RASCUNHO

LEIA AS INSTRUÇÕES:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 60 questões objetivas sem falha ou repetição..
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito
proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão: a
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura e impressão digital.
O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (QUATRO HORAS).
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
após decorridas 2 (duas) horas do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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02. O conteúdo global do Texto 1 pode ser sintetizado

LÍNGUA PORTUGUESA

pelas seguintes palavras-chave:

TEXTO 1

A)
B)
C)
D)
E)

Uma língua, múltiplos falares
No Brasil, convivemos não somente com várias
línguas que resistem, mas também com vários jeitos de
falar. Os mais desavisados podem pensar que os mineiros,
por exemplo, preferem abandonar algumas palavras no
meio do caminho quando perguntam “ôndôtô?” ao invés de
“onde eu estou?”. Igualmente famosos são os “s” dos
cariocas ou o “oxente” dos baianos. Esses sotaques ou
modos de falar resultam da interação da língua com uma
realidade específica, com outras línguas e seus falantes.
Todas as línguas são em si um discurso sobre o
indivíduo que fala, elas o identificam. A língua que eu uso
para dizer quem eu sou já fala sobre mim; é, portanto, um
instrumento de afirmação da identidade.
Desde suas origens, o Brasil tem uma língua
dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos
portugueses, o território brasileiro já era multilíngue.
Estimativas de especialistas indicam a presença de cerca
de mil e duzentas línguas faladas pelos povos indígenas. O
português trazido pelo colonizador tampouco era uma
língua homogênea. Havia variações, dependendo da região
de Portugal de onde ele vinha.
Há de se considerar também que a chegada de
falantes de português acontece em diferentes etapas, em
momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo,
por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de
portugueses com índios e, além dos negros da África,
vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com
suas línguas. Daí que na mesma São Paulo podem-se
encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniram
Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque
típico de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado erre
retroflexo, aquele erre dobrado que, junto com a letra i,
resulta naquele jeito de falar “cairne” e “poirta” característico
do interior de São Paulo.
Independentemente dessas peculiaridades no uso
da língua, o português, no imaginário, une. Na verdade, a
construção das identidades nacionais modernas se baseou
num imaginário de unidade linguística. É daí que surge o
conceito de língua nacional, língua da nação, que
pretensamente une a todos sob uma mesma cultura. Esta
unidade se constitui a partir de instrumentos muito
particulares, como gramáticas e dicionários, e de
instituições como a escola.
No Brasil, hoje, o português é a língua oficial e
também a língua materna da maioria dos brasileiros.
Entretanto, nem sempre foi assim.

03. Analise as informações apresentadas a seguir.
1)

3)

4)

Estão em consonância com o Texto 1 as informações:
A)
B)
C)
D)
E)

uma função:
A)
B)
C)
D)
E)

D)
E)

publicitária.
lúdica.
instrucional.
didática.
literária.

05. “A língua que eu uso para dizer quem eu sou já fala
sobre mim; é, portanto, um instrumento de afirmação
da identidade.” Nesse trecho, o termo destacado tem a
função de explicitar uma relação semântica de:
A)
B)
C)
D)
E)

causalidade.
condição.
explicação.
consequência.
conclusão.

06. “Os mais desavisados podem pensar que os mineiros,

antecipar que ele trata:

C)

2 e 4, apenas.
1 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

04. O Texto 1 caracteriza-se por cumprir, prioritariamente,

01. Desde o título, o leitor do Texto 1 tem elementos para

B)

Foi a partir da chegada dos portugueses ao Brasil
que o nosso país passou a caracterizar-se como
um país multilíngue.
Um dos fatores que contribuíram para a
multiplicidade de falares no Brasil foi a vinda de
falantes de português em diferentes momentos
históricos.
A heterogeneidade de falares é uma
característica do português brasileiro, uma vez
que os portugueses falavam uma língua bastante
homogênea quando aqui chegaram.
Além da escola, alguns instrumentos, como
gramáticas e dicionários, contribuem para que
nós, brasileiros, imaginemos que temos unidade
linguística.

2)

Patrícia Mariuzzo. Disponível em:
http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=219.
Acesso em 09/05/2012. Excerto adaptado.

A)

Brasil; sotaques; índios.
língua portuguesa; falares; variedades.
colonização; sotaques; portugueses.
português; índios; negros.
língua portuguesa; Brasil; São Paulo.

por exemplo, preferem abandonar algumas palavras
no meio do caminho”. Com o termo destacado o autor
quis indicar:

da importância da língua portuguesa como
instrumento de afirmação da identidade.
da herança linguística deixada por diferentes
povos na cidade de São Paulo.
de como a língua portuguesa, como qualquer
outra língua, apresenta variedades.
do forte sotaque que caracteriza falantes de
algumas regiões, como o do mineiro.
da diversidade de povos indígenas que
habitavam o Brasil antes da colonização.

A)
B)
C)
D)
E)

possibilidade.
previsibilidade.
permissão.
obrigatoriedade.
dúvida.
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TEXTO 2

07. “No Brasil, hoje, o português é a língua oficial e
também a língua materna da maioria dos brasileiros.”
Sobre esse trecho, analise as proposições a seguir.
1)

Claramente, a afirmação que nele se faz está
localizada espacialmente.
As expressões “língua oficial” e “língua materna”
são dadas como sinônimas.
Ele autoriza o leitor a concluir que, no Brasil, nem
todos os habitantes falam português.
Há marcas explícitas de localização temporal.

2)
3)
4)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

08. “Estimativas de especialistas indicam a presença de
cerca de mil e duzentas línguas faladas pelos povos
indígenas.” O sentido global desse trecho está mantido
em:
A)

B)

C)
D)
E)

Especialistas têm a expectativa de que os
povos de origem indígena sejam perto de mil e
duzentos.
A previsão de especialistas é estimada em
mais de mil e duzentas línguas indígenas
faladas.
As mil e duzentas línguas faladas pelos povos
indígenas foram contadas por especialistas.
Havia aproximadamente mil e duzentas línguas
faladas pelos índios, calculam os especialistas.
A presença de especialistas entre os povos
indígenas indica que estes falavam perto de mil
e duzentas línguas.

Imagem disponível em: descomplicandoared.blogspot.com. Acesso
em 09/05/2012.

10. O Texto 2 pode ser utilizado para ilustrar a seguinte
informação do Texto 1:
A)

09. Assinale a alternativa na qual as regras da regência

B)

verbal foram atendidas.
A)
B)
C)
D)
E)

C)

Nem prestamos atenção na diversidade de
línguas das quais convivemos.
As diversas formas para as quais as línguas
resultam identificam os falantes.
Os falares variam tanto quanto as línguas às
quais eles se originaram.
Não se conhecem claramente todos os fatores
aos quais as línguas dependem para variar.
São válidos os argumentos nos quais o autor
se baseou para defender a diversidade de
falares.

D)

E)

“Igualmente famosos são os “s” dos cariocas
ou o “oxente” dos baianos.”
“Esses modos de falar resultam da interação da
língua com uma realidade específica.”
“Daí que na mesma São Paulo podem-se
encontrar modos de falar distintos”.
“O português é a língua oficial e também a
língua materna da maioria dos brasileiros.
Entretanto, nem sempre foi assim.”
“A construção das identidades nacionais
modernas se baseou num imaginário de
unidade linguística.”
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13. Analise as seguintes proposições, acerca do sistema

Noções de Informática

operacional Windows XP.
1) A barra de tarefas mostra quais as janelas estão
abertas neste momento, mesmo que algumas
estejam minimizadas ou ocultas sob outra janela,
permitindo, assim, alternar entre essas janelas ou
entre programas com rapidez e facilidade.
2) No Windows Explorer, você pode ver a hierarquia
das pastas em seu computador e todos os arquivos
e pastas localizados em cada pasta selecionada.
Ele é composto de uma janela dividida em dois
painéis: o painel da esquerda é uma árvore de
pastas hierarquizada que mostra todas as unidades
de disco, a Lixeira, a área de trabalho ou Desktop;
o painel da direita exibe o conteúdo do item
selecionado à esquerda e funciona de maneira
idêntica às janelas do Meu Computador.
3) Em versões modernas do Windows é possível
obter uma outra formatação que serve tanto para o
Meu Computador quanto para o Windows Explorer,
que é você poder escolher se deseja ou não exibir,
do lado esquerdo da janela, um painel que mostra
as tarefas mais comuns para as pastas e links que
mostram outras partes do computador. Isto não é
possível no Windows XP.
4) Você pode renomear vários arquivos de uma vez
só no Windows Explorer, selecionando os arquivos
que deseja renomear e clicando com o botão
direito do mouse em um deles para renomeá-lo.
Todos
os
outros
serão
renomeados
automaticamente com o mesmo nome, mas
numerados em sequência.

11. No que concerne aos níveis de memória, considere as
proposições abaixo.
1)

Registrador é de tamanho menor que 1Kb,
tecnologia BICMOS, tempo de acesso (ns) 2-5,
largura de banda(Mb/s) 4000-32.000 e é gerido
pelo Compilador.
Memória Principal é de tamanho menor que 1G,
tecnologia DRAM, tempo de acesso (ns) 80-400,
largura de banda(Mb/s) 400-2000 e é gerida pelo
Sistema Operacional.
Memória Cache é de tamanho menor que 4Mb,
tecnologia SRAM, tempo de acesso (ns) 3-10,
largura de banda(Mb/s) 800-5000 e é gerida pelo
Hardware.
Memória Secundária é de tamanho maior que
1Gb, tecnologia Óptico/Magnético, tempo de
acesso (ns) 5.000.000, largura de banda(Mb/s) 432 e é gerida pelo Sistema Operacional ou
usuário.

2)

3)

4)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

12. Acerca das noções básicas de operação de
microcomputadores
proposições abaixo.

em

rede

local,

analise

as

1)

O Hub (difusor) é um equipamento utilizado para
interligar elementos dentro de uma mesma rede e
quando um nó envia um pacote para um outro,
passa primeiro pelo hub que repassa o pacote
apenas para o nó destinatário.

2)

Ethernet é a tecnologia mais comum para LANs. O
nó usa de placa (ou interface) de rede Ethernet
para se conectar à rede e utiliza cabos de par
trançado. Aceita as topologias de barramento ou
estrela.

3)

Roteadores permitem a comunicação entre
diferentes
redes,
encaminham
mensagens
(pacotes) e convertem protocolos. Integram LANs
heterogêneas, que podem resultar na formação de
uma WAN com acesso à Internet, com base nos
protocolos da arquitetura TCP/IP.

4)

Um servidor DNS (Domain Name Service) permite
identificar os endereços IP de usuários e
servidores da Internet, por meio da associação de
um conjunto de números com domínios.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
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14. Acerca do uso de arquivos e pastas no Windows 7,

16. Acerca das funcionalidades do MicroSoft Excel 2007,

analise as seguintes afirmativas sobre o ato de se
arrastar um arquivo com o mouse, de uma pasta para
outra.
1)

analise as proposições abaixo.

Se a operação ocorre com a tecla CTRL
pressionada, o resultado é uma cópia (copiar e
colar), independente da unidade de origem e de
destino.
Se a operação ocorre com a tecla SHIFT
pressionada, o resultado é uma movimentação
(recortar e colar), independente da unidade de
origem e de destino.
Se a operação ocorre com a tecla CTRL+SHIFT
pressionadas simultaneamente ou ocorre apenas
com a ALT pressionada, o resultado é a criação
de um atalho para o item arrastado.
Se nenhuma tecla for pressionada, o resultado é
uma movimentação (recortar e colar), se a
unidade de origem e de destino forem distintas;
ou uma cópia (copiar e colar), se origem e
destino estiverem na mesma unidade.

2)

3)

4)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

2)

A Alça de Preenchimento está localizada no canto
inferior da célula ativa.Arrastando-a, podemos
preencher
rapidamente
o
conteúdo
das
célulasvizinhas com: o mesmo valor, valores
sequenciais (usando o Ctrl), padrões sequenciais
(mês, ano, etc., selecionando-se mais de um
célula) e fórmulas.

3)

Para inserir um gráfico, selecione a área com os
dados que deseja apresentar nele. Selecione,
inclusive, os dados que serão apresentados como
legenda e como gráfico.

4)

O atalho para transformar um número em forma
percentual é Ctrl + Shift + %.

17. Acerca das funcionalidades do MicroSoft Powerpoint

15. A nova interface de usuário, que substitui os menus e

2007, analise as proposições abaixo.

barras de ferramentas, no MS Office Word 2007, é a
Faixa de Opções ou Friso (The Ribbon), que consiste
de guias organizadas ao redor de situações ou objetos
específicos e pode hospedar um conteúdo mais rico
incluindo botões, galerias e caixas de diálogo. Analise
as seguintes proposições sobre o conteúdo do Friso.
1) O Botão do Office – Agrupa muitas funcionalidades
que antes se encontravam no menu Arquivo das
versões anteriores do Word: Novo, Abrir, Salvar,
Salvar como, Imprimir etc.
2) Guia Correspondências – Traz diversos modos de
compatibilidade, correspondendo a cada versão
antiga do Word, bem como processadores de
textos de outros fabricantes, tais como o
OpenOffice.
3) Guia Desenvolvedor – Pode ser ativado a partir do
menu de Personalização do Word. Agrupa
funcionalidades relacionadas com a criação e
gestão de macros.
4) Guia Revisão: Agrupa os comandos de correção
ortográfica e gestão de alterações.

1)

Executando-se uma apresentação, pode-se
circular, sublinhar, desenhar setas ou fazer outras
marcações nos slides, a fim de enfatizar um ponto
ou mostrar uma conexão.

2)

Se quisermos alterar a ordem de vários slides em
uma apresentação, devemos selecionar Organizar
na guia Início e reorganizar os slides na ordem
desejada.

3)

É possível executar uma apresentação em dois
monitores, usando o modo de exibição do
Apresentador, permitindo, por exemplo, que o
público não veja as anotações do orador e você as
utilize como um script para sua apresentação.

4)

Em sua configuração padrão, o recurso SmartArt é
utilizado para inserir elementos gráficos para
comunicar informações visualmente.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

O Microsoft Office Excel 2007 apresenta um
excelente recurso para a criação de gráficos com
uma guia Gráficos cheia de recursos e um
assistente orienta o usuário a construir um gráfico.

Estão corretas:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2 e 4, apenas.
E) 1, 2 e 3, apenas.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4., apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
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18. Sobre o navegador Microsoft Internet Explorer 8,

20. Considerando os conceitos básicos de Internet,

analise as proposições abaixo.

assinale a alternativa correta.
A)

1) No Explorer 8 você pode clicar no botão do Modo
de Exibição de Compatibilidade
para exibir sites
que ainda não foram atualizados.
2) A barra de Favoritos permite adicionar feeds, Web
Slices e favoritos à barra de Favoritos para que
você possa ver quando o conteúdo atualizado no
site favorito foi alterado.
3) No Explorer 8 ainda não é possível a utilização de
múltiplas abas para serem utilizadas como páginas
iniciais.
4) A Navegação InPrivate permite que você navegue
na Web sem deixar vestígios no Internet Explorer.
Isso ajuda a impedir que qualquer outra pessoa
que possa estar usando seu computador veja quais
páginas você visitou e o que você procurou na
Web.

B)
C)

D)

E)

Um firewall é um antivírus atualizado que limpa
e protege contra vírus tipo worm.
Os tipos de firewall mais usados são os
AdWare e o Spyware.
Firewall não protege o seu computador contra
um programa “espião” conhecido como “Cavalo
de Troia (trojan horse).
O sistema Windows XP, em nenhuma versão,
vem com firewall, e é preciso instalar algum
firewall como o ZoneAlarm.
Uma função do firewall é gerenciar os
programas que usam a Internet e as portas de
conexão com esta.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

19. Acerca

dos procedimentos de segurança na
navegação pela Web com o Microsoft Internet Explorer
8, analise as proposições abaixo.

1) O Filtro do SmartScreen é um recurso no Internet
Explorer que ajuda a detectar sites de phishing. O
Filtro do SmartScreen também pode ajudar a
protegê-lo da instalação de softwares malintencionados ou malwares.
2) O Filtro do SmartScreen é executado em segundo
plano enquanto você navega pela Web, analisando
sites e determinando se eles têm alguma
característica que possa ser considerada suspeita.
3) O Filtro do SmartScreen verifica os sites visitados e
compara com uma lista dinâmica e atualizada de
sites de phishing e sites de softwares malintencionados relatados.
4) O Filtro do SmartScreen também verifica arquivos e
pastas designados pelo usuário, tal como um
antivírus, e compara com a mesma lista dinâmica
de sites de softwares mal-intencionados relatados.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
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23. Acerca da prova pericial, assinale a alternativa correta.

Noções de Direito

A)

21. Acerca da prova, no Processo Penal, assinale a
alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

Na análise da prova, o juiz formará sua convicção
pela livre apreciação da prova produzida,
podendo
fundamentar
sua
decisão
exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação policial.
Na análise de prova, o juiz formará sua convicção
pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório
inquisitorial,
não
podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis
e antecipadas.
No julgamento do processo, o juiz formará sua
convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis
e antecipadas.
No processo penal brasileiro, dado o princípio da
fundamentação, o juiz não pode formar sua
convicção pela livre apreciação da prova
produzida.
A prova da alegação incube à parte que a fizer,
não cabendo ao juiz de ofício determinar a
realização de prova suplementar àquelas
requeridas pelas partes.

B)

C)

D)

E)

24. Acerca da prova pericial em caso de morte violenta,
assinale a alternativa correta.
A)
B)

22. Ainda sobre a prova, no Processo Penal Brasileiro,

C)

assinale a alternativa incorreta.
A)

B)

C)

D)
E)

Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto
ou indireto, podendo supri-lo, porém, a confissão
do acusado.
O exame de corpo de delito somente pode ser
realizado durante o horário de funcionamento dos
serviços judiciários.
Em regra, o exame de corpo de delito deve ser
realizado por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, mas, não havendo perito
oficial, tal prova poderá ser realizada por duas
pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso
técnico, na habilitação relacionada com a
natureza do exame.
Em regra, o exame de corpo de delito deve ser
realizado por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, mas, na falta de perito oficial, o
exame deve ser realizado por duas pessoas
idôneas, portadoras de diploma de curso superior
preferencialmente na área específica, dentre as
que tiverem habilitação técnica relacionada com a
natureza do exame.
O exame de corpo de delito somente pode ser
realizado por perito oficial.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas
do processo, as provas ilícitas, assim entendidas
as obtidas em violação a normas constitucionais
ou legais.
Não são também inadmissíveis as provas
derivadas das provas ilícitas, quando evidenciado
o nexo de causalidade entre umas e outras.
As provas derivadas de provas ilícitas são
inadmissíveis, salvo quando não evidenciado o
nexo de causalidade entre umas e outras, ou
salvo quando as derivadas puderem ser obtidas
por uma fonte independente daquelas provas
ilícitas.
Nem toda prova trazida ao processo judicial é
considerada lícita.
A prova produzida em processo administrativo
(extrajudicial) também
está passível de
invalidação.

D)

E)

A autópsia será feita pelo menos vinte e quatro
horas depois do óbito.
Não sendo possível o exame de corpo de delito,
por haverem desaparecido os vestígios, a prova
testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
Nos casos de morte violenta, bastará o simples
exame externo do cadáver, quando houver
infração penal que apurar.
Nos casos de morte violenta, a autópsia é
dispensada, quando a constatação do crime se
dá em flagrante.
Em hipótese alguma a prova testemunhal poderá
suprir a falta do exame de corpo de delito.

25. Assinale a alternativa correta acerca das entidades
que compõem a Administração Pública.
A)

B)

C)

D)
E)

As fundações públicas, diferentemente das
autarquias, integram a Administração Pública
Direta.
As autarquias, diferentemente das fundações
públicas, integram a Administração Pública
Direta.
Diferentemente das empresas públicas e
sociedades de economia mista, as autarquias e
fundações públicas, por terem personalidade
jurídica de direito público, integram a
Administração Pública Direta.
As empresas públicas integram a Adminstração
Pública Direta.
As empresas públicas integram a Administração
Pública Indireta.
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26. Acerca da personalidade jurídica dos entes da

29. Acerca da nacionalidade, assinale a alternativa

Administração Direta, assinale a alternativa incorreta.

correta.

A)

A)

B)
C)

D)
E)

A União Federal é pessoa jurídica de direito
internacional.
O Distrito Federal tem personalidade jurídica.
Os Estados, integrantes da República Federativa
do Brasil, têm personalidade jurídica de direito
público interno.
A União Federal é pessoa jurídica de direito
público interno.
Os Municípios são pessoas jurídicas de direito
público interno.

B)

C)

27. Acerca dos crimes contra a Administração Pública, é
correto afirmar que:
A)

B)

C)

D)
E)

abandonar cargo público não é crime, mas tal
conduta acarreta a perda do cargo e da
respectiva remuneração.
a corrupção passiva não está tipificada como
crime no Código Penal em vigor, figurando
apenas como falta funcional grave, punível com
demissão, a bem do serviço público.
a corrupção ativa não está tipificada como crime
no Código Penal em vigor, mas constitui falta
funcional grave, punível com demissão.
prevaricação, segundo o Código Penal em vigor,
equipara-se à condescendência criminosa.
abandonar cargo público, fora dos casos
permitidos em lei, é crime contra a Administração
Pública.

D)

E)

30. Acerca dos direitos políticos, assinale a alternativa
correta.
A)
B)
C)

28. Acerca da Administração Pública Indireta, assinale a
alternativa correta.

D)

A)

E)

B)

C)

D)

E)

os nascidos na República Federativa do Brasil,
mas de pais estrangeiros, não são considerados
brasileiros, mesmo que os pais não estejam a
serviço do país de origem.
os nascidos na República Federativa do Brasil, se
um dos pais for estrangeiro, sendo o outro
brasileiro,
são
considerados
brasileiros
naturalizados.
os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a
residir na República Federativa do Brasil e optem,
em qualquer tempo, depois de atingida a
maioridade, pela nacionalidade brasileira, são
brasileiros natos.
os nascidos no estrangeiro, ainda que de pais
brasileiros,
são
considerados
brasileiros
naturalizados.
a lei pode estabelecer, ainda que a Constituição
não as preveja, distinções de tratamento jurídico
entre brasileiros natos e naturalizados.

As sociedades de economia mista, por se
tratarem de pessoas jurídicas de direito privado,
integrando a Administração Pública Indireta, não
estão submetidas à regra da obrigatoriedade de
realizarem licitações para a contratação de obras
e serviços.
Tanto as empresas públicas como as sociedades
de economia mista, ambas integrantes da
Administração Pública Indireta, estão obrigadas à
regra da realização de licitações para contratação
de obras e serviços.
Somente as empresas públicas, no âmbito da
Administração Pública Indireta, estão obrigadas a
observar a regra da realização de licitações para
a contratação de obras e serviços.
Somente as autarquias públicas, no âmbito da
Administração Pública Indireta, estão obrigadas a
observar a regra da exigência do concurso
público para o provimento dos cargos efetivos.
As fundações públicas, no âmbito da
Administração Indireta, não estão sujeitas às
regras da obrigatoriedade de realizar licitações
para contratação de obras e serviços, nem da
realização de concurso público para provimento
de seus cargos efetivos.

O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para maiores de dezesseis anos.
O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para maiores de sessenta e cinco anos.
O alistamento e o voto são facultativos para
maiores de 18 e menores de 21 anos.
O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para maiores de setenta anos.
O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de sessenta anos.
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33. Um dos problemas ambientais mais sérios com que se

Conhecimentos Específicos

defronta, nos dias atuais, a humanidade, é a poluição
da atmosfera terrestre. Contudo, nem todas as
camadas da atmosfera sofrem diretamente os efeitos
dessa poluição. Em que camada da atmosfera se
concentra a poluição do ar?

TEXTO 1

A)
B)
C)
D)
E)

Indiscutivelmente, o ano de 1989 representou um dos
períodos mais significativos da História mundial.
Transformações políticas profundas ocorreriam no
continente europeu, alterando significativamente a
geopolítica do continente. No decorrer daquele ano, os
regimes (ditos) socialistas do Leste Europeu entraram em
acelerado processo de derrocada. Os regimes de partido
único da Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia e
Bulgária foram substituídos por regimes
imes pluripartidários. Em
novembro, o Muro de Berlim desabou a golpe de martelos
desfechados pela multidão que festejava nas ruas o fim da
divisão da Alemanha. O Pacto de Varsóvia iniciou um
processo de extinção, completado em 1991.

Mesosfera.
Litosfera.
Troposfera.
Ionosfera.
Termosfera.

34. O gráfico a seguir refere--se a transformações ocorridas
no Capitalismo. Observe-o atentamente.

SCHNEEBERGER, Carlos Alberto e FARAGO Luiz Antônio.
Minimanual compacto de geografia geral - Teoria e prática.
São Paulo: Rideel, 2003.

31. O texto está tratando mais especificamente do

O que esse gráfico está indicando esquematicamente?

seguinte fato do espaço mundial:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

fim da Ordem Bipolar.
desaparecimento do Marxismo--Leninismo, base
filosófica dos partidos comunistas.
emergência do Pacto de Varsóvia e fim do
Partido Único.
fim das Guerras Imperialistas.
surgimento da Terceira Onda Capitalista na
Europa.

assinaram um protocolo que recebeu o nome da
cidade. O que prevê esse Protocolo?

uma necessidade dos estados
ados nacionais de
construírem
estratégias
que
objetivem
fundamentalmente:

3)
4)
5)

A)

B)

ampliar as trocas comerciais entre os países.
tornar suas economias
menos competitivas,
porém mais estáveis.
formalizar acordos de cooperação entre os
países.
evitar inserção competitiva
titiva no âmbito da
globalização, para não criar crises entre nações.
unificar as operações monetárias.

C)

D)
E)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

do

35. Em 1997, em Kyoto, no Japão, líderes de 160 nações

32. No contexto econômico e geopolítico mundial atual há

1)
2)

Ciclos de ecodesenvolvimento.
Ciclos de desenvolvimento industrial.
Ondulações do Planejamento Estatal.
Ondulações do Capitalismo de Estado.
Ciclos
das
Depressões Econômicas
Capitalismo.

Controle
ontrole dos efeitos de tsunamis sobre as áreas
costeiras de países que possuem extensos
litorais.
Corte de apenas 50% das florestas densas,
sobretudo
nos
países
de
economia
subdesenvolvida.
Diminuição da produção de gás metano e do seu
uso nas áreas rurais dos países desenvolvidos e
em vias de desenvolvimento.
Corte na emissão dos gases causadores do
efeito estufa, em relação aos níveis de 1990.
Proibição da utilização de energia produzida por
termoelétricas, que empregam carvão mineral,
em todos os países que o assinaram.

1 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 5, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.
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36. A compreensão do processo de degradação do meio

38. No Brasil, todos têm direito ao meio ambiente

ambiente passa pela análise da interação entre
ecologias natural e humana. Sobre esse assunto,
analise as proposições abaixo.

ecologicamente equilibrado.
Para assegurar a
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

1)

2)

3)

4)

1)

Desde o aparecimento da Biosfera, o homem
passou a se destacar dos demais seres vivos, pela
sua capacidade de engenho e aprendizagem.
O homem, como consumidor, criou o ciclo
humano de materiais à parte dos ciclos naturais,
mas a manutenção desse ciclo humano depende
da manutenção dos ciclos naturais.
Tanto o ciclo natural como o ciclo humano estão
submetidos às leis da natureza e estas
permanecem invariáveis ao longo do tempo.
As
saídas
dos
ciclos
naturais
para
abastecimento dos ciclos humanos mediante, por
exemplo, a mineração, a pecuária, a agricultura
e desmatamento, causam pressões que
colaboram para a degradação ambiental.

2)

3)
4)

5)

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas:

1, apenas.
1 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

A)
B)
C)
D)
E)

37. Costuma-se definir poluição como “qualquer alteração

1 e 3, apenas.
3 e 5, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2, 4 e 5, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.

39. “É

decorrente do deslocamento de grandes
quantidades de argila, areia, calcário e escórias
derivadas, no Brasil, da dragagem de corpos de água,
da indústria da mineração e da abertura de estradas.”
Esta é a definição correta de:

na composição e característica do ambiente que,
direta ou indiretamente, impeça ou dificulte a sua
utilização”. Um dos poluentes do ar atmosférico é o
Dióxido de Enxofre. Esse poluente resulta
principalmente e emanações provenientes de(a):
A)
B)
C)
D)
E)

proteger a fauna e a flora, impedindo, na forma
da lei, práticas que coloquem em risco sua
função ecológica ou provoquem a extinção de
espécies.
preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas.
liberar a utilização intensiva de ecossistemas
naturais em terras devolutas.
definir, em todos os Estados, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e supressão
permitidas apenas através de lei.
exigir, na forma da lei, para a instalação de obras
ou atividades potencialmente provocadoras de
significativa degradação ambiental, estudo prévio
de impacto ambiental.

A)
B)
C)
D)
E)

motores de aviões a jato.
combustão de árvores em padarias e olarias.
centrais elétricas e indústrias.
utilização de pesticidas nas atividades agrícolas.
produtos de “spray”, como por exemplo
desodorantes, inseticidas domésticos e tintas.

Poluição Mecânica.
Poluição Biodegradável.
Poluição Termoargilosa.
Poluição Sustentável.
Poluição Biogênica.

40. Um estudo científico da poluição ambiental de uma
dada localidade, ou mesmo de uma região, deve levar
em conta diversos aspectos, tais como:
1)
2)
3)
4)

5)

a identificação das fontes poluidoras.
a associação dos poluentes às fontes poluidoras.
a escolha dos indicadores de poluição que
melhor representem os poluentes.
a comparação dos indicadores de poluição com
os padrões de qualidade ambiental esperados ou
desejados para aquele ambiente.
o parecer sobre as condições ambientais
avaliadas, ou seja, o grau de poluição no
ambiente.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 4 e 5, apenas.
2, 3 e 5, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.
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44. Entre as atividades que se expandem e impactam a

“A análise desse assunto revela a participação desigual de
países desenvolvidos e subdesenvolvidos na produção e
na exportação de bens e serviços. Revela, ainda, uma certa
especialização dos países na exportação de determinadas
mercadorias, ou seja, os países tendem a reverter todos os
seus recursos econômicos na produção de mercadorias
com as quais detenham maior vantagem.”

Região Amazônica, destacam-se claramente:
A)
B)
C)
D)

(Texto adaptado de SILVEIRA, Ieda. A Geografia da Gente. São
Paulo: Ática, 2006.)

E)

41. Que assunto é esse tratado no texto?
A)
B)
C)
D)
E)

45. Existem, no Brasil, espaços geralmente formados de
áreas contínuas institucionalizadas, com o objetivo de
preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos
hídricos, as características geológicas etc. Sobre esse
assunto, leia a definição a seguir e assinale a que ela
corresponde.

A Divisão Internacional do Trabalho.
A Balança Comercial Deficitária.
O Livre-Comércio Internacional.
As Barreiras Tarifárias Internacionais.
A Substituição das Importações.

“Unidade de conservação destinada a abrigo de
espécies da fauna e da flora, com importante
significado científico.”

42. A China, país com o qual o Brasil vem mantendo fortes
relações comerciais, foi o segundo país asiático a
adotar um sistema político socialista. As primeiras
medidas tomadas pelo governo socialista chinês
foram:
1)
2)
3)
4)
5)

A)
B)
C)
D)
E)

o controle total do Estado sobre a Economia.
o
estabelecimento
de
amplas
liberdades
democráticas.
a abolição da interferência do governo sobre a
imprensa.
a coletivização das terras.
a desnacionalização das indústrias de bens de
consumo duráveis.

Parque Nacional.
Reserva Extrativista.
Floresta Nacional.
Estação geoecológica.
Reserva Biológica.

46. O Brasil, nos últimos anos, vem mantendo uma ampla
pauta de cooperação técnica com dois países sulamericanos: Bolívia e Paraguai.
Em que áreas
concentra-se essa cooperação?

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

o cultivo da cana-de-açúcar e do milho.
a pecuária de corte e de leite e a plantação de
soja.
a pecuária de leite e o cultivo de seringueira.
a caprinocultura e a pecuária de leite,
especialmente em Rondônia.
o plantio de soja e o cultivo da cana-de-açúcar,
sobretudo em Roraima.

A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2.
1 e 4.
3 e 5.
1 e 5.
3 e 4.

Pecuária e Agricultura.
Agricultura e Indústria.
Pesca e Cultivo de Camarão.
Agricultura e Informática.
Literatura Sul-americana e Pecuária.

47. A

Globalização da economia provocou uma
reestruturação produtiva da agropecuária brasileira.
Essa reestruturação foi marcada pelos seguintes fatos:

43. No texto a seguir, apresenta-se uma proposição e uma
causa para a proposição, introduzida pela palavra
“PORQUE”.

A)

A OPEP procura administrar de forma centralizada a
política petroleira de seus membros, que inclui o
controle de preços e o volume de produção, PORQUE
defende a eliminação do colonialismo, a soberania dos
Estados do Oriente Médio e a integridade dos
territórios nos quais se encontram grandes reservas
petrolíferas e carboníferas.

B)
C)
D)
E)

finalização das desigualdades sociais nas áreas
rurais e desterritorialização do trabalho.
oligopolização do espaço e estímulo à
caprinocultura.
territorialização do capital e oligopolização do
espaço agrícola.
intensificação da pecuária ultraextensiva e
territorialização do capital.
estímulo à caprinocultura em áreas de cerrados e
queda acentuada das desigualdades sociais.

Acerca do texto, é correto afirmar que:
A)
B)

C)
D)
E)

a proposição é uma afirmação verdadeira, e a
causa é uma afirmação falsa.
a proposição e a causa são afirmações
verdadeiras, mas a causa não está relacionada à
proposição.
a proposição e a causa são afirmações verdadeiras,
e a causa está relacionada à proposição.
a proposição é uma afirmação falsa, e a causa é
uma afirmação verdadeira.
a proposição e a causa são afirmações falsas.
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A)
B)
C)
D)
E)

48. Há bastante tempo arrasta-se um conflito sério entre
palestinos e judeus. Em que o povo palestino baseia
suas reivindicações pela “Terra de Israel”?
1)
2)
3)
4)

5)

“O povo palestino tem o direito à independência
nacional e à soberania sobre a terra onde viveu”.
“Os árabes muçulmanos viveram por muitos anos
no local.”
“Jerusalém é a terceira cidade sagrada na
religião muçulmana.”
“O território palestino é uma área que apresenta
solos profundos e propícios ao cultivo de
cereais.”
“O Oriente Médio é dominado por cristãos e
outros religiosos que não pertencem à região.”

separatista.
guerrilha para mudança de regime.
separatista entre países.
guerrilha neo-nazista.
separatista decorrente de ocupação estrangeira.

50. Responda esta questão com base no texto transcrito a
seguir.
“Essa pequena república muçulmana do Cáucaso é o
principal foco separatista da Federação Russa. Após
declarar-se independente, em 1991, foi alvo de
ataques do exército russo. Segundo a Anistia
Internacional, homens, mulheres e até crianças foram
vítimas de execuções sumárias e maus-tratos.”

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

O texto está se referindo à(ao):

1 e 5, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 4 e 5, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.

A)
B)
C)
D)
E)

Afeganistão.
Tibet.
Chechênia.
Casaquistão.
Ucrânia.

49. Observe atentamente o mapa a seguir. O país
indicado pela letra X é uma zona de tensão que
apresenta o seguinte tipo de conflito:

“Nos dias atuais, boa parte das exportações norteamericanas envolvem serviços e não mercadorias. Embora
há mais de uma década o país apresenta o maior déficit
mundial no comércio de mercadorias, este é, em parte (2/3,
aproximadamente) compensado pelo superávit do comércio
de serviços.”
LUCCI, Elian Alabi e outros. Território e Sociedade.
São Paulo: Saraiva, 2010.

51. O processo referido no texto acima é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

terceirização da economia.
primarização da economia.
economia de pleno emprego.
neoliberalismo econômico
neomarxismo econômico.

52. Propriedade coletiva dos meios de produção,
sociedade sem classes e fim do Estado
postulados do sistema político denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

Nacional-Socialismo.
Social-Democracia.
Liberalismo.
Neo-Socialismo.
Comunismo.
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são

E)

53. A região montanhosa do Cáucaso é, do ponto de vista
histórico, um polo de conflitos.
A parte russa do
Cáucaso é formada por várias repúblicas. A Rússia
luta para mantê-las
las unidas à Federação. O que
justifica esse interesse da Rússia?
A)

B)

C)
D)
E)

57. No Brasil, todo e qualquer procedimento que vise

O Cáucaso possui inúmeras repúblicas
muçulmanas, que podem colaborar com a difusão
do Islamismo pela Rússia.
As
grandes reservas de ouro e diamantes
encontram-se
se situadas em terrenos sedimentares
do Cáucaso.
As repúblicas possuem identidade entre si e com
o restante da Federação Russa.
As repúblicas têm como idioma oficial o russo, o
que facilita as intensas transações comerciais.
com
Essas repúblicas se situam próximas ao Oriente
Médio e possuem grandes reservas e
plataformas de petróleo.

assegurar a conservação da diversidade biológica e
dos ecossistemas é denominado corretamente de:
A)
B)
C)
D)
E)

Conservação voltada à proteção de riquezas naturais.
Um objetivo marcante das APAs é:
A)
B)

muçulmanos (12%) iniciou-se com:

E)

recurso ambiental.
manejo.
uso sustentável.
recurso ambiental.
conservação ecogeográfica.

58. A APA é, no Brasil, uma categoria de Unidade de

54. A tensão entre hindus (82% da população da Índia) e
A)
B)
C)
D)

na estruturação de uma Zona de Livre Comércio
entre Brasil, Argentina e Chile, com o apoio dos
Estados Unidos e da Inglaterra, no final da
década de 1970.

as lutas pela independência da Índia.
a chegada dos árabes
bes à região, no século VII.
a abolição do sistema de castas no Punjab.
a proibição do islamismo proposta por Indira
Ghandi, em todo território indiano.
a independência de Bangladesh, que passou a
adotar o islamismo como religião do Estado.

C)
D)
E)

preservar apenas a geodiversidade dos efeitos
predatórios da mineração.
manter 20% preservadas as áreas de cabeceiras
de drenagem.
resguardar os lençóis de água subterrâneos.
possibilitar a manutenção da propriedade privada
e do estilo de vida tradicional da região.
expulsar posseiros e estabelecer, pela lei, os
produtos que podem ser cultivados na área.

59. Observe no mapa a seguir uma área branca

no

continente asiático.

55. Identifique, entre as características mencionadas a
seguir, aquelas que sinteticamente relacionam-se
relacionam
à
Globalização.
1)
2)
3)
4)
5)

Aceleração das formas de circulação e
comunicação de pessoas e ideias.
Desenvolvimento de uma consciência ecológica
planetária.
Expansão mundial do neoliberalismo.
liberalismo.
Domínio crescente das empresas multinacionais
sobre a economia mundial.
Reorganização
do
sistema
financeiro
internacional de acordo com as exigências dos
grandes complexos empresariais.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 5, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
2, 3 e 5, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.

56. O

blocos

A)

nos acordos políticos entre os regimes ditatoriais
dos países do “Cone Sul”.
na imposição feita pelos Estados Unidos ao Brasil
e ao Uruguai
guai para o estabelecimento de
fronteiras econômicas na América do Sul.
nos acordos comerciais entre Brasil e Argentina,
assinados em meados dos anos 1980.
No processo político que acabou com a Guerra
Fria e instalou a democracia na Argentina e no
Paraguai.

MERCOSUL, um dos importantes
econômicos da atualidade, teve origem:

B)

C)
D)

Trata-se
se de uma zona de tensão da atualidade, que
pode ser classificada como:
A)
B)
C)
D)
E)

Região de Cessar-Fogo.
Fogo.
Zona de Conflito entre países.
Zona de domínio do narcotráfico.
Zona de Guerra Civil.
Região de Separatismo
tismo basco.
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60. O que se denomina como “Neoliberalismo” foi
concebido, pela primeira vez, em
Augusto von Hayek. Contudo, a
neoliberal foi aplicada, de início,
Margareth Thatcher e Reagan.
neoliberalismo?
1)
2)
3)
4)
5)

1947, por Friedrich
política econômica
pelos governos de
O que propõe o

Propriedade Social dos meios de produção
modernos.
Abertura da economia.
Privatização das empresas estatais.
Estado mínimo.
Controles públicos menos rígidos das atividades
econômicas.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 4.
2 e 3.
1, 2 e 3.
2, 4 e 5.
2, 3, 4 e 5.
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