletronicamente.
Confira se este caderno de questões é o caderno correto do cargo para o qual você se inscreveu. Confira também se o
cargo está correto na etiqueta de identificação na sua carteira.
Não serão consideradas as respostas que não forem transportadas para o Cartão-Resposta.
As questões deverão ser marcadas no Cartão-Resposta, assinalando-se a alternativa correta de cada questão, sendo A,
B, C ou D.
Verifique se o seu Caderno de Questões apresenta todas as folhas numeradas corretamente. Caso haja algum problema,
comunique o fiscal de sala.
Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este
processo seletivo.
Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de
2 (duas) horas do início da aplicação das provas, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do
seu Caderno de Questões, devidamente preenchidos e assinados, ao fiscal de sala.
O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala com o Caderno de Questões depois de 3h45
min do início da realização da prova.
O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo
estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
Cronograma (resumo) das principais datas referentes ao processo seletivo

Data
24/04/16
30/04/16
13/05/16

Ação/Evento
Divulgação do Gabarito preliminar das provas objetivas a partir das 18 horas.
Publicação do Gabarito Oficial das provas objetivas.
Publicação dos resultados da prova objetiva.
Site: www.unirv.edu.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 e 2.
Nos últimos cinquenta anos, a população mundial mais do que dobrou, indo de 2,5 bilhões
(1950) para 6 bilhões (2000). Durante esse mesmo período, a industrialização permitiu que o consumo
aumentasse esponencialmente; como consequência, a poluição e o lixo também aumentaram. Já faz algum
tempo que o planeta vem dando sinais de que não pode suportar o nosso modo de vida, e estudos indicam
que hoje, mesmo com grande parte da população mundial excluída, já consumimos 20% por ano a mais de
recursos naturais renováveis do que o planeta terra é capaz de regenerar.
Ainda há uma dificuldade em relacionar os problemas ambientais aos nossos hábitos de consumo
cotidianos. Quando compramos uma roupa, não pensamos nos agrotóxicos usados na plantação de algodão
ou no trabalho escravo encontrado nas fazendas.
Entretanto, se queremos justiça social e preservação da natureza, vamos ter de mudar nossos
hábitos de consumo. (Fragmento de Sustentabilidade, consumo e publicidade, de Lisa Gunn - adaptado).
QUESTÃO 1

A palavra “entretanto”, que inicia o 3º parágrafo, foi empregada para introduzir:
a) ( ) a exemplificação de uma ideia a partir de um novo argumento.
b) ( ) a contraposição a ser estabelecida entre uma solução e um problema.
c) ( ) o reforço de uma opinião polêmica anteriormente defendida.
d) ( ) a confirmação de uma ideia sugerida no parágrafo anterior.
QUESTÃO 2

Ainda com relação ao texto:
a) ( ) Há uma palavra no texto que se apresenta com a grafia errada.
b) ( ) Há, pelo menos, 6 palavras no texto que foram acentuadas obedecendo às
mesmas regras
para acentuação gráfica.
c) ( ) Há problema de concordância verbal no trecho: ” a poluição e o lixo também aumentaram.”
d) ( ) O uso das vírgulas no terceiro parágrafo é facultativo.
QUESTÃO 3

A concordância verbal e nominal está inteiramente correta na frase:
a) ( ) Existe cálculos para dimensionar as responsabilidades de cada um dos países na emissão de
gases que provoca a poluição ambiental.
b) ( ) O comprometimento das condições de vida no planeta serão irremediáveis, caso não se
obtenha bons resultados no controle de poluentes.
c) ( ) O cálculo da responsabilidade pelo agravamento dos fenômenos climáticos estão trazendo
dificuldades para a obtenção de acordo entre os países.
d) ( ) Os prejuízos decorrentes de um alto índice de poluição, trazidos pela ocorrência de fenômenos
climáticos extremos, afetam todo o planeta.
QUESTÃO 4

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase dada.
“ Uma Copa do Mundo é um evento ....”
a) ( ) de que um observador cultural não pode ficar indiferente.
b) ( ) sob o qual um observador cultural não pode ficar indiferente.
c) ( ) ao qual um observador cultural não pode ficar indiferente.
d) ( ) ao que um observador cultural não pode ficar indiferente.
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QUESTÃO 5

Leia o que se segue.
I. Muitos dos que assistiram o simpósio sobre reciclagem saíram desapontados.
II. Muitos catadores antipatizam com os projetos da prefeitura.
III. A comunidade visa uma política mais eficiente para a destinação do lixo.
De acordo com a norma padrão da língua, a regência verbal está correta em
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

I.
II.
III.
I e III.

Leia o texto abaixo e responda às questões 6, 7 e 8:
Foi somente em 13 de maio de 1888 que a escravidão foi extinta no Brasil, com a promulgação da
Lei Áurea pela princesa Isabel. Ela era a regente do Império na época, substituindo seu pai, D. Pedro II,
que estava na Europa em tratamento de saúde. [...]
Apesar da conquista, a situação social dos negros após a abolição continuou extremamente difícil.
Poucos possuíam bens ou dinheiro para trabalhar por conta própria ou condições de obter um emprego
melhor. Assim, sem receber qualquer ajuda do governo, boa parte dos negros continuaram nas fazendas
onde haviam trabalhado até então como escravos, e não passaram a ser tratados como cidadãos livres.
Mais de um século depois da abolição da escravatura no Brasil, ainda pesa sobre os negros e seus
descendentes a herança de mais de trezentos anos de escravidão. Estatísticas recentes mostram que, apesar
das conquistas, são eles os mais atingidos pelo problema da miséria, da fome e da falta de moradia e pelas
dificuldades de acesso a educação e saúde. Também recebem, em média, salários mais baixos. Além de
todos esses obstáculos, ainda têm de enfrentar a discriminação e o preconceito racial (que ainda existe), o
que tem levado as comunidades negras a uma série de movimentos reivindicatórios (COTRIM, Gilberto.
História global. São Paulo: Saraiva, 2010).
QUESTÃO 6

O objetivo principal do texto acima é:
a) ( ) denunciar o quadro de violência física e moral vivido pelos escravos durante a escravidão.
b) ( ) apontar as diferenças na vida dos negros antes e depois da Lei Áurea.
c) ( ) mostrar as condições de vida dos negros após a abolição e nos dias atuais.
d) ( ) construir uma imagem positiva da princesa Isabel como redentora dos escravos.
QUESTÃO 7

Na primeira linha do texto, a palavra “somente” indica que:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

o autor pensa que a abolição da escravatura demorou muito a acontecer.
o autor pensa que a abolição ocorreu muito cedo.
o autor considera que a escravidão deveria ter durado mais tempo.
o autor é contrário à promulgação da Lei Áurea.
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QUESTÃO 8

No trecho “Assim, sem receber qualquer ajuda do governo, boa parte dos negros continuaram nas
fazendas [...]”, a palavra sublinhada indica ideia de:
a) ( ) oposição.
b) ( ) adição.
c) ( ) causa.
d) ( ) consequência.
Leia o texto abaixo e responda às questões 9 e 10:
Nós nunca mentimos. Quando mentimos, é para o bem de vocês. Verdade. Começa na infância,
quando a gente diz para a mãe que está sentindo uma coisa estranha, bem aqui, e não pode ir à aula sob
risco de morrer no caminho. Se fôssemos sinceros e disséssemos que não tínhamos feito a lição de casa e
por isso não podíamos enfrentar a professora, a mãe teria uma grande decepção. Assim, lhe dávamos a
alegria de se preocupar conosco, que é a coisa que mãe mais gosta, e a poupávamos de descobrir a nossa
falta de caráter. Melhor um doente do que um vagabundo. [...]
A primeira namorada. Mentíamos para preservar nosso orgulho, certo?
- Não, não, eu estava passando por acaso. Você acha que eu fico rondando a sua casa o dia inteiro,
é?
Mas o que vocês pensariam se nós disséssemos: “Sim, sim, não posso ficar longe de você, penso
em você o dia inteiro, aqueles telefonemas que você atende e ninguém fala, sou eu! Confesso, sou eu!
Vamos nos casar! Eu sei que só tenho doze anos e você tem onze, mas temos que nos casar! Senão eu
morro. Senão eu morro!”? Vocês se assustariam, claro. A paixão nessa idade pode ser um sumidouro.
Mentíamos para nos proteger do sumidouro (VERÍSSIMO, L.F. As mentiras que os homens contam. Rio
de Janeiro: Objetiva, 2015).
QUESTÃO 9

Sobre o texto acima, é possível afirmar que:
a) ( ) o autor critica o comportamento humano de mentir como imoral.
b) ( ) há uma contradição entre a primeira e a segunda oração do texto.
c) ( ) o narrador defende a mentira como uma forma de proteger mães e professoras.
d) ( ) o narrador reconhece o ato de mentir como algo natural da espécie humana.
QUESTÃO 10

O termo “vocês”, sublinhado no texto três vezes, se dirige:
a) ( ) ao público leitor em geral.
b) ( ) à mãe e à namorada do narrador.
c) ( ) às mulheres possíveis leitoras do texto
d) ( ) aos homens mentirosos.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 11

Um homem faz uma viagem entre Rio Verde e Goiânia. Ele faz uma parada em Acreúna e depois continua
a viagem. Faz outra parada em Indiara, onde percebe que havia esquecido algo em Acreúna, voltando até
lá para buscar. Em seguida, continua sua viagem até Goiânia. Qual a distância total percorrida pelo
homem nessa viagem?
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75 km

Rio Verde
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

55 km

Acreúna

90 km

Indiara

Goiânia

220 km
275 km
330 km
440 km

QUESTÃO 12

1/4 de 6/8 equivale a:
a) ( ) 3/16
b) ( ) 7/12
c) ( ) 8/24
d) ( ) 5/4
QUESTÃO 13

Sejam os conjuntos: A = {2; 4; 6; 8; 10} e B = {3; 5; 7; 11; 13}. É correto afirmar que:
a) ( ) apenas B contém números primos.
b) ( ) são mutuamente exclusivos.
c) ( ) AUB = {2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 13}.
d) ( ) todas as alternativas anteriores estão corretas.
RASCUNHO

5

QUESTÃO 14

Ao pagar uma conta de R$240,00 em um bar, seis amigos resolvem fazer a divisão por igual. No caixa,
percebem que as duas mulheres do grupo estão sem dinheiro. Assim, os quatro homens resolvem
dividir as despesas das duas amigas entre si, o que equivale a um acréscimo na parte dos quatro amigos
de:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

R$60,00
R$40,00
R$30,00
R$20,00

QUESTÃO 15

Entre um grupo de 10 pilotos de corrida de Fórmula 1, de quantas maneiras diferentes pode ocorrer a
chegada em primeiro, segundo e terceiro colocados?
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

3
30
120
720

QUESTÃO 16

Na busca pela casa própria, muitos municípios no Brasil vêm desenvolvendo projetos de construção de
casas populares. Essas construções, muitas vezes, contam com o financiamento de material pelo
governo e a mão de obra fica por conta da população. Considerando que 10 pedreiros constroem 6
casas em 8 dias, quantas casas serão construídas por 12 pedreiros em 10 dias no mesmo regime de
trabalho dos primeiros?
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

8
9
10
11

RASCUNHO
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QUESTÃO 17

Dona Márcia é proprietária de uma pequena área rural. Ela tem no seu quintal 6 galinhas, 4 patos e 2
porcos. Em um determinado final de semana, ela recebe a visita de amigos para um almoço de
confraternização. Dentre as opções que possui no seu quintal, qual é a probabilidade de ser servido
carne de pato no almoço?
a) ( )

1
3

b) ( )

1
4

c) ( )

6
12

d) ( )

8
12

QUESTÃO 18

O volume de caixa que tem um formato de um prisma é calculado pela relação: comprimento x altura x
largura. Uma determinada caixa que tem o formato de um prisma de altura 4m, comprimento 2m e
largura 3m está complemente cheia de leite. Considerando que o preço de um litro de leite é
comercializado a R$ 2,50, qual é o valor obtido pela venda de todo o volume de leite contido na caixa?
(Obs.: 1m3  1000 litros).
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

R$ 30.000,00
R$ 40.000,00
R$ 50.000,00
R$ 60.000,00

RASCUNHO
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QUESTÃO 19

Em tempos de crise, o brasileiro procura de todas as maneiras, fazer com que suas economias possam render o
máximo possível. Pedro trabalha em uma empresa que proporciona aos seus funcionários a condição de
realizarem aplicações em ações com um rendimento mensal de 2%. Se ele aplicou R$ 800,00, qual capital terá 5
meses após a aplicação?
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

R$ 840,00
R$ 880,00
R$ 920,00
R$ 960,00

QUESTÃO 20

Em uma obra de construção civil, a quantidade em kg de cimento necessária para a construção de
1
a
b , onde: a é a quantidade de kg de areia e b é a
colunas é calculada pela seguinte expressão: Q 
1
b
quantidade de kg de brita. Qual é a quantidade necessária, em kg de cimento, quando utilizados 3 kg de
areia e 2 kg de brita?
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

7
8
9
10

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Durante o ano de 1944 um assunto ocupava as atenções mundiais e significava grandes novidades e
preocupações. O transporte aéreo, que já levava passageiros e carga por todo o mundo, necessitava de
regras gerais que proporcionassem ao usuário, em qualquer país, segurança, regularidade e eficiência.
No dia 7 de dezembro deste mesmo ano, 54 nações, entre elas o Brasil, assinaram um importante
documento que deu origem à Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) e surgiam, assim, os
padrões e as recomendações que proporcionariam, entre outros resultados, um desenvolvimento seguro
e ordenado da aviação internacional. Qual foi este importante evento?
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

Convenção de Genebra
Convenção de Paris
Convenção de Chicago
Convenção de Varsóvia

QUESTÃO 22

Qual a organização responsável por regular e fiscalizar a aplicação dos padrões de Segurança da
Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita no Brasil?
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

Força Aérea Brasileira.
Departamento de Polícia Federal.
Agencia Nacional de Aviação Civil.
Departamento de Aviação Civil.

QUESTÃO 23

Um critério para determinação do nível de vulnerabilidade de aeródromos, entre outros estabelecidos pela
ANAC, é:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

A adequada definição de responsabilidades quanto às questões de AVSEC no aeródromo.
O volume de tráfego total no aeródromo.
A capacidade e alcance das aeronaves operadas pelas empresas aéreas.
A falta do histórico de não conformidades relativas a atos normativos que dispõem sobre
AVSEC.

QUESTÃO 24

O operador de aeródromo deve estabelecer e operar os pontos de controle de acesso e pontos de acesso
emergencial às áreas controladas (AC) e áreas restritas de segurança (ARS), observando os recursos
materiais e humanos necessários. O acesso desacompanhado à ARS é permitido no seguinte caso:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

Às pessoas que portem documento de identidade válido com foto recente.
Ao inspetor de aviação civil credenciado pela Força Aérea Brasileira.
Ao tripulante militar, no exercício da função, credenciado pela ANAC.
Aos veículos que portem autorização de trânsito interno de veículos (ATIV) permanentes,
expedida pelo operador do aeródromo.
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QUESTÃO 25

Em relação à organização de segurança do , é correto afirmar que:
a) ( )
b) ( )
c) ( )
d) ( )

O Lado Ar é a área de movimentação de aeronaves de um aeroporto e dos terrenos e
edificações adjacentes, onde o acesso é controlado pela Torre de Controle do Aeródromo.
O Lado Terra é a área de uso público onde o acesso não é controlado.
Ponto Vulnerável é uma área, instalação ou outra facilidade aeroportuária que, se avariada ou
destruída, prejudicará o funcionamento normal do aeroporto.
Ponto Sensível é uma área, instalação ou outra facilidade aeroportuária que representa uma
vulnerabilidade à segurança do aeroporto.

QUESTÃO 26

A inspeção de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita será conduzida por Agente de
Proteção da Aviação Civil - APAC, contratado pelo operador do aeródromo, sob supervisão da Polícia
Federal ou, na sua ausência, do órgão de segurança pública responsável pelas atividades de polícia no
aeroporto. Os procedimentos a serem observados no canal de inspeção de segurança da aviação civil
contra atos de interferência ilícita devem atender às seguintes disposições:
a) ( )

A fila de passageiros será organizada por meio do controle de fluxo, devendo os passageiros
aguardar a vez na posição demarcada e se direcionar para o pórtico detector de metais, ou
outro equipamento, somente quando autorizados pelo APAC.

b) ( )

Os passageiros devem acondicionar na bandeja de inspeção apenas os telefones celulares,
chaves, câmeras, porta-moeda ou qualquer outro objeto metálico.

c) ( )

O passageiro com necessidade de assistência especial não necessita de prioridade para ser
inspecionado, inclusive em relação aos tripulantes, e será submetido aos procedimentos de
inspeção na medida em que sua condição permitir.

d) ( )

Os passageiros, aleatoriamente, não devem passar por medidas adicionais de segurança, como
busca pessoal, inspeção manual da bagagem de mão e a utilização de detectores de traços de
explosivos - ETD e outros equipamentos de segurança.

QUESTÃO 27

Qual dos itens abaixo, classificado inicialmente como tolerado, será classificado como proibido em caso
de elevação do nível de ameaça da aviação civil?
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

Alvejantes líquidos.
Cilindros de oxigênio.
Bengalas.
Munições.

QUESTÃO 28
Marque a alternativa que completa a lacuna corretamente:

O operador de aeródromo deve garantir, em coordenação com o operador aéreo e com o órgão de
segurança pública responsável pelas atividades de polícia no aeródromo, a aplicação das medidas de
10

segurança necessárias ao processamento e embarque de passageiro armado, observando os requisitos e
procedimentos estabelecidos em normatização específica sobre a matéria. O passageiro com autorização
para transporte ou porte de arma, sem ser por razão de ofício, que desejar embarcar em aeronave
transportando arma de fogo deve apresentar-se para o despacho, e comunicar à empresa aérea que está de
posse de arma de fogo, no mínimo, ____________ antes do horário do voo.
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

uma hora
uma hora e trinta minutos
duas horas
duas horas e trinta minutos

QUESTÃO 29

O operador de aeródromo deve prover os recursos físicos necessários para a garantia da proteção da
bagagem despachada, sob a responsabilidade do operador aéreo, de forma a prevenir que qualquer
bagagem despachada, de origem, trânsito ou conexão, ou mesmo na condição de extraviada, seja violada
ou sujeita à introdução de objetos, materiais ou substâncias que possam ser utilizados em atos de
interferência ilícita. O operador do aeródromo deve manter sistema de Circuito Fechado de TV - CFTV
que abranja o fluxo de embarque (área de aceitação, triagem e inspeção) e desembarque (área de
restituição) da bagagem despachada, com capacidade de monitoramento e gravação por um período
mínimo de:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

15 (quinze) dias.
30 (trinta) dias.
45 (quarenta e cinco) dias.
60 (sessenta) dias.

QUESTÃO 30

No terminal de carga cuja operação de aceitação da carga ou mala postal estiver sob a responsabilidade do
operador de aeródromo, este deve:
a) ( )
b) ( )
c) ( )
d) ( )

solicitar ao proprietário da bagagem informações sobre o volume a ser recebido.
verificar as condições do volume a ser recebido, de forma a garantir que os volumes com
indícios de violação ou adulteração sejam identificados, notificados e negados para embarque.
processar os volumes recebidos, em função da sua caracterização em carga conhecida ou
desconhecida, e despachá-la não necessariamente através de fluxos segregados.
ser responsável pela carga até seu embarque na aeronave.

QUESTÃO 31

No dia 31/03/2016, a decolagem de um voo da Saudi Arabian Airlines no aeroporto de Madri que tinha
como destino Riad, capital da Arábia Saudita, foi suspensa e os passageiros foram retirados de dentro do
avião após uma ameaça de bomba, de acordo com autoridades espanholas. O avião foi inspecionado, mas
não foi encontrada nenhuma evidência de qualquer dispositivo explosivo. Como é chamada a inspeção de
aeronave para busca e detecção de armas, artefatos explosivos, substâncias nocivas ou outros dispositivos
que possam ser utilizados para cometer atos de interferência ilícita contra a aviação civil?
a) ( )
b) ( )

Verificação antibomba.
Procedimento AVSEC.
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c) ( )
d) ( )

Varredura de aeronave.
Apoderamento de aeronave.

QUESTÃO 32

A área previamente submetida a procedimentos de inspeção e controle de segurança para garantir a
inexistência de dispositivo ou objeto que possa ser utilizado para a prática de ato de interferência ilícita é
chamada:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

área livre.
área alfandegada.
área descontaminada.
área estéril.

QUESTÃO 33

O Centro de Operações de Emergência (COE) deve ser ativado sempre que acionados os procedimentos
previstos no Plano de Emergência em Aeródromo - PLEM ou no Plano de Remoção de Aeronave
Inoperante e Desinterdição de Pista - PRAI do aeródromo, e tem as seguintes características:
a) ( )

Não deve fazer parte da infraestrutura do aeródromo, podendo ter sua estrutura física
compartilhada com outras áreas operacionais, quando ativado.

b) ( )

Necessita, na sua composição, de uma equipe específica, não sendo facultada sua formação
por profissionais que atuem em outras funções no aeródromo.

c) ( )

A composição do COE deve ser definida imediatamente após a ocorrência de acidente
aeronáutico, pelo operador de aeródromo e deve contemplar ao menos um profissional da área
de resposta à emergência do aeródromo.

d) ( )

Deve ser capaz de suportar a execução das atividades de coordenação e orientação geral para
imediata resposta a emergências aeroportuárias.

QUESTÃO 34

O operador aéreo deve executar a inspeção de segurança da aeronave quando:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

a aeronave passar por atividade de manutenção.
a aeronave ficar fora de operação por um período superior a 24(vinte e quatro) horas.
houver suspeita da ocorrência de acesso indevido à aeronave.
não for preenchido o Formulário de Controle de Acesso à Aeronave.

QUESTÃO 35

O processo de reconciliação de passageiros e bagagem é aquele em que:
a) ( )

O operador aéreo garante que a bagagem desacompanhada desde a origem, de forma
intencional, seja tratada, mediante a emissão de conhecimento aéreo, como carga
desconhecida.
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b) ( )

A bagagem extraviada é identificada como tal e submetida a controles de segurança, incluindo
inspeção de segurança, e o operador aéreo deve analisar as circunstâncias que causaram a
separação.

c) ( )

O operador aéreo deve garantir que a bagagem acompanhada seja transportada somente com a
confirmação de embarque do passageiro, inclusive nos casos de trânsito ou conexão.

d) ( )

A bagagem que tenha sido submetida a controle de segurança equivalente no aeródromo de
origem não necessita ser novamente inspecionada no aeródromo de trânsito ou conexão.

QUESTÃO 36

Quais os cuidados que o operador aéreo deve ter no transporte de valores?
a) ( )
b) ( )
c) ( )
d) ( )

Coordenar os procedimentos previamente com o seu apoio no solo de forma sigilosa.
Seguir procedimentos de segurança previstos em um plano de segurança específico para o
transporte aéreo de valores do aeródromo.
Por motivo de segurança, não efetuar comunicação prévia com os operadores dos aeródromos
envolvidos.
Os valores a serem transportados devem ser descritos, utilizando palavras genéricas, no
formulário de Declaração de Transporte Aéreo de Valores.

QUESTÃO 37

Quanto à extinção dos atos administrativos, assinale a alternativa incorreta:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

A anulação do ato administrativo gera efeitos retroativos.
A revogação do ato administrativo pode ser feita pelo Poder Judiciário.
A revogação do ato administrativo não gera efeitos retroativos.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

QUESTÃO 38

Acerca dos atos administrativos, assinale a alternativa correta:
a) ( )
b) ( )
c) ( )
d) ( )

O Poder Judiciário, em qualquer caso, pode intervir no controle dos atos administrativos.
Tratando-se de ato discricionário da administração, e não sendo caso de ilegalidade, não cabe
ao Judiciário intervir no mérito administrativo.
Os atos vinculados possuem elementos vinculados e elementos discricionários.
Quando o ato administrativo é vinculado, o administrador tem liberdade para escolher que
atitude tomar, levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade.
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QUESTÃO 39

Em consonância com o disposto no art.18 da Lei nº 9.784 de 1999, marque a alternativa incorreta:
É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:
a) ( )
b) ( )
c) ( )
d) ( )

Trabalhe no mesmo órgão que o interessado.
Tenha interesse direto ou indireto na matéria.
Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais
situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau.
Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou
companheiro.

QUESTÃO 40

Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, princípio é o "mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e
servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico." (MELLO, Celso
Antonio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo. Revista dos Tribunais. 1991, pp. 299 e 300).

A Constituição Federal elenca, em seu artigo 37, cinco princípios inerentes à Administração Pública.
Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta:
a) ( )
b) ( )
c) ( )
d) ( )

Trata-se de rol taxativo.
Trata-se de rol exemplificativo.
Os princípios expressos no referido artigo são os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
Os princípios expressos no referido artigo são considerados princípios mínimos do Direito
Administrativo.
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