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Confira se a impressão do caderno de prova está legível. Caso necessário solicite um novo
caderno.
Verifique se as informações impressas no cartão resposta personalizado estão corretas. Em
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.
Esta prova é composta de 40 questões de conhecimentos gerais e 40 questões de
conhecimentos específicos. As questões são de múltipla escolha com quatro alternativas de resposta,
identificadas pelas letras A, B, C, D, das quais, uma apenas deverá ser assinalada como correta.
Procure fazer a prova com calma e atenção. Assine e preencha corretamente o cartão
resposta, de acordo com as suas instruções, utilizando caneta esferográfica com tinta preta ou azul. O
cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.
Somente será permitida a sua retirada da sala após duas horas do início da prova, que terá,
no máximo quatro horas de duração. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que
todos concluam a prova e possam sair juntos.
Você será eliminado do concurso, se:
a) ausentar-se da sala de realização da prova sem o acompanhamento do fiscal, ou antes
de decorrido o prazo mínimo para saída do candidato da sala;
b) for surpreendido em comunicação, qualquer que seja a forma, com outras pessoas ou
utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos;
c) estiver portando ou fazendo uso de relógio ou de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (beep, pager, telefone celular, calculadora, etc.), ainda que desligados;
d) não devolver integralmente todo o material de prova (caderno de questões e cartão
resposta personalizado).
Diante de qualquer dúvida você deve comunicar-se com o fiscal.
Boa prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 - Uma lei que pegou?
Nilcéa Freire

Diz a tradição popular brasileira que tem lei que
pega e lei que não pega. Pegar ou não pegar remete, antes de tudo, a saber, se o novo regramento
é incorporado aos códigos de conduta da sociedade
ou não. Nesse sentido, a “Maria da Penha” é vitoriosa, ela pegou.
Desde sua sanção (2006), o tema da violência
contra a mulher – cuja invisibilidade foi combatida
anos a fio por movimentos feministas e de mulheres
– virou pauta recorrente na imprensa, agenda obrigatória entre operadores do direito e profissionais
da segurança pública, fenômeno editorial (mais
de dez livros publicados) e inspiração para sambas
e cordéis. Violência contra a mulher virou conversa
de botequim.
A questão invadiu o imaginário social. Outro dia,
uma menina de nove anos, aluna da rede pública,
perseguida por um menino que a ameaçava, reagiu:
”Cuidado, vou te botar na Lei Maria da Penha!”. Não
há exemplo melhor do quanto essa lei penetrou
na dimensão do simbólico no tecido social do país.
Foi estabelecida a regra moral quanto à violência
de gênero: a Lei Maria da Penha é a regra.
Ao celebrarmos hoje o primeiro aniversário da
lei, temos um imenso horizonte de desafios e dificuldades pela frente, mas uma rica e inédita experiência
– e cabe a todos avaliá-la. Desafios e dificuldades,
aliás, historicamente previsíveis, pois esse tipo
de violência se assenta em uma estrutura social
ainda machista e patriarcal.
Os desafios, porém, são tão grandes quanto o
patrimônio conquistado até aqui – que não é pouco.
Mas poucas foram as iniciativas no âmbito dos Judiciários estaduais para criar os Juizados Especiais
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
previstos na lei. Cabe ressaltar que a sua criação,
por força da Constituição e da estrutura federativa
do Estado brasileiro, está corretamente colocada
no texto legal e muito depende da pressão social e
da sensibilidade dos Tribunais de Justiça estaduais.
Num esforço de monitorar a implementação
da lei, a Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres (SPM) demandou informações estatísticas aos TJs de todos os Estados.
O resultado alcançado até agora nos permite
afirmar, a partir de retorno de 50% das informações
solicitadas, que é desigual a implementação da lei
no país. A região Centro-Oeste (CO), por exemplo,
instaurou 3.501 processos criminais, enquanto
o Sudeste (SE), apenas 2.994. Em relação às medidas protetivas de urgência, foram 1723 (CO), 1.632
(Sul) e 1.207 (SE). Quanto às prisões em flagrante,
foram 256 (Sul) contra 86 (SE).
Por isso, é no mínimo prematuro afirmar que
diminuiu ou aumentou a incidência do fenômeno,
como também é impossível determinar as razões
pelas quais em algumas cidades aumentou ou diminuiu o número de ocorrências/denúncias.
Estão as mulheres mais cautelosas para denunciar? Ou a nova lei teria inibido os homens agressores com o fim da sensação de impunidade? Ou

ambas as possibilidades? Os sentimentos de
homens e mulheres que vivem o ciclo da violência
são ambíguos. Compartilham afeto e conflito.
As mulheres, maiores vítimas, dispensam julgamentos sobre covardias ou valentias. Precisam, sim,
que o Estado lhes assegure o cumprimento de
leis, como a nossa Maria da Penha.
Para apoiar a implementação da lei, bem como
para enfrentar a violência contra a mulher, o governo
vai investir R$ 1 bilhão, entre 2008 e 2011, em ações
coordenadas pela SPM e diversos ministérios. Entre
elas, destacam-se a construção, a reforma e o reaparelhamento de mais de 700 serviços especializados de atendimento à mulher (delegacias, defensorias etc.), a capacitação de 50 mil policiais e 120
mil profissionais de educação, além de campanhas
educativas e culturais de prevenção.
Mas é importante reafirmar, mais uma vez, a
imperiosa necessidade da união de esforços entre
todas as esferas e instâncias de poder e da sociedade para eliminar a violência entre nós.
Por fim, para celebrar o primeiro ano de vigência
da lei, fica o conselho cantado em samba por Alcione: “Comigo não, violão (...) Se tentar me bater/Vai
se arrepender (...) Porque vai ficar quente a/ chapa
(...) Seu moço, se me der um tapa/ Da dona ‘Maria
da Penha’/ você não escapa”.

01) Segundo o texto 1, a Lei Maria da Penha é
vitoriosa porque:

A ⇒ aumentou o número de denúncias em todo
o país.
B ⇒ multa os agressores, diminuindo a sensação de impunidade.
C ⇒ diminuiu a ocorrência de violência doméstica em todo o país.
D ⇒ foi incorporada aos códigos de conduta da
sociedade.
______________________________________
02) Considerando as informações do texto 1,
analise as afirmações a seguir.
l
ll

lll

lV

A Lei Maria da Penha estabeleceu a regra
moral quanto à violência contra a mulher.
A Lei Maria da Penha trouxe ganhos, mas não
trouxe a questão da violência doméstica à
dimensão do simbólico.
A visibilidade da questão da violência doméstica foi combatida anos a fio por movimentos
feministas.
O tema da violência contra a mulher constitui
um fenômeno editorial.

Assinale a alternativa correta.

A ⇒ Apenas a III está correta.
B ⇒ Apenas I e IV estão corretas.
C ⇒ Apenas II e IV estão corretas.
D ⇒ Todas estão corretas.
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03) A alternativa correta segundo o texto 1 é:
⇒ A instalação de Juizados Especiais de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
depende da pressão social.
B ⇒ Os Tribunais de Justiça estaduais não
reconhecem a constitucionalidade da Lei Maria
da Penha.
C ⇒ A instalação de Juizados Especiais de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
não ocorreu por não estar prevista na Lei Maria
da Penha.
D ⇒ A instalação de Juizados Especiais de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
não ocorreu por não estar de acordo com a
Constituição.

A

______________________________________

04) A alternativa correta segundo o texto 1 é:

A ⇒ Desde a sanção da Lei Maria da Penha, o
governo investiu 1 bilhão de reais em medidas
de apoio a essa lei.
B ⇒ Não adianta, segundo a autora, investir
em campanhas educativas enquanto não
repensarmos o machismo da sociedade.
C ⇒ As ações para a implementação da Lei
Maria da Penha serão coordenadas pela organização não-governamental SPM em conjunto
com diversos ministérios.
D ⇒ Serão capacitados 120 mil profissionais da
educação a respeito do tema da violência doméstica.
______________________________________

05) “Violência contra a mulher virou conversa de
botequim.”
No texto 1, essa frase indica que:

A ⇒ a Lei Maria da Penha teve um efeito negativo, ela banalizou a questão da violência
doméstica.
B ⇒ a Lei Maria da Penha promoveu uma discussão ampla sobre a violência doméstica
envolvendo vários segmentos da sociedade.
C ⇒ a violência doméstica inicia no bar, com o
consumo de bebidas alcoólicas pelos agressores.
D ⇒ as crianças conhecem a Lei Maria da Penha porque ouvem as conversas de botequim
sobre a violência contra a mulher.

06) De acordo com as informações estatísticas
fornecidas pelos TJs de todos os Estados,
segundo o texto 1:
⇒ o Sul tem mais registro de medidas protetivas de urgência.
B ⇒ a região Centro-oeste registrou menos
processos criminais do que a região Sudeste.
C ⇒ os estados do Sul fizeram mais prisões
em flagrante do que os estados do Sudeste.
D ⇒ os dados solicitados aos Estados mostram
que a implementação da lei se deu por igual em
todo o país.
______________________________________

A

Texto 2 - Um ano sem festa
Maria Berenice Dias

A Lei Maria da Penha foi recebida com grande
entusiasmo – com estardalhaço, até. Veio para
reverter uma triste realidade: o absoluto descaso
para com a violência doméstica. Sem dúvida, o crime
mais praticado e menos punido no país. Por isso,
não é exagero dizer que a desatenção da sociedade,
do Estado e da Justiça tornou invisível a agressão
contra a mulher.
A violência doméstica nem sequer dispõe de um
tipo penal autônomo e, mesmo hoje, enseja singelo
aumento de pena. Apenas à lesão corporal é imposta
pena mais severa, quando o agressor mantém vínculo de convivência com a vítima ou se prevalece
da existência de relações domésticas, coabitação
ou hospitalidade.
Ante a quantidade da pena, a lesão corporal leve
era considerada delito de pequeno potencial ofensivo
e acabava nos juizados especiais. As vítimas eram
forçadas a desistir; os agressores podiam fazer
transação penal; e a condenação, quando havia,
de modo geral, não passava da imposição do pagamento de cestas básicas.
Para dar um basta a tudo isso é que a Lei Maria
da Penha excluiu a violência doméstica do âmbito
da Lei dos Juizados Especiais, proibiu a pena
de multa e entrega de cestas básicas e, em muito
boa hora, criou os Juizados de Violência Doméstica
contra a Mulher.
Mas as legisladoras – já que a lei foi feita por um
consórcio de entidades feministas – foram além.
Definiram a violência doméstica, não a amarrando
dentro de tipos penais, mas descrevendo condutas
que autorizam a imposição de medidas protetivas.
Essa é a maior novidade. Agora, a violência
física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral praticada no âmbito da família ou de qualquer relação
íntima de afeto constitui violência doméstica. Denunciada alguma das práticas, a autoridade policial deve
encaminhar à Justiça o pedido de providências
formulado pela vítima. Ainda que a conduta não
configure delito, basta o registro da ocorrência para
a adoção de medidas protetivas.
A Lei Maria da Penha visa a assegurar proteção
à vítima, e não colocar o agressor na cadeia. Ele
só é preso se descumprir as determinações judiciais.
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Quando houver condenação, em vez de aplicar pena
restritiva de liberdade, o que cabe é impor o comparecimento a programas de reeducação.
Atende muito mais ao propósito da lei afastar
o agressor do lar, impedir que se aproxime da mulher
e dos filhos e estabelecer a obrigação de pagar
alimentos. Às claras que tais medidas só podem
ser tomadas por um juiz afeito a esses temas e que
conheça a dinâmica das relações familiares.
A vítima precisa ser acolhida por equipe interdisciplinar, contar com apoio do Ministério Público
e ser acompanhada por defensor, todos devidamente
capacitados para garantir-lhe a segurança de que
não desfruta no lar. Daí a indispensabilidade da Vara
da Violência Doméstica. Essa é a única forma de
dar efetividade à Lei Maria da Penha.
Porém, não foi fixado prazo para instalação
das varas e houve o deslocamento da competência
dos juizados especiais para as varas criminais. Ora,
não há como pretender que juízes sem nenhuma
intimidade com o direito das famílias apliquem medidas protetivas. Também não se pode exigir que
dêem preferência às demandas envolvendo violência
doméstica quando precisam priorizar ações de
réu preso e evitar a prescrição.
A lei atribuiu a inúmeros órgãos públicos e entidades não-governamentais a adoção de nada menos
do que 42 medidas. Mas ninguém está fazendo
nada. Os tribunais, com a surrada desculpa da falta
de recursos, não instalaram os juizados. Na maioria
dos Estados, não existe sequer um. Quando existe,
é um só, na capital. Por tudo isso, a situação atual
está muito, muito pior do que estava antes.
Assim, não há como deixar de reconhecer, após
um ano de vigência da Lei Maria da Penha, que
a violência doméstica permanece invisível. As mulheres continuam com medo. Por não receberem
a proteção que merece, acabam desistindo, voltam
para casa e seguem apanhando.
A falha é nossa, mas todos continuam acreditando que mulher gosta de apanhar e que, em briga
de marido e mulher, ninguém deve pôr a colher.

07) Assinale a alternativa correta, segundo o
texto 2.

A ⇒ É de se esperar que um juiz dê preferência às demandas envolvendo violência doméstica em detrimento das ações de réu preso.
B ⇒ Qualquer juiz é capaz de aplicar medidas
protetivas envolvendo violência doméstica de
maneira satisfatória.
C ⇒ Os juízes afeitos ao tema do direito das
famílias estão mais aptos a aplicar medidas
protetivas.
D ⇒ As varas criminais devem ser responsáveis pelas demandas envolvendo violência
doméstica.

08) A Lei Maria da Penha, segundo o texto 2:
⇒ define a violência doméstica como a violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou
moral praticada no âmbito da família ou de
qualquer relação íntima de afeto.
B ⇒ inclui a violência doméstica no âmbito da
Lei dos Juizados Especiais.
C ⇒ impõe pagamento de multa e de cestas
básicas por parte do agressor.
D ⇒ prevê a lesão corporal leve como delito de
pequeno potencial ofensivo.
______________________________________

A

09) Segundo a autora, a única forma de dar
efetividade à Lei Maria da Penha é:

A ⇒ deslocar a competência dos juízes especiais para as varas criminais.
B ⇒ instalar as Varas de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher.
C ⇒ atribuir a inúmeros órgãos públicos a adoção de medidas protetivas.
D ⇒ atribuir a entidades não-governamentais a
adoção de medidas protetivas.
______________________________________
10) A alternativa correta, segundo o texto 2, é:
⇒ O agressor deve ser preso apenas se
houver condenação, conforme prevê a Lei Maria
da Penha.
B ⇒ As medidas protetivas se destinam apenas às condutas de violência doméstica que
configuram delito.
C ⇒ Em caso de lesão corporal, o fato de manter vínculo de convivência com a vítima ou se
prevalecer de relações domésticas faz com que
o agressor receba pena menos severa.
D ⇒ As legisladoras que elaboraram a Lei Maria da Penha descreveram condutas que autorizam a imposição de medidas protetivas, sem
amarrar a violência doméstica dentro de tipos
penais.
______________________________________

A

11) Na afirmação “Às claras que tais medidas
só podem ser tomadas por um juiz afeito a
esses temas e que conheça a dinâmica das
relações familiares.”, a expressão destacada em
negrito poderia ser substituída, sem alteração
de sentido, por:

A ⇒ contudo.
B ⇒ no entanto.

C ⇒ conquanto.
D ⇒ obviamente.
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12) Segundo a autora, a agressão à mulher continua devido ao/à:

16) Preencha as lacunas, considerando o uso
adequado do acento grave, indicador da crase.

A ⇒ fato de as legisladoras da Lei Maria da
Penha não terem amarrado a violência doméstica dentro dos tipos penais.
B ⇒ falta de coragem das mulheres para efetuar as denúncias.
C ⇒ descaso da sociedade, do Estado e da
Justiça.
D ⇒ falta de penas restritivas de liberdade para
o agressor.
______________________________________

- Solange vai ___ Florianópolis na quarta-feira.
- Eu quero ir ____ reunião para mostrar o projeto
aos meus colegas.
- Entregue os livros _____ todos que estão na
sala.
- A pessoa ____ qual me referi não está na festa.
- Os homens ficaram ____ distância de 50 metros do local da explosão.

13) Considerando as informações dos textos 1 e
2, analise as afirmações a seguir.
l

ll

lll
lV

Ambas as autoras afirmam que a Lei Maria da
Penha deu visibilidade à questão da violência
doméstica.
Ambas as autoras assinalam a falta de iniciativa
dos Judiciários estaduais no sentido
de criar
os Juizados Especiais de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher.
Ambas as autoras avaliam positivamente o primeiro ano da Lei Maria da Penha.
A autora do texto 1 e a autora do texto 2 divergem quanto ao êxito da Lei Maria da Penha.

Assinale a alternativa correta.

A ⇒ Apenas II e IV estão corretas.
B ⇒ Apenas a IV está correta.
C ⇒ Apenas I e III estão corretas.
D ⇒ Todas estão corretas.
______________________________________
14) Nos versos “Da dona ´Maria da Penha /
você não escapa.”, o termo em negrito tem
a função de:

A ⇒ complemento nominal.
B ⇒ objeto direto.
C ⇒ agente da passiva.
D ⇒ objeto indireto.
___________________________________
15) Assinale a alternativa em que o verbo está
na voz passiva.

A ⇒ “A Lei Maria da Penha é a regra.”
B ⇒ “As mulheres, maiores vítimas, dispensam
julgamentos sobre covardia ou valentias.”
C ⇒ “As mulheres continuam com medo.”
D ⇒ “A Lei Maria da Penha foi recebida com
grande entusiasmo – com estardalhaço, até.”

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒a
B⇒a
C⇒à
D⇒a

- a- a - à - à
-à - a - à - à
- à - a - à -a
- à - à - a- a

___________________________________
17) Assinale a alternativa em que os verbos
estão empregados corretamente.

A ⇒ Se ele vir armado ao encontro, chamaremos a polícia.
B ⇒ Se ele não trouxer provas de sua inocência, será condenado.
C ⇒ Se você ver o João, diga-lhe que preciso
falar com ele.
D ⇒ Se ele fazer o que foi combinado, tudo
acabará bem.
___________________________________
18) A regra de acentuação usada na palavra
público também deve ser usada nas palavras:

A ⇒ inédita, psicológica, políticas, única
B ⇒ impossível, ministério, dúvida, república
C ⇒ âmbito, previsíveis, propósito , revólver
D ⇒ pública, física, pôr, órgãos
___________________________________
19) Sobre a colocação pronominal, assinale a
alternativa correta, considerando a norma culta
da Língua Portuguesa.

A ⇒ Quem deu-te o recado?
B ⇒ Me disseram que você tinha ido embora.
C ⇒ Pela manhã, encontrei-a reclamando do
cheiro do esgoto.
⇒ Ele não convidou-me para a última reunião do ano.

D
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20) Assinale a alternativa que indica o uso correto da concordância verbal.

24) Considerando o uso da vírgula, assinale a
alternativa correta.

A ⇒ Precisam-se de pintores.
B ⇒ Fazia sete anos que eles

⇒ O nosso cantor, no mês de maio, fará
duas apresentações.
B ⇒ Os alunos apresentaram, a história para
os professores.
C ⇒ Os homens não escutaram e, as mulheres
estavam impacientes.
D ⇒ Os escritores, sempre receberam seus
leitores.
______________________________________

estavam no
Brasil.
C ⇒ Existia muitos ratos no local do evento.
D ⇒ Haviam muitos homens com fome nas
ruas.
__________________________________________

21) A alternativa correta quanto à pontuação é:

A

⇒ As mulheres, que sofreram agressão doméstica devem procurar a autoridade policial.
B ⇒ As mulheres, que sofreram agressão doméstica, devem procurar a autoridade policial.
C ⇒ As mulheres que sofreram agressão doméstica, devem procurar a autoridade policial.
D ⇒ As mulheres que sofreram agressão doméstica devem procurar a autoridade policial.

25) Correlacione as colunas a seguir, considerando o uso correto do modo verbal.

__________________________________________

(
(
(
(

A

22) A alternativa correta quanto à ortografia é:

A ⇒ Indeciso, tenassidade, experiência, através, trás.
B ⇒ Talvez, apezar, atrás, houço, tenascidade.
C ⇒ Honesto, apesar, confessar, ansiedade,
tenacidade.
D ⇒ Desonesto, incapaz, confeço, investigassão, praxe.
__________________________________________

23) Correlacione as colunas a seguir, considerando o uso correto do pronome de tratamento.
( 1 ) Altas autoridades: Presidente da República,
Deputados, Embaixadores etc.
( 2 ) Reitor de Universidade
( 3 ) Papa
( 4 ) Sacerdotes
( 5 ) Familiares e pessoas íntimas
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Você
Vossa Santidade
Vossa Magnificência
Vossa Excelência
Vossa Reverendíssima

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒3B⇒5C⇒5D⇒4-

4 -1
3- 2
3 -1
3 -2

-

5
1
2
1

-

2
4
4
5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(

Imperativo
Imperativo/indicativo
Subjuntivo
Subjuntivo/indicativo
Indicativo

Anda depressa, senão perderás o encontro.
Se ele chegar amanhã, iremos à praia.
Espero que faça sol no sábado.
Os meninos fazem a lição de casa com os
pais.
) Lute pelos seus direitos.
)
)
)
)

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒4
B⇒5
C⇒2
D⇒3

- 2 -5 - 3 - 1
- 2 -1 - 4 - 3
- 4- 3 - 5 - 1
- 4 -2 - 1 - 5
______________________________________
26) Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal.
⇒ A secretária costuma chegar entre meiodia e meio e uma hora.
B ⇒ Os gráficos seguem anexo ao relatório.
C ⇒ A garota ficou meia chateada por ter perdido a pulseira.
D ⇒ Prefiro as bolsas francesa e italiana.
______________________________________

A

27) Assinale a alternativa em que a palavra destacada em negrito é complemento nominal.

A ⇒ Gosto muito de música clássica.
B ⇒ Você será responsável pela alimentação.
C ⇒ Maria escreveu uma carta para seu
irmão.
D ⇒ O carro novo quebrou.
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28) Correlacione as colunas a seguir, considerando as categorias de redação oficial.

(

(

(
(

31) Em relação ao Hardware do computador,
marque V ou F, conforme as afirmações a
seguir sejam verdadeiras ou falsas.

Memorando
Carta
Ofício
Requerimento

(1)
(2)
(3)
(4)

) Correspondência externa, entre autoridades da
mesma categoria, ou de inferiores a superiores
hierárquicos, ou ainda, de autoridades e secretarias a particulares.
) Correspondência eminentemente interna, entre
unidades administrativas de um órgão, hierarquicamente em mesmo nível, ou ainda, em
níveis diferentes.
) Correspondência social do administrador e
altas chefias.
) Correspondência utilizada por pessoa física ou
jurídica para requerer algo a que tem direito
(ou supõe tê-lo).

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒3
B⇒4
C⇒3
D⇒2

-

1
1
4
3

-

2
3
1
4

-

4
2
2
1

______________________________________

29) Todas as formas destacadas em negrito nas
frases das alternativas a seguir são substantivos, exceto na:

A ⇒ As atrasadas não puderam entrar.
B ⇒ Seus olhos mostravam um quê de

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

indig-

nação.
C ⇒ Agiu como ser humano.
D ⇒ No altar, o noivo disse o sim tão esperado
por todos.
______________________________________

30) Assinale a alternativa correta quanto ao
emprego dos modos verbais, considerando a
norma culta da Língua Portuguesa.

A ⇒ Se eu quisesse, fazia natação todo dia.
B ⇒ Se fizesse sol, eu levava as crianças

à
praia.
C ⇒ Se eu tivesse recebido o prêmio, eu dividiria com você.
D ⇒ Se eu não tivesse que trabalhar, ficava em
casa.

(

)

(

)

(

)

(

)

O processador é a placa principal do computador onde são conectadas a memória, o
disco rígido e as placas de vídeo, de som e
de rede.
A memória RAM, que é instalada no computador por meio de pentes de memória, tem
as informações apagadas se o computador
for desligado.
No disco rígido são armazenados os arquivos do sistema operacional e os documentos
do usuário.
As interfaces paralela e USB do computador
podem ser utilizadas para conexões de impressoras e outros periféricos.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒V
B⇒V

- F - V - F
C⇒F - V - F - F
- F - F - V
D⇒F - V - V - V
______________________________________
32) O mouse é um periférico de entrada de
dados que auxilia o usuário na utilização do
computador junto com o teclado. Com ele podese movimentar um cursor na tela do computador
e realizar ações como clique, duplo clique,
arrastar e soltar. O mouse é conectado ao computador através de portas.

Relacionadas às portas do computador que
podem ser utilizadas para a conexão do mouse,
todas as alternativas estão corretas, exceto a:

A ⇒ PS2
B ⇒ IDE

C ⇒ USB
D ⇒ Serial

______________________________________
33) Sobre o Sistema Operacional Windows XP,
é correto afirmar, exceto:

A ⇒ Para que a desfragmentação do disco seja
realizada é necessário criar uma tarefa agendada para a próxima reinicialização.
B ⇒ O Windows Explorer é o programa utilizado para o gerenciamento dos arquivos localizados no disco rígido do computador.
C ⇒ Na Barra de Tarefas, além da Barra de
Ferramentas Inicialização Rápida é possível
visualizar a Barra de Ferramentas Endereço
que, quando utilizada, abre o Internet Explorer.
D ⇒ O usuário pode alternar entre os programas em uso no computador utilizando as teclas
ALT + TAB ou as teclas ALT + ESC.

9
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34) Sobre a figura 01 da página 9, referente ao
Microsoft Word, é correto afirmar, exceto:

A⇒

Os ícones
significam respectivamente Negrito, Itálico e Sublinhado.

B ⇒ O ícone

37) Sobre a figura 02 da página 9, referente
ao Microsoft Excel é correto afirmar exceto:

A ⇒ Para ordenar a tabela por ordem alfabética
dos nomes das frutas, o usuário pode selecionar
a célula A1 e clicar no ícone
.
Se o usuário selecionar a célula B5 e cli-

é utilizado para verificação de
ortografia e gramática.

B⇒

C ⇒ O ícone

possui a função de Visualiza-

car no ícone
será inserida uma função de
soma dos valores das células B2, B3 e B4.

pode ser utilizado para inserção de uma tabela no documento.
______________________________________

⇒ As planilhas
são
três documentos do Excel distintos no disco
rígido do computador.
D ⇒ Para inserir um gráfico o usuário pode
selecionar as células desejadas, clicar no ícone

ção de Impressão.

D ⇒ O ícone

35) Considerando a figura 01 da página 9, correlacione as colunas a seguir.
(1)

(

)

Cor da Fonte

(2)

(

)

Colunas

(3)

(

)

Realce

(4)

(

)

Colar

(5)

(

)

Aumentar Recuo

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒5
B⇒3
C⇒1
D⇒4

- 2 - 4 - 3 - 1
- 5 - 2 - 1 - 4
- 4 - 5 - 2 - 3
- 1 - 3 - 5 - 2
______________________________________

36) Em relação à Banco de Dados, marque V
ou F, conforme as afirmações a seguir sejam
verdadeiras ou falsas.
(

(

(

(

) Banco de Dados é um conjunto de informações organizadas de forma estruturada,
como por exemplo, uma lista telefônica.
) O Sistema Gerenciador de Banco de Dados, conhecido também como SGBD, é um
sistema informatizado que gerencia um
banco de dados.
) Empresas de grande porte mantêm suas
informações organizadas em Bancos
de Dados de forma que todos os seus
empregados tenham acesso a elas.
) O Windows Server e o Linux são Gerenciadores de Banco de Dados que utilizam a
linguagem de manipulação de dados SQL.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒F
B⇒V

- F - V - V
- F - V - F

C⇒F
D⇒V

- V - F - F
- V - F - F

C

e seguir as instruções do Assistente de Gráfico.
______________________________________
38) A Internet tem sido largamente utilizada por
milhares de pessoas no mundo. Ela permite
comunicação fácil e acesso a diversos serviços
on-line, mas, ao mesmo tempo, não é uma rede
totalmente segura. Ladrões virtuais estão cada
dia mais criativos e utilizam as mais diferenciadas técnicas para cometerem crimes.
Correlacione as colunas a seguir, considerando a segurança no uso da Internet.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Phishing
Firewall
Patch
Spyware
Anti-Vírus

Correção desenvolvida para eliminar falhas
e vulnerabilidades de um software ou
sistema operacional.
Envio de e-mail falso que se passa por
empresa ou instituição conhecida e tenta
convencer o usuário a clicar em um link
ou fornecer dados pessoais.
Software utilizado para detectar, anular
e eliminar códigos maliciosos presentes em
um computador.
Software que controla o acesso entre redes
ou computadores bloqueando portas
de comunicação específicas.
Software que monitora a utilização do computador e envia informações para terceiros.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒3
B⇒4
C⇒1
D⇒2

-

1
3
4
5

-

5
2
3
4

-

2
1
5
3

-

4
5
2
1
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39) A instalação e a desinstalação de programas no Windows XP devem ser realizadas
tomando-se alguns cuidados. Quando alguma
dessas operações é realizada de forma
indevida, o sistema operacional pode ficar
comprometido e passar a funcionar de maneira
instável.
Sobre a maneira adequada de desinstalar
um programa do Windows XP, a alternativa
correta é:
⇒ No Windows Explorer, clicar no menu
Ferramentas, escolher a opção “Remover
Programa” e, na lista de programas instalados,
selecionar o programa que se deseja
desinstalar.
B ⇒ No Painel de Controle, clicar em “Adicionar
ou Remover Programas” e, na lista de programas instalados, selecionar o programa que se
deseja desinstalar.
C ⇒ Localizar dentro da pasta “Arquivos de
Programas” a pasta referente ao programa
que se deseja desinstalar, clicar com o botão
direito na pasta e escolher a opção “Remover
Programa”.
D ⇒ Clicar no botão Iniciar, escolher a opção
“Arquivos de Programas” e, na lista de programas instalados, selecionar o programa que
se deseja desinstalar.

A

______________________________________

40) Relacionadas à figura 03 da página 9, referente ao navegador Internet Explorer, todas as
alternativas estão corretas, exceto a:

A

⇒ Os Favoritos, que podem ser acessados

, são os sites cujos links foram
pelo ícone
adicionados pelo usuário para posterior acesso.
⇒ O ícone
é utilizado para acessar o
site inicial configurado previamente nesse navegador.

B

C ⇒ O campo Endereço é o local onde o usuário digita a URL do site onde deseja navegar.
D ⇒ O usuário pode clicar no ícone

para
visualizar os sites navegados anteriormente
nesse computador, organizados por data e hora.

HISTÓRIA
41) A difusão do cristianismo teve início durante
o Império Romano. Apesar da sistemática perseguição, foi crescendo e conquistando adeptos
no Império. Em 313, o imperador Constantino,
através do Edito de Milão, concedeu liberdade
de culto aos cristãos em todo o Império.
Acerca do cristianismo no Império Romano,
analise as afirmações a seguir.
l

ll

lll

lV

V

As perseguições aos cristãos tiveram início no
governo de Nero. Dentre as inúmeras causas
das perseguições, está a oposição dos cristãos
ao culto à pessoa do Imperador Romano.
O crescimento do cristianismo foi um dos fatores de desagregação de Roma, pois se opunha
à escravidão e ao militarismo, sustentáculos do
Império Romano.
O cristianismo tornou-se a religião oficial do
Império Romano, quando o imperador Teodósio
decretou o Edito de Tessalônica.
Estudos recentes da historiografia européia
comprovaram que, apesar das perseguições
aos cristãos, eles nunca foram utilizados em
espetáculos públicos e em lutas com gladiadores.
Foi no Império Romano do Oriente que o cristianismo teve seu apogeu com a criação da
Igreja Ortodoxa Grega, que uniu os cristãos da
Europa Central e da Ásia.

Estão corretas as afirmações:

A⇒I
B⇒I

- II - III
C ⇒ II - IV - V
- III - IV
D ⇒ III - V
______________________________________
42) Sobre o feudalismo, que perdurou em grande parte da Europa medieval, todas as alternativas estão corretas, exceto a:

A⇒

Dentre as origens romanas que colaboraram para a formação do sistema feudal pode-se
citar o “colonato”, que acabou formando os
servos medievais.
B ⇒ O sistema feudal não contou com a antiga
estrutura escravista do Império Romano, utilizando-se da mão-de-obra servil.
C ⇒ A formação do feudalismo, de um modo
geral, iniciou com a desagregação do Império
Romano do Ocidente e as invasões dos povos
bárbaros na Europa Ocidental.
D ⇒ Em sua fase inicial se caracterizou por
uma economia de mão-de-obra assalariada e de
uma interdependência econômica entre os diversos feudos estabelecidos na Europa.
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43) Astecas, Incas, Siouxs, Apaches, Guaranis
e Araucanos eram alguns dos muitos povos
indígenas que viviam na América e foram dominados, cristianizados ou mesmo exterminados
quando da chegada dos europeus.
Sobre esse capítulo violento e muitas vezes
pouco lembrado da história americana, todas as
alternativas estão corretas, exceto a:

A ⇒ Astecas e Incas habitavam respectivamente o que são hoje o México e a região andina. A
principal estratégia espanhola para vencer
esses dois poderosos povos foi iniciar uma
violenta guerra entre eles. Após seu enfraquecimento, as duas civilizações foram dominadas.
B ⇒ Apesar de na atualidade ser uma democracia, os EUA agiram de forma muito violenta
com os povos que encontraram no caminho de
sua expansão. Guerras, extermínios e confinamentos forçados em reservas foram práticas
muito comuns do estado norte-americano com
seus indígenas, dentre eles, os Sioux e os Apaches.
C ⇒ O Brasil, apesar das inúmeras violências
do passado, ainda possui na atualidade grande
contingente de povos indígenas. Há várias
reservas espalhas pelo país, mas a condição de
boa parte dos povos ainda existentes é precária,
com doenças, falta de demarcação de terras e
preconceito social.
D ⇒ As doenças trazidas pelos europeus, e
para as quais os povos da América não
possuíam defesas imunológicas adequadas,
mataram milhões de indígenas.
______________________________________
44) O mercantilismo do Estado Moderno evidenciou a íntima relação entre o Estado e a
economia. Relacionadas ao mercantilismo,
todas as alternativas estão corretas, exceto a:

A ⇒ A expansão marítima européia dos séculos XIV e XV e o conseqüente domínio de colônias foram incentivados pelo Estado Nacional
como forma de ampliar as práticas mercantilistas.
B ⇒ Defendia o liberalismo econômico e a livre
concorrência, conforme pregava Adam Smith,
conhecido economista mercantil.
C ⇒ O mercantilismo defendia uma balança
comercial favorável, ou seja, que as exportações fossem maiores que as importações.
D ⇒ Uma das características do mercantilismo
foi o metalismo, que identifica o poder e a riqueza de um Estado com a quantidade de metais
preciosos que ele possui.

45) Sobre a economia do período colonial do
Brasil, todas as alternativas estão corretas,
exceto a:

A ⇒ O ciclo do ouro contribuiu para a formação
de núcleos urbanos no interior do Brasil e para a
transferência da capital da colônia de Salvador
para o Rio de Janeiro.
B ⇒ A propriedade agrícola no qual se baseava
o sistema colonial tinha duas características
básicas: a monocultura e o trabalho escravo.
C ⇒ O pau-brasil foi um dos primeiros produtos
explorados no Brasil, sendo obtido pelos europeus numa relação de escambo com os nativos.
D ⇒ O ciclo da cana-de-açúcar foi fundamental
para a criação de um mercado econômico interno, realizando a ligação comercial entre o litoral
e o interior da colônia.
______________________________________
46) Hugo Chavez, Álvaro Uribe, Lula e Cristina
Kirchner governam Venezuela, Colômbia, Brasil
e Argentina, respectivamente, quatro dos principais países da América do Sul.
Sobre seus governos e os mais recentes
eventos, todas as alternativas estão corretas,
exceto a:

A⇒

Esposa do ex-presidente Nestor Kirchner,
Cristina Kirchner é a atual presidente da Argentina. Apesar das críticas que recebe de setores
do empresariado e da imprensa, a Argentina
tem conseguido seguidos anos de considerável
crescimento econômico, recuperando-se, em
parte, da terrível crise pela qual passou no início
da década.
B ⇒ Autoritário e populista para alguns, um
revolucionário corajoso para outros, o presidente da Venezuela, Hugo Chavez, tem se posicionado aberta e claramente contra o que qualifica
de imperialismo dos EUA.
C ⇒ Lula, em um encontro de cúpula recente,
firmou uma aliança militar com a Colômbia que
é apoiada pelos EUA (Plano Colômbia). A aliança visa isolar Hugo Chavez e evitar possíveis
agressões desse país a qualquer outro país
sul-americano.
D ⇒ Considerado um presidente bastante duro
com os guerrilheiros das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), o presidente
Uribe da Colômbia está em seu segundo mandato. Para seus defensores, está recompondo a
ordem no país, para seus críticos é um presidente excessivamente comprometido com os
interesses dos EUA em seu país e na região.
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47) O processo de industrialização iniciou na
Europa no final do século XVIII e se expandiu
continuamente durante os dois séculos seguintes. Atualmente, há parques industriais
espalhados por boa parte do globo, inclusive em
países que eram antigas colônias e que só
produziam produtos primários. Sobre o passado
e o presente do processo de industrialização do
mundo é correto afirmar, exceto:

A ⇒ Japão e Alemanha, apesar de sua industrialização tardia em relação à Grã-Bretanha,
conseguiram criar parques tecnológicos avançados e hoje são potências industriais.
B ⇒ O processo de industrialização dos EUA
só ocorreu após a 2ª Guerra Mundial e a derrota
da Grã-Bretanha.
C ⇒ A industrialização de países como o Brasil,
Índia e Argentina foi muito mais recente e vem
acompanhada da presença de grandes corporações capitalistas multinacionais que exportam
suas filiais para países com custos de produção
mais baixos.
D ⇒ No passado, a industrialização era sinônimo de progresso e de prosperidade. Hoje, muitos vêem a industrialização como um processo
agressivo de destruição de recursos naturais e
de poluição do meio-ambiente.
______________________________________
48) Humilhações, longos períodos confinados
sem explicações e interrogatórios grosseiros
tem feito parte do cotidiano de milhares de brasileiros que são impedidos de entrar em países
da Europa e América do Norte. Sobre esse problema enfrentado por brasileiros, em especial
na Espanha, é correto afirmar, exceto:

A ⇒ A Espanha e os EUA concedem visto de
permanência por um ano, apenas para os turistas brasileiros portadores do novo passaporte
do Mercosul. A maioria dos deportados desconhecia essa nova regra.
B ⇒ Muitos brasileiros se queixam de sequer
saber o motivo das deportações já que preenchem todos os requisitos exigidos pelo governo
espanhol.
C ⇒ Alguns espanhóis também tiveram sua
entrada não permitida no Brasil, apesar do governo brasileiro negar que seja uma represália à
atitude das autoridades espanholas.
D ⇒ Muitos países da Europa e os EUA têm
tornado suas políticas de imigração bem restritivas. A quantidade de imigrantes ilegais é grande e acaba por precipitar atitudes contra qualquer viajante de países que são potenciais
emissores de imigrantes, como o Brasil.

49) Recentemente, Fidel Castro, com 81 anos
de idade, entregou ao irmão Raul Castro o
comando de Cuba.
Acerca das questões atuais sobre Cuba,
todas as alternativas estão corretas, exceto a:

A ⇒ Hugo Chavez tem se mostrado um grande
aliado de Cuba, vendendo petróleo a preços
subsidiados e defendendo a trajetória política de
Fidel Castro.
B ⇒ O turismo é um ponto forte da economia
cubana. Existem praias e Resorts exclusivos
para estrangeiros e proibidos ao povo cubano.
C ⇒ Atualmente não existe racionamento de
alimentos em vigor. Com o fim do bloqueio econômico em 2005, acabou a falta de mercadorias
e o comércio varejista se normalizou.
D ⇒ Existem severas leis que proíbem a saída
de cidadãos cubanos para outros países. Muitos
se arriscam e tentam chegar por via marítima
até os Estados Unidos.
______________________________________
50) O Imperialismo, um dos principais processos iniciado no século XIX, teve repercussões
profundas em vários continentes, principalmente
na Ásia e África.
Acerca das origens, aspectos e principais
conseqüências desse processo, todas as alternativas estão corretas, exceto a:

A ⇒ Vítima da exploração desenfreada de seus
recursos, a África, apesar da independência
de seus países, ainda se ressente do passado
colonial. Muitos estados desse continente ainda
figuram entre os que possuem os piores indicadores sociais e econômicos do mundo.
B ⇒ A China foi invadida, humilhada e perdeu
sua autonomia e parte de seu território no século XIX. Na segunda metade do século XX recuperou sua força e poder e é na atualidade um
exemplo de crescimento econômico acelerado,
apesar dos graves problemas que o país herdou
do passado.
C ⇒ A Índia foi uma das principais colônias
britânicas durante o processo imperialista. Desde 1947 tornou-se independente e é um dos
mais importantes países em desenvolvimento
da atualidade.
D ⇒ O Brasil, depois da independência em
1822, tornou-se um dos principais países patrocinadores do Imperialismo. Isso ocorreu devido
à aliança com Grã-Bretanha e EUA. Tal fato
explica as várias colônias que o Brasil criou na
América Central (Guiana e Cisplatina) e África
(Angola e Moçambique).
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51) A China, país sede dos jogos olímpicos de
2008, tem recebido sérias críticas acerca da
repressão no Tibet. Sobre esse contexto, todas
as alternativas estão corretas, exceto a:
⇒ O Dalai Lama, líder espiritual dos tibetanos está exilado na Índia e defende a autonomia
total do Tibet.
B ⇒ A China já concedeu independência territorial ao Tibet, porém, não permite a sua autonomia econômica e cultural.
C ⇒ Em função da repressão chinesa à população tibetana, alguns países chegaram a
cogitar o boicote aos jogos olímpicos de
Pequim.
D ⇒ Nas várias capitais do Ocidente ocorreram
manifestações públicas a favor do povo tibetano.
______________________________________

A

52) A criminalidade não é fenômeno restrito
apenas às fronteiras de cada país. Grandes
organizações criminosas possuem conexões
em vários países do mundo Acerca dessas
organizações e das ações policiais para combatê-las, analise as afirmações a seguir.
l

ll

lll

lV

V

A máfia é uma organização originária do sul
da Itália, que se espalhou por muitos países.
Seu atual núcleo dirigente se concentra em
três países, EUA, Rússia e Brasil, mas ainda
é dirigido pela família italiana original.
O tráfico de drogas organizado em “cartéis” é
uma ameaça à segurança e à estabilidade de
muitos países. O caso dos cartéis colombianos talvez seja o exemplo mais conhecido das
últimas décadas.
A INTERPOL congrega e procura estabelecer
cooperação entre as principais polícias do
mundo. Essa integração facilita a troca de
informações e ações conjuntas contra organizações criminosas de atuação internacional.
O Brasil faz parte da INTERPOL.
O terrorismo não é tema tratado pelas polícias
dos diferentes países já que se trata de área
de atuação restrita e exclusiva dos órgãos
militares e de defesa dos países.
O Comando Vermelho e o PCC (Primeiro
Comando da Capital) são duas das principais
organizações criminosas do Brasil. Sua origem está ligada a movimentos guerrilheiros
dos anos 70 e ainda possuem objetivos políticos como a defesa da reforma agrária e
distribuição de renda mais justa no Brasil.

Estão corretas apenas:

A ⇒ II e III
B ⇒ I e III

C ⇒ I e IV
D ⇒ II e V

53) Coronéis e oligarcas foram personagens
marcantes da política brasileira durante a Primeira República (1889-1930). Para muitos, essa
forma autoritária de agir politicamente ainda se
faz presente hoje, com nova roupagem.
Acerca do passado desses dois perfis políticos do Brasil é correto afirmar, exceto:

A ⇒ Dentre os principais oligarcas estavam os
generais do exército. Em função disso, atribuíam o título de coronel aos civis de sua confiança em cada um dos Estados do país.
B ⇒ Coronéis e oligarcas centralizavam o poder, intimidavam seus adversários e controlavam os processos eleitorais da época.
C ⇒ Muitos coronéis eram grandes latifundiários e economicamente poderosos. Dominavam
a política e construíam teias de relações sociais
com seus apadrinhados, usando muitas vezes
da violência para atingir seus objetivos.
D ⇒ O Brasil era um país predominantemente
agrícola e exportador de produtos primários.
Para alguns autores há uma grande ligação
entre essa estrutura econômica e as formas
autoritárias de poder vigentes na época.
______________________________________
54) Sobre os governos e instituições do regime
militar brasileiro (1964-1985), que representou
um momento de conflito, perseguições e falta de
respeito à democracia, correlacione as colunas
a seguir.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(
(

(
(
(

Governo Médici
Governo Geisel
ARENA
Governo Figueiredo
SNI

) Um dos órgãos responsáveis pelos serviços
de inteligência e repressão na ditadura.
) Em seu governo o Brasil viveu simultaneamente o “milagre econômico” e uma brutal
repressão política.
) Partido oficial do governo durante o regime.
) Foi o último dos governos militares do país.
) Em seu governo foi assinado um programa
de cooperação nuclear entre o Brasil e a
Alemanha.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒3
B⇒5
C⇒5
D⇒4

-

2
2
1
5

-

5
3
3
1

-

4
1
4
2

-

1
4
2
3
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55) Analise as afirmações a seguir sobre a atual
Constituição Brasileira, promulgada em 1988.
Vista por muitos como avançada e democrática,
criticada por outros, seu atual texto já sofreu
diversas modificações.
l

ll

lll

lV

Em função da crescente violência, em especial nos principais centros urbanos do país, foi
aprovada a emenda constitucional que prevê
as penas de prisão perpétua e banimento do
território nacional.
O voto direto e secreto é um dos principais
direitos constitucionais assegurado aos cidadãos.
Os dois principais órgãos do poder judiciário
são o STF (Supremo Tribunal Federal) e o
STJ (Superior Tribunal de Justiça).
Na última reforma constitucional foi aprovada
uma ampla modificação dos direitos trabalhistas que incluiu o fim da tributação sobre o
salário mínimo e da contribuição patronal para
o PIS e o aumento da licença maternidade
para 6 meses.

57) A posição geográfica do Brasil influencia
na definição de suas características climáticas.
Sobre o exposto é correto afirmar, exceto:

A⇒

O clima do sul do Brasil é o resultado da
latitude em que se encontra essa região, bem
como da ação da Massa Polar proveniente da
Antártica.
B ⇒ Predominam os climas tropicais com estações chuvosas e secas bem definidas, não havendo a ocorrência de climas subtropicais.
C ⇒ Os climas quentes e úmidos, com precipitações bem distribuídas por todo o ano, são
predominantes no país, exceto na região Sul.
D ⇒ Os diferentes tipos climáticos brasileiros
sofrem a influência da circulação das massas de
ar que atuam no território brasileiro.

___________________________________
58) Analise a figura a seguir sobre a situação do
trabalho infantil no Brasil.

Estão corretas apenas:

A ⇒ II e IV
B ⇒ I e III

C ⇒ I e IV
D ⇒ II e III
GEOGRAFIA

56) Leia os versos abaixo do poema “Morte e
Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto.
“Essa cova em que estás / Com palmos medida.
É a conta menor / que tiraste em vida.
É de bom tamanho / Nem largo nem fundo,
É a parte que te cabe / deste latifúndio.”

A realidade agrária brasileira, em parte, está
descrita nos versos acima. Assinale a alternativa correta sobre essa temática.
⇒ O latifúndio, dominante em todas as regiões do Brasil, é o resultado de um processo
colonizatório que teve como fundamento o
trabalho livre.
B ⇒ A concentração da propriedade fundiária
rural coloca um grande número de pessoas
desprovidas desse bem fundamental para a
sobrevivência, a terra.
C ⇒ Atualmente a questão agrária e seus conflitos estão resolvidos nas regiões Sul e Sudeste
do país estando, ainda, por se resolver no Nordeste e Norte do Brasil.
D ⇒ A concentração da propriedade fundiária
está relacionada ao desenvolvimento industrial
do Brasil, a partir de meados da década de 50
do século passado.

A

(O Globo. Megazine, 11/05/2004.)

Assinale a alternativa correta.

A ⇒ Considerando-se a população brasileira no
seu total se percebe que há um pequeno número absoluto de crianças e jovens que trabalham.
B ⇒ Considerando os valores absolutos, a região Sul do Brasil apresenta o menor índice de
crianças e adolescentes que trabalham.
C ⇒ A região de mais baixa densidade demográfica apresenta o segundo maior valor percentual de crianças e adolescentes que estão trabalhando.
D ⇒ Quase metade da população de crianças e
adolescentes que trabalham no país, conforme
mostra a figura, está concentrada numa região
de baixo IDH - Índice de Desenvolvimento Humano.
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59) Correlacione as características regionais
com a região correspondente.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Região Norte
Região Nordeste
Região Sul
Região Sudeste
Região Centro-Oeste

Ocupação recente, com forte expansão da
soja nas últimas décadas.
Centro dinâmico da economia brasileira,
megalópole em formação.
Baixa densidade demográfica no interior,
principais cidades no litoral.
Elevada biodiversidade, baixa densidade
demográfica, extrativismo.
Ocupação recente proveniente da Europa.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A⇒5
B⇒4
C⇒3
D⇒2

-

4
2
5
1

-

61) Analise a charge a seguir e assinale a
alternativa correta.

2
5
1
4

-

1
3
4
5

-

3
1
2
3

⇒ Necessidade de mão de obra cada vez
mais especializada, que seja capaz de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia.
B ⇒ Mão de obra existente nas empresas para
tratar com o avanço tecnológico.
C ⇒ Medo provocado pelo desenvolvimento
tecnológico, o que leva ao retorno às formas
tecnológicas anteriores.
D ⇒ Na tirinha evidencia-se a tensão atualmente existente entre o desenvolvimento tecnológico e exclusão digital de muitos dos que estão no
mercado de trabalho.
______________________________________

A

______________________________________

62) Sobre a posição do espaço catarinense no
território brasileiro, a alternativa correta é:

60) A partir da análise do gráfico a seguir, assinale a alternativa correta.

A ⇒ Devido a sua posição geográfica o espaço
territorial catarinense não sofre influência de
correntes marítimas frias.
B ⇒ O Estado se encontra totalmente ao sul do
paralelo de 27°30’ de latitude sul; seu território
está totalmente na zona temperada do sul.
C ⇒ A maior parte do território catarinense se
encontra na porção ocidental do Brasil.
D ⇒ O território catarinense está inserido numa
macro-zona climática, de temperaturas baixas e
precipitação regular.
______________________________________

⇒ O investimento na recuperação da área
devastada fica evidenciado no início do século
XXI com o crescimento da cobertura vegetal,
por reflorestamento.
B ⇒ A pequena redução ocorrida dos anos de
1970 aos anos de 1990 demonstra cabalmente
que o processo de devastação foi controlado.
C ⇒ Os dados evidenciam um processo de
devastação intenso que atinge aproximadamente 50% no período de meados do século passado ao início do século XXI.
D ⇒ A redução foi significativa em termos percentuais, o que não significa que em valores
absolutos seja de grande significado.

A

63) Sobre as características naturais de Santa
Catarina, assinale a alternativa correta.

A ⇒ Pode-se dividir em duas regiões distintas,
tomando como divisor a Serra Geral, que separa o litoral do Planalto.
B ⇒ O Planalto Catarinense é resultado do
soerguimento rochoso provocado pelos movimentos tectônicos.
C ⇒ A característica climática catarinense é de
apenas um tipo climático, o subtropical, sem
variação da temperatura no verão.
D ⇒ Apresenta uma rede hidrográfica onde
predominam os rios de planície, próprios para o
aproveitamento energético.
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64) Sobre a divisão do trabalho na agricultura
brasileira, assinale a alternativa correta.
⇒ A economia extrativista vegetal é predominante da Amazônia, onde a presença da floresta contribui para tal atividade econômica.
B ⇒ A modernização agrícola é mais evidente
no Centro-Sul do país, onde as relações de trabalho capitalistas se desenvolveram mais intensamente.
C ⇒ A expansão da fronteira agrícola se evidencia num transbordamento da economia agrícola do Nordeste para o restante do país.
D ⇒ No Centro-Oeste brasileiro a expansão da
soja tem levado a mudanças na estrutura agrária e à devastação do Cerrado.
______________________________________

A

65) O relevo brasileiro apresenta várias unidades distintas, tanto do ponto de vista geológico,
quanto do ponto de vista fisiográfico.
Sobre essa questão, é correto afirmar:
⇒ Na região Sul predominam as formações
de Serra, uma extensão da Serra do Mar e da
Geral, que marcam a paisagem dessa região.
B ⇒ A Planície Amazônica é formada por formações geológicas antigas que datam do précambriano, com rochas do tipo cristalino.
C ⇒ A Planície do Pantanal se apresenta como
uma formação deprimida entre o Planalto Atlântico e o Planalto das Guianas.
D ⇒ O Planalto Atlântico apresenta na região
Sudeste formações cristalinas onde se destacam a Serra do Mar e a da Mantiqueira, com
formações em meia laranja.

A

66) Sobre o processo de ocupação do território
catarinense que data do século XVI, assinale a
alternativa correta.
⇒ O interior é marcado pela presença de
Sambaquis, registros da presença indígena no
litoral do estado, hoje restritos e pequenos
núcleos.
B ⇒ O Planalto de Lages foi ocupado, a partir
do século XVI com a vinda dos imigrantes europeus para o território catarinense.
C ⇒ A área de mais recente ocupação estende-se desde o Vale do Rio do Peixe até a divisa
com a Argentina.
D ⇒ O sul do estado foi ocupado inicialmente
com imigrantes japoneses que se localizaram
em colônias financiadas pelo estado.

A

67) A economia catarinense é bastante diversificada e pujante. Sobre os aspectos econômicos do estado, a alternativa correta é:

A ⇒ O Vale do Itajaí é marcado pela presença
da Erva Mate, origem do capital para o setor
têxtil predominante na região.
B ⇒ Em Lages, a economia é marcada pela
presença do setor industrial florestal, cuja origem relaciona-se à pecuária ali desenvolvida.
C ⇒ O centro dinâmico tem como principais
pólos econômicos as cidades de Joinville, Blumenau e Jaraguá do Sul, onde se destacam
empresas de porte internacional.
D ⇒ A região carbonífera do sul atualmente
perde importância, uma vez que o carvão não é
mais utilizado para a produção energética.
______________________________________
68) A questão ambiental vem dominando o noticiário, tendo em vista a divulgação de dados
sobre o aquecimento global. Sobre essa temática e sua influência no território brasileiro, assinale a alternativa correta.

A ⇒ O aquecimento global não pode ser considerado um fenômeno natural, pois as atividades
humanas atingiram níveis jamais visto.
B ⇒ Áreas como a Amazônia sofrem menos
com o aquecimento global, tendo em vista a
capacidade de renovação desse bioma.
C ⇒ Os efeitos do aquecimento global estão
sendo mais percebidos nas áreas polares pelos
efeitos que esse fenômeno está tendo sobre as
geleiras polares.
D ⇒ O aquecimento global pode provocar alterações nos biomas brasileiros, provocando
grande perda de biodiversidade.
______________________________________
69) Na gestão ambiental, uma diferença significativa diz respeito àquela que existe entre os
combustíveis serem provenientes ou não de
fontes renováveis. No caso dos derivados de
petróleo e de álcool, essa distinção se caracteriza pelo/a:

A ⇒ tempo de combustão muito maior para os
derivados do petróleo do que do álcool.
B ⇒ diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, período geológico no caso do
petróleo e anual no caso da cana.
C ⇒ tempo muito maior para a reciclagem dos
derivados do álcool combustível.
D ⇒ tempo muito menor para a reciclagem do
petróleo.
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70) A charge a seguir destaca o processo ocorrido no país nos anos 90 do século passado.

73) Com relação à posse e ao exercício do
cargo, assinale e alternativa correta.

A ⇒ A declaração de patrimônio do Policial
Civil deve ser renovada de 10 (dez) em 10 (dez)
anos.
B ⇒ A posse é o ato que completa a investidura no cargo; o prazo é 15 (quinze) dias contados
da data da publicação do ato de nomeação no
Diário Oficial do Estado.
C ⇒ O ato da posse, por ser um ato solene, é
presidido pelo Governador do Estado.
D ⇒ O Policial Civil, ao ser empossado, deve
declarar os bens e valores que constituem seu
patrimônio.
______________________________________
Sobre esse processo, é correto afirmar:

A ⇒ A charge demonstra o processo de privatização das bacias petrolíferas brasileiras.
B ⇒ O destaque da charge é dado aos nomes
dos acidentes geográficos do território brasileiro.
C ⇒ As empresas destacadas na figura são de
origem nacional, o que evidencia o monopólio
brasileiro do petróleo.
D ⇒ A abertura para a presença estrangeira na
exploração petrolífera não provocou conflitos no
país.
ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL
71) Em relação ao Estatuto da Policial Civil de
Santa Catarina, assinale a alternativa correta.
⇒ A hierarquia do cargo deve prevalecer
sobre a hierarquia da função.
B ⇒ São autoridades policiais: delegados, inspetores, comissários, escrivães e investigadores.
C ⇒ Nos serviços policiais em que intervier o
trabalho de equipe, os funcionários especializados ficam subordinados, eventualmente, à autoridade policial competente.
D ⇒ Ingerir bebida alcoólica em serviço é infração disciplinar punível com suspensão.
______________________________________

A

72) O policial civil é afastado do exercício de
suas funções até decisão transitada em julgado,
exceto quando:

74) Segundo o Estatuto da Polícia Civil de SC,
são requisitos para a nomeação em cargo de
provimento efetivo da Policia Civil, exceto:

A ⇒ estar em gozo com as obrigações militares
e direitos políticos.
B ⇒ ter idade mínima de dezoito anos e máxima de quarenta e cinco na data da posse.
C ⇒ estar legalmente habilitado para o exercício do cargo.
D ⇒ ser brasileiro nato ou naturalizado.
______________________________________
75) A respeito da Remuneração do Policial Civil,
de Santa Catarina, analise as afirmações a
seguir.
A remuneração ou qualquer vantagem pecuniária poderá ser objeto de arresto, seqüestro ou penhora quando se tratar de alimentos ou reposição à Fazenda pública.
ll Nenhum Policial Civil ativo ou inativo poderá
perceber mensalmente importância superior
à remuneração de Secretario de Estado, ressalvadas do cálculo da remuneração as hipóteses de acumulação legal e da vantagem
adicional do tempo de serviço.
lll O Policial Civil perde um terço dos vencimentos do dia quando comparecer ao serviço
com atraso máximo duas horas ou quando se
retirar antes de findar o período de trabalho.
lV Para efeito do Estatuto, designa-se remuneração a soma dos vencimentos aos adicionais.

l

Assinale a alternativa correta.
⇒ denunciado por crime hediondo que provoca clamor público.
B ⇒ preso preventivamente.
C ⇒ preso em flagrante delito.
D ⇒ denunciado por crime afiançável.

A

A ⇒ Todas estão corretas
B ⇒ Apenas a IV está correta.
C ⇒ Apenas I e II estão corretas.
D ⇒ Apenas III e IV estão corretas.
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76) Analise as alternativas e assinale a correta.

A ⇒ O aproveitamento é o reingresso no serviço do policial civil em disponibilidade, que independe de prova de capacidade física.
B ⇒ Reversão é o reingresso no serviço público do policial civil afastado por ter concorrido a
cargo eletivo federal, estadual ou municipal.
C ⇒ Após o concurso de acesso que é planejado, organizado e executado pela Academia de
Polícia Civil, o policial nomeado terá que tomar
posse, em cerimônia presidida pelo superior
hierárquico, em até 30 dias.
D ⇒ Reintegração é o retorno do policial civil
demitido aos quadros da Polícia Civil.
______________________________________
77) No tocante à prescrição da ação disciplinar,
assinale e alternativa correta.

A⇒

O curso da prescrição interrompe-se com
a instauração do processo disciplinar.
B ⇒ Nos fatos puníveis com repreensão e suspensão, a ação disciplinar prescreve em 5 (cinco) anos.
C ⇒ Interrompida a ação disciplinar, o prazo
prescricional é reduzido pela metade, começando a ser contado a partir da data do ato que a
interrompeu ou do termo do processo.
D ⇒ Se o fato configurar também ilícito penal, a
prescrição é a mesma da ação penal, caso este
prescreva em mais de 2 (dois) anos.
______________________________________
78) Sobre o processo disciplinar, assinale a
alternativa correta.

A ⇒ É destituído o ocupante de cargo de provimento em comissão, em cargo de confiança
ou de função gratificada ou ainda o integrante
de órgão de deliberação coletiva que pratique
infração disciplinar punível com demissão.
B ⇒ Nenhum acusado, ainda que ausente, será processado ou julgado sem que tenha defensor. Se o acusado não tiver, ser-lhe-á nomeado
defensor pelo presidente da comissão, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear
outro de sua confiança.
C ⇒ Na aplicação das penas disciplinares é
considerada circunstância atenuante ter o agente três anos de serviço com bom comportamento.
D ⇒ O processo disciplinar é iniciado no prazo
improrrogável de quinze dias, a contar da publicação da Portaria no Diário Oficial, devendo ser
concluído no prazo de noventa dias.

79) Sobre a remoção, assinale a alternativa
correta.

A ⇒ Quando houver remoção para novo órgão
com sede no mesmo município, o funcionário
deve entrar em exercício após 30 (trinta) dias da
publicação do ato que o removeu.
B ⇒ A remoção por interesse da administração
deve recair no policial civil de maior tempo de
serviço e residente em localidade mais próxima.
C ⇒ Na remoção ex-officio, por conveniência
da disciplina, tem o policial civil direito a ajuda
de custo, bem como ao custeio de transporte.
D ⇒ Remoção é o deslocamento do policial
civil de um para outro órgão da Policia Civil,
prerrogativa somente do titular de cargo de provimento efetivo.
______________________________________
80) Nas investigações das apurações de infrações cometidas por policiais civis, é correto
afirmar que:
⇒ o processo disciplinar será realizado por
comissão de 3 (três) funcionários efetivos, de
padrão ou nível igual ou superior ao do acusado. Ao presidente da comissão do processo
disciplinar cabe designar um funcionário estranho à Comissão para exercer a função de secretário.
B ⇒ a revisão dos processos disciplinares poderá ser requerida a qualquer tempo, antes ou
após a extinção da pena. O pedido é dirigido ao
Presidente da comissão disciplinar.
C ⇒ entendendo instruído o processo, será
aberto ao acusado e/ou a seu defensor, prazo
de 3 (três) dias para requerer diligências e arrolar testemunhas, prazo este igual ao da defesa
prévia no processo criminal.
D ⇒ quando a infração estiver capitulada em lei
penal, o processo deverá ser remetido à autoridade judiciária após decisão do processo administrativo.

A

