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* Na correção do Cartão Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível.

Boa Sorte!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1 - Leia o texto abaixo e responda as questões de 1
a 5:

(D) Estaríamos
5 - A expressão “Em vez de” pode ser substituída,
sem alteração do sentido no qual é empregada no

“DE FRENTE PRO CRIME”
Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol

texto, por:
(A) Além de um ...
(B) No lugar do ...
(C) Apesar de um ...
(D) Nenhuma das alternativas está correta

Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém...
(trecho da canção de João Bosco e Aldir Blanc)

6 - Assinale

a

alternativa

que

preenche

adequadamente as lacunas do período abaixo:
“_________ feita àquele periódico, todos os demais
cobriram a _________ de volta dos _________

O texto do enunciado da questão é uma:

brasileiros”.

(A) Narração

(A) exceção – viagem – excursionistas.

(B) Descrição

(B) exceção – viajem – escursionistas.

(C) Dissertação

(C) excessão – viagem – excursionistas.

(D) Argumentação

(D) excessão – viajem – escursionistas.

2 - A expressão “Em vez de rosto uma foto de um
gol” significa:
(A) Que a pessoa morta era um indigente.
(B) Que o morto era um fotógrafo esportivo.
(C) Que o rosto da pessoa morta foi coberto com
uma página de jornal que retratava um gol ocorrido

7 - Assinale a palavra proparoxítona (os acentos
foram suprimidos!):
(A) Rubrica
(B) Avaro
(C) Clitoris
(D) Interim

numa partida de futebol.
(D) Todas as alternativas estão corretas

8 - Assinale a frase em que o verbo está utilizado de
forma correta:

3 - Analisando o texto, é possível afirmar que:
(A) A pessoa foi morta na porta da igreja
(B) A pessoa foi morta no estádio de futebol
(C) Que ninguém gostava do morto
(D) Nenhuma das alternativas está correta

4 - A primeira palavra do texto é a forma coloquial de
conjugação de um verbo que, quando conjugado no
pretérito imperfeito do modo indicativo da primeira
pessoal do plural, assume a seguinte forma:
(A) Estivemos
(B) Estivéramos
(C) Estávamos

(A) O marido distratou a mulher na frente de todos.
(B) A empregada colocou a feijoada para cozer.
(C) O

delegado

aprendeu

o

produto

do

contrabando.
(D) Jesus espiou os pecados do mundo.

9 - Assinale a alternativa em que o período proposto
está corretamente pontuado:
(A) Neste ponto respeitado torcedor, é natural que
perguntes, a propósito da seleção brasileira como é
que se explica, a convocação de Dunga!
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(B) Neste ponto, respeitado torcedor, é natural, que

(D) Colada

perguntes: a propósito da seleção brasileira, como é
que se explica a convocação de Dunga!

13 - Para formatar números no Microsoft Excel 2010:

(C) Neste ponto, respeitado torcedor é natural que,

- Selecione as células que deseja formatar;

perguntes a propósito da seleção brasileira, como é

- Na guia ______________, clique no Iniciador de

que se explica a convocação, de Dunga?

Caixa

(D) Neste ponto, respeitado torcedor, é natural que

simplesmente pressione CRTL+1);

perguntes, a propósito da seleção brasileira: como é

- Na lista ______________, clique no formato que

que se explica a convocação de Dunga?

deseja usar (Moeda, Data, Porcentagem, etc.) e

de

Diálogo

ao

lado

de

Número

(ou

ajuste as configurações, se necessário.
10 - O

sinal

grave

indicador

da

crase

está

Assinale a alternativa que preenche corretamente as

empregado de maneira INCORRETA na locução:

lacunas:

(A) Falávamos à respeito de nossa mãe.

(A) Layout da Página; Preenchimento.

(B) À medida que o tempo passa, mais céticos

(B) Página Inicial; Preenchimento.

ficamos.

(C) Layout da Página; Categoria.

(C) Estava à espera de um milagre.

(D) Página Inicial; Categoria.

(D) Saiu às escondidas na calada da noite.
14 - “É um ponto de conexão entre as partes de um

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

site ou de um site para outro. Quando a seta
apontada pelo mouse, ao percorrer as informações

11 - Pedro é dono de uma empresa comercial e
recebe um e-mail de um cliente importante. Neste email o cliente faz um pedido e espera uma resposta
com urgência. Pedro já tinha enviado um e-mail para
ele há algum tempo, mas não tem anotado o e-mail
deste cliente em lugar nenhum. Qual destes
comandos é mais eficaz para resolver este problema
sabendo que Pedro usa o MS Outlook?
(A) Procurar a mensagem enviada ao cliente na
pasta “Rascunhos”.
(B) Abrir a mensagem recebida do cliente e clicar

de uma página, passa sobre uma palavra, expressão
ou ilustração programada para funcionar como
_________, a seta toma a forma de uma ________:
para ir ao local sugerido pela informação que está
apontada, basta clicar o botão ___________ do
mouse”.

Assinale

a

alternativa

que

completa

corretamente as lacunas.
(A) link; pequena ampulheta; direito.
(B) janela; pequena bússola; esquerdo.
(C) link; pequena mão; esquerdo.
(D) janela; pequena seta; direito.

na aba em “Encaminhar”.
(C) Abrir a mensagem recebida do cliente e clicar
na aba ”Responder”

15 - Analise as seguintes medidas preventivas que
minimizam os problemas trazidos com os e-mails:

(D) Recorrer a sites de busca.
I - Faça o download de programas diretamente do
12 - No Microsoft Word 2010, ao selecionar uma
palavra do texto e depois acionar as teclas CTRL e
S, a palavra é:
(A) Copiada
(B) Recortada
(C) Sublinhada

site do fabricante.
II - Desconfie sempre dos arquivos anexados à
mensagem, mesmo que tenham sido enviados por
pessoas ou instituições conhecidas. O endereço do
remetente pode ter sido forjado e o arquivo anexo
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pode ser, por exemplo, um vírus ou um cavalo de

(C) 18

troia.

(D) 24

III - Quando quiser acessar uma página digital
recebida por e-mail, prefira clicar no respectivo link,

20 - Numa promoção do tipo leve 4 e pague 3, o

evitando digitar o endereço diretamente no seu

desconto sobre o preço unitário do bem vendido é

browser.

de:

Estão corretas as orientações:

(A) 10%

(A) I e II, apenas

(B) 20%

(B) II e III, apenas

(C) 25%

(C) I e III, apenas

(D) 33,33%

(D) I, II e III
21 - Numa repartição pública, 60% dos servidores

MATEMÁTICA

são mulheres, e destas, 75% não usam óculos.
Sabendo que a repartição possui 120 servidores,

16 - Numa rua existem 10 árvores. Cada árvore
possui 10 troncos. Cada tronco possui 100 folhas.
Quantas folhas de árvores existem no total?
(A) 1.000
(B) 10.000

quantas mulheres usam óculos?
(A) 12
(B) 18
(C) 45
(D) 50

(C) 100.000
(D) 1.000.000

22 - Em um balde cabem 12 litros de detergente, dos
quais foram vendidos 3/4 e o restante colocado em

17 - Calcule o valor numérico da expressão:
a³ + b³ – 2a² – 4ab +1, para a = 2 e b = – 3

embalagens de 250 mililitros. Quantas embalagens
foram usadas?

(A) 2

(A) 36 embalagens.

(B) -2

(B) 48 embalagens.

(C) 50

(C) 12 embalagens.

(D) -50

(D) 6 embalagens.

18 - O resultado de (2²)³ é igual a:
(A) 7
(B) 12
(C) 32
(D) 64

23 - Determinado capital, acrescido dos seus juros
de 18 meses, resulta na soma equivalente a 8/5 dele
próprio. Desse modo é correto afirmar que esse
capital esteve empregado a uma taxa anual de:
(A) 60%
(B) 40%

19 - Uma ave inicia seu período de postura no mês
de janeiro. Põe 12 ovos, 6 vezes por ano, sempre

(C) 20%
(D) 10%

nos meses ímpares. De 1/3 destes, nascem filhotes.
Metade dos filhotes morre após 30 dias. Quantos
filhotes vivos terá esta ave no final do ano?
(A) 12
(B) 14

24 - Uma torneira despeja 18 litros de água em 540
segundos. Em 2 horas e 15 minutos despejará:
(A) 27 litros
(B) 38,7 litros
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(C) 162 litros
(D) 270 litros

29 - NÃO é capital de um estado brasileiro:
(A) Palmas

25 - Determine a probabilidade de cada um dos

(B) Vitória

eventos:

(C) Niterói

I - Um número par aparece no lançamento de um

(D) Boa Vista

dado.
II - Uma carta de ouros aparece ao se extrair uma

30 - “No meio do caminho tinha uma pedra

carta de um baralho de 52 cartas.

tinha uma pedra no meio do caminho

Os resultados são, respectivamente:

tinha uma pedra

(A) 1/6 e 1/52.

no meio do caminho tinha uma pedra.

(B) 1/3 e 1/13.

Nunca me esquecerei desse acontecimento

(C) 1/2 e 1/4.

na vida de minhas retinas tão fatigadas.

(D) 1/6 e 1/4.

Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra

CONHECIMENTOS GERAIS

tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra”

26 - A partir do dia 19 de outubro de 2014,
exatamente às 0h de sábado para domingo,
começou o horário de verão 2014/2015. O horário de
verão terminará em ____________.

Esta antológica obra poética brasileira é de autoria
de:
(A) Manuel Bandeira
(B) Vinícius de Moraes

(A) 18 de janeiro de 2015.

(C) Arnaldo Antunes

(B) 22 de fevereiro de 2015.

(D) Carlos Drummond de Andrade

(C) 29 de fevereiro de 2015.
(D) 22 de março de 2015.

27 - Dos

abaixo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

relacionados,

quem

NÃO

foi

31 - Verifique as afirmações que seguem:

presidente do Brasil?

I - Considera-se condição a cláusula que, derivando

(A) Fernando Collor

exclusivamente da vontade das partes, subordina o

(B) Mário Covas

efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

(C) Itamar Franco

II - Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à

(D) José Sarney

condição resolutiva, enquanto esta não se verificar,
não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

28 - Os “Países do Eixo” eram aqueles que reuniam

IIII - Se for suspensiva a condição, enquanto esta

as

Segunda Guerra

não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo

Mundial, englobando o nazismo e o fascismo.

exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele

Assinale a alternativa que apresenta o país que NÃO

estabelecido.

era componente do Eixo:

(A) Apenas I está correta.

(A) Japão

(B) Apenas I e II estão corretas.

(B) Alemanha

(C) Apenas II e III estão corretas.

(C) Rússia

(D) Todas estão corretas.

ideologias

(D) Itália

autoritárias

na
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32 - A menoridade cessa, via de regra, aos dezoito

da República a se ausentar do País, quando a

anos completos, quando a pessoa fica habilitada à

ausência exceder a quinze dias.

prática de todos os atos da vida civil. A incapacidade

(D) Cada legislatura terá duração de quatro anos.

para os menores, todavia, cessa em face das
situações abaixo, EXCETO:

35 - Considere as seguintes afirmações acerca da

(A) Pelo exercício de emprego público efetivo.

competência

(B) Pela colação de grau em curso de ensino

alternativa INCORRETA:

superior.

I – No concurso entre a competência do júri e de

(C) Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela

outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a

existência de relação de emprego, desde que, em

competência do júri.

função

II – Não sendo conhecido o lugar da infração, a

deles,

o

menor

com

dezesseis

anos

no

Processo

julgue

(D) Pela concessão dos pais, ou de um deles na

residência do réu.

falta do outro, mediante instrumento público, desde

III – No concurso entre a jurisdição comum e

que homologado judicialmente, ou por sentença do

especial, prevalecerá a comum.

juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos

(A) Apenas

completos.

INCORRETAS.

os

Direitos

e

Garantias

domicílio

a

competência

33 - Considerando

pelo

e

completos tenha economia própria.

(B) Apenas

regular-se-á

Penal,

ou

as

afirmações

I

e

II

estão

as

afirmações

II

e

III

estão

INCORRETAS.

Fundamentais preconizados na Constituição Federal

(C) Apenas a afirmação III está INCORRETA.

de 1988, julgue a alternativa INCORRETA:

(D) Todas as afirmações estão INCORRETAS.

(A) Os direitos individuais e coletivos são garantidos
também aos estrangeiros em trânsito pelo território

36 - No que concerne à competência no Processo

nacional.

Penal, assinale a alternativa INCORRETA:

(B) É vedada a associação de caráter paramilitar.

(A) A competência territorial é relativa e, por

(C) É

assegurada,

independentemente

de

conseguinte, prorrogável.

pagamento de taxa, a obtenção de certidões em

(B) Segundo a ”teoria da ubiquidade”, o lugar do

repartições públicas para a defesa de direitos e

crime é o lugar onde foi produzido o resultado, sendo

esclarecimentos de situações pessoais.

irrelevante o lugar da conduta.

(D) As normas definidoras dos direitos e garantias

(C) Segundo a “teoria da atividade”, o lugar do

fundamentais possuem aplicabilidade condicionada à

crime é o da ação ou omissão, sendo irrelevante o

normatização específica da União.

lugar da produção do resultado.
(D) Não sendo conhecido o lugar da infração, a

34 - A respeito do Poder Legislativo da União, é

competência será firmada pelo domicílio do réu.

INCORRETO afirmar:
(A) Compete

privativamente

à

Câmara

dos

37 - Toda realização material da Administração em

Deputados e ao Senado Federal elaborarem seus

cumprimento de alguma decisão administrativa, tal

respectivos regimentos internos.

como a construção de uma ponte, a instalação de

(B) Cada Senador será eleito com apenas um

um serviço público, etc. é chamado de:

suplente.

(A) Ato Administrativo

(C) É da competência exclusiva do Congresso

(B) Fato administrativo

Nacional autorizar o Presidente e o Vice-Presidente

(C) Ato Jurídico
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(D) Fato jurídico

(D) I, II, III e IV.

38 - Sobre o conceito de Autarquias, assinale a

40 - Analise as seguintes assertivas referentes à

alternativa correta:

vedações e proibições dos candidatos no período

(A) São entes administrativos autônomos, criados

que antecede o pleito:

por lei específica, com personalidade jurídica de

I - Nos três meses que antecederem as eleições, na

Direito

realização de inaugurações é vedada a contratação

Público

interno,

patrimônio

próprio

e

atribuições estatais específicas.

de shows artísticos pagos com recursos públicos.

(B) São pessoas jurídicas de Direito Privado, cuja

II - É proibido a qualquer candidato participar, nos

criação era autorizada por lei, com patrimônio público

três meses que precedem o pleito, de inaugurações

ou misto, para realização de atividades, obras ou

de obras públicas.

serviços de interesse coletivo, sob normas e controle

Estão corretos, de acordo com a Lei 9.504/97 e suas

do Estado.

alterações, os itens:

(C) São pessoas jurídicas de Direito Privado,

(A) I, apenas.

instituídas pelo Poder Público mediante autorização

(B) II, apenas.

de lei específica, com capital exclusivamente público,

(C) I e II.

para prestação de serviço público ou a realização de

(D) Nenhum.

atividade econômica de relevante interesse coletivo,
nos moldes da iniciativa particular.
(D) São

pessoas

associação

de

pública,

Direito
ou

de

Público,

quando

Direito

Privado,

decorrentes de contratos firmados entre entes
federados, após autorização legislativa de cada um,
para a gestão associada de serviços públicos e de
objetivos de interesse comum, através de delegação
e sem fins lucrativos.

39 - NÃO podem alistar-se eleitores:
I - Os analfabetos.
II - Os que não saibam exprimir-se na língua
nacional;
III - Os que estejam privados, temporária ou
definitivamente dos direitos políticos.
IV - Os militares que sejam oficiais, aspirantes a
oficiais,
suboficiais,

guardas-marinha,
sargentos

ou

subtenentes
alunos

das

ou

escolas

militares de ensino superior para formação de
oficiais.
Estão corretos, de acordo com a 4.767/65, os itens:
(A) I, II e III, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.

