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LEIA AS INSTRUÇÕES:
Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 70 questões objetivas sem repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado nas letras a) e b) e em hipótese
alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo, em ordem 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 da
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
Quando terminar sua prova, assine a LISTA DE FREQÜÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE
QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter, respectivamente, sua assinatura,
assinatura/impressão digital, a serem coletadas por este.
O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorridas
2(duas) horas de seu início.

Nº DE INSCRIÇÃO

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)
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CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa

01. Considerando as idéias expressas no Texto 1,
podemos reconhecer que se trata:
A)

TEXTO 1
B)

Nordeste: mito e realidade
De modo geral, quase todos os problemas do Nordeste são
atribuídos às adversidades climáticas, à ausência ou à
escassez das chuvas. É comum ouvirmos dizer que as
secas assolam, maltratam os nordestinos. Mas será que é
isso mesmo o que acontece? Ou será que é só isso
mesmo?
Não se podem negar os graves efeitos sociais e
econômicos causados pela seca. Quando ela ocorre, o
sertanejo observa, impotente, sua lavoura morrer, seu gado
minguar, os pequenos rios secarem, ocasião em que sua
“tragédia” é exibida para todo o Brasil e até mesmo para
outros países pelos meios de comunicação.
Os poderes públicos, então, se manifestam anunciando,
nos mesmos órgãos de imprensa, medidas que serão
tomadas para combater a seca, projetos que serão
executados a médio e longo prazos e a liberação de verbas
que serão destinadas à distribuição de alimentos, água,
remédios etc.
A cada nova catástrofe, a cada nova “calamidade pública”
esse procedimento se repete. Mas essas medidas não
solucionam o problema. Na próxima seca prolongada, tudo
será igual ou pior, dependendo da sua intensidade e
duração.
Acontece que os fenômenos naturais – que ocorrem
independentemente da vontade dos homens – não
justificam todo o peso que lhes é atribuído. A seca existe,
sim. A pobreza no Nordeste, também. No entanto, não é
possível estabelecer uma relação direta entre seca e
pobreza.
Os problemas do Nordeste não se resumem à seca, fator
tão divulgado e explorado, graças ao interesse de uma
minoria preocupada apenas em tirar proveito de uma
situação “aparentemente” criada pela natureza.
Para entendermos a problemática da região, é preciso que
deixemos de lado as aparências e investiguemos as reais
causas que produziram e produzem um Nordeste tão pobre,
tão maltratado e com tantas injustiças e desigualdades
sociais.
Ao colocarmos a seca como sua causa principal, estaremos
deixando de lado as inegáveis vantagens econômicas e
políticas que ela traz para alguns setores e estaremos
reduzindo
à
mera
fatalidade
climática
o
subdesenvolvimento e a opressão.
A seca apenas acentua uma situação de injustiça
historicamente criada.
(Yná Andrighetti. Nordeste: mito e realidade. São Paulo: Moderna,
1998, pp. 7-10. Adaptado.)

www.

C)

D)

E)

de uma narrativa em que se conta a história das
secas do Nordeste, com seus cenários e
personagens.
de uma descrição das condições climáticas do
Nordeste e dos efeitos sociais e econômicos
causados pelas secas prolongadas.
de uma reflexão pela qual se põe em dúvida a
explicação que costuma ser dada para os
problemas do Nordeste.
de uma exposição didática, para apresentar as
principais medidas que serão tomadas pelo
Governo para combater a seca.
de um texto para orientação dos projetos que
serão executados, a médio e longo prazos, em
favor do Nordeste.

02. Pela compreensão global do texto, pode-se perceber
que a argumentação do autor, a certa altura do texto,
assume uma direção contrária. Isso fica evidente na
alternativa:
A)

B)
C)
D)

E)

“De modo geral, quase todos os problemas do
Nordeste são atribuídos às adversidades
climáticas, à ausência ou à escassez das
chuvas”.
“A cada nova catástrofe, a cada nova ‘calamidade
pública’ esse procedimento se repete.”
“Na próxima seca prolongada, tudo será igual ou
pior, dependendo da sua intensidade e duração”.
“A seca existe, sim. A pobreza no Nordeste,
também. No entanto, não é possível estabelecer
uma relação direta entre seca e pobreza”.
“Para entendermos a problemática da região, é
preciso que deixemos de lado as aparências”.

03. De acordo com o texto, a justificativa maior para os
problemas sociais
encontra-se:
A)
B)
C)
D)
E)

e

econômicos

do

Nordeste

nas secas que regularmente castigam a região e
provocam a morte das lavouras.
nas muitas adversidades climáticas que
acontecem periodicamente.
nas inegáveis vantagens econômicas e políticas
que a seca traz para alguns setores.
nos meios de comunicação que somente se
manifestam durante as calamidades.
na rede fluvial da região, que é pequena e não
atende à demanda da agropecuária.

04. Observe: “A cada nova catástrofe, a cada nova
‘calamidade pública’ esse procedimento se repete”. A
repetição do segmento sublinhado expressa uma
função textual de:
A)
B)
C)
D)
E)

correção.
contraste.
paráfrase.
ênfase.
reformulação.

05. Os usos formais da língua ditam certas normas para a

08. O texto fala em: “inegáveis vantagens”. O prefixo que

concordância entre o verbo e o sujeito. Identifique a
alternativa que está de acordo com essas normas.

aparece na palavra sublinhada tem o mesmo sentido
daqueles que aparecem em:

A)

A)
B)
C)
D)
E)

B)
C)

D)
E)

Qual das grandes secas do Nordeste não
deixaram grandes marcas de destruição?
Cada um dos grandes rios do Nordeste poderiam
suprir a escassez de água necessária à lavoura.
Nenhuma das grandes secas do Nordeste pode
ser apontada como a causa principal de suas
dificuldades econômicas.
Além da falta de chuva, foi constatado vários
tipos de problemas no Nordeste.
O resultado das últimas grandes secas deixaram
grandes prejuízos sociais e econômicos.

09. O verbo, no seguinte trecho, está na voz passiva:
Muitos problemas do Nordeste foram provocados
pelos interesses de uma minoria corrupta. Caso o
autor tivesse optado pela voz ativa, deveria escrever:
A)

06. Leia o trecho seguinte: “O Nordeste, em decorrência
das estiagens prolongadas a que tem sido submetido,
apresenta grandes problemas econômicos e sociais.”
Observe o emprego da preposição antes do pronome
relativo – que se deve à regência do verbo. Na mesma
perspectiva, analise os enunciados seguintes e
assinale aquele que também está correto quanto às
normas da regência verbal.
A)

B)

C)

D)

E)

O Nordeste, apesar das estiagens prolongadas
de que têm sido atribuídas, apresenta grandes
projetos de superação.
O Nordeste, apesar das secas – das quais têm
resultado grandes problemas econômicos – crê
nas possibilidades de superação.
O Nordeste, por causa das secas – a cujas
soluções não se pode abrir mão – ainda sofre
sérias discriminações.
O Nordeste, por causa das secas – as quais a
imprensa tem feito referências constantes –
espera por melhores soluções.
O Nordeste, por causa das políticas assistenciais
– as quais não podemos confiar – viveu grandes
problemas.

07. Observe a colocação pronominal no seguinte
fragmento: “Não se pode negar os graves efeitos
sociais e econômicos causados pela seca.” O uso do
pronome também estaria correto na alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

Não poderiam-se negar os graves efeitos sociais
e econômicos causados pela seca.
Poderiam-se negar os graves efeitos sociais e
econômicos causados pela seca.
Tinham podido-se negar os graves efeitos sociais
e econômicos causados pela seca.
Ninguém poderia negar-se a reconhecer os
efeitos econômicos causados pela seca.
Os graves efeitos sociais e econômicos causados
pela seca, um dia, poderão-se negar.
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inefável; inapto; incremento.
inábil; injetável; ineficaz.
inflamável, imberbe, incrustado.
ímprobo, inalação, inglório.
indubitável, inepto, incruento.

B)
C)
D)
E)

Os interesses de uma minoria corrupta provocam
muitos problemas do Nordeste.
Os interesses de uma minoria corrupta
provocavam muitos problemas do Nordeste.
Os interesses de uma minoria corrupta
provocaram muitos problemas do Nordeste.
Os interesses de uma minoria corrupta
provocariam muitos problemas do Nordeste.
Os interesses de uma minoria corrupta
provocarão muitos problemas do Nordeste.

10. Pelo título do texto – Nordeste: mito e realidade – já se
pode inferir que o tema será tratado numa perspectiva:
A)
B)
C)
D)
E)

monolítica.
hipotética.
unilateral.
lúdica.
divergente.

B)

TEXTO 2

Sotaques da resistência

C)

A TV e o rádio bem que forçam, o preconceito regional não
dá folga, mas a variedade de sotaques no Brasil está longe
de correr risco de extinção. Quem garante são os
especialistas em linguagem. O falar brasileiro sofre, é
verdade, a pressão imposta pelas normas prestigiadas do
idioma, de caráter conservador e uniforme. A expansão dos
meios de comunicação de massa, sabe-se, atua a favor de
uma unidade linguística, com programas de TV (algumas
novelas, por exemplo), que suprimem as nuances
autênticas dos falantes e compõem “personagens
regionais”, com um modo de falar que pretende ser “típico”
mas acaba por ser irreal.

D)
E)

13. De acordo com o Texto 2, podemos afirmar que as
línguas:
A)
B)
C)

Os linguistas avaliam, no entanto, que nem a força da mídia
nem o prestígio do padrão idiomático têm sido capazes de
conter a diversidade do falar brasileiro. Apesar de reforçar
preconceitos e distorcer dialetos regionais, a mídia não
chega a produzir uma homogeneidade nos falares
nacionais.
Falar uma única língua num território de dimensões
continentais faz parte do imaginário de nossa identidade
nacional. Mas até que ponto resiste essa unidade linguística
brasileira? É certo que o português falado no Norte seja
compreendido no Sudeste, mas a diversidade de sotaques
mostra que, se falamos o mesmo idioma, nós o falamos
diferentemente.
De onde vêm essas diferenças? Historicamente, as
variações de pronúncia, entonação e ritmo observadas no
Brasil espelham a expansão heterogênea do português
desde a colonização do país. Tupi-guarani, iorubá, banto,
castelhano, holandês, francês, árabe, italiano, inglês são
alguns dos idiomas que influenciaram a variação existente
no português daqui. Herdeiros de uma sociedade
estratificada, como a portuguesa, teríamos herdado
também o juízo de valor sobre a linguagem. Muitas
maneiras de falar seriam estigmatizadas ou discriminadas
por denunciar procedência social e nível cultural do falante.
É assim que, muitas vezes, o falar alheio causa
estranhamento ou é considerado “inferior”, “feio”, “pior”.
Na verdade, muita pesquisa precisa ser feita antes que se
possa dizer algo de definitivo sobre os diferentes falares do
Brasil.
(Isadora Marques. Revista Língua Portuguesa. Junho de 2007, pp.
22-28. Adaptado).

11. O tema desenvolvido no Texto 2 gira em torno da
seguinte questão:
A)
B)
C)
D)
E)

A língua que se fala no Brasil, dada a sua
heterogeneidade, corre risco de extinção.
O prestígio do padrão idiomático brasileiro tem
sido cada vez mais atuante.
As dimensões continentais de nosso território
afetam nossa identidade nacional.
A diversidade do falar brasileiro é, por muitas
razões, uma realidade inabalável.
A mídia tem um grande papel na manutenção
do padrão idiomático de prestígio.

12. Outro título que confirmaria a totalidade do Texto 2
seria:
A)

A homogeneidade
brasileiros.

dos

dialetos

regionais

www.

O
estranhamento
do
falar
brasileiro
considerado “inferior”, “feio”, “pior”.
Uma única norma linguística num território de
dimensões continentais.
Frustradas as pressões a favor da
uniformidade do português falado no Brasil.
A expansão linguística no período da
colonização portuguesa.

D)
E)

são autônomas em relação às influências de
outras línguas.
devem objetivar a homogeneidade, para não
serem discriminadas.
estão expostas a fatores históricos que
repercutem sobre elas.
tendem a ser “piores”, ou “mais feias” em
decorrência de suas variações.
se faladas num território de dimensões
continentais, sofrem risco de extinção.

14. Releia o início do texto: “A TV e o rádio bem que
forçam, o preconceito regional não dá folga, mas a
variedade de sotaques no Brasil está longe de correr
risco de extinção. Quem garante são os especialistas
em linguagem”. Na verdade, o que é que os
especialistas em linguagem garantem?
1)
2)
3)
4)

Existem preconceitos regionais em atuação.
A TV e o rádio têm sido fortes aliados.
A variedade de sotaques não vai acabar.
A TV e o rádio reforçam os preconceitos.

Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 3 apenas
C) 2 e 3 apenas
D) 1, 2 e 4 apenas
E) 1, 2, 3 e 4

15. Pode-se reconhecer um sentido de causalidade no
seguinte fragmento:
A)
B)
C)

D)

E)

“a variedade de sotaques no Brasil está longe
de correr risco de extinção”.
“Mas até que ponto resiste essa unidade
linguística brasileira?”
“Falar uma única língua num território de
dimensões continentais faz parte do imaginário
de nossa identidade nacional”.
“Herdeiros de uma sociedade estratificada,
como a portuguesa, teríamos herdado também
o juízo de valor sobre a linguagem”.
“a diversidade de sotaques mostra que, se
falamos o mesmo idioma, nós o falamos
diferentemente”.

16. Observe a pontuação do trecho: “Tupi-guarani, iorubá,
banto, castelhano, holandês, francês, árabe, italiano,
inglês são alguns dos idiomas que influenciaram a
variação existente no português daqui”. As vírgulas
desse trecho devem-se ao fato de que se trata:
A)
B)
C)
D)
E)

de uma explicação.
de uma paráfrase.
de uma reformulação.
de uma enumeração.
de uma justificativa.

17. No

fragmento seguinte: “Apesar de reforçar
preconceitos e distorcer dialetos regionais, a mídia não
chega a produzir uma homogeneidade nos falares
nacionais”, a locução sublinhada expressa um sentido
de:
A)
B)
C)
D)
E)

concessão.
conclusão.
causalidade.
finalidade.
condição.

Noções de Informática
21. No windows XP, para se altenar entre as diversas
janelas abertas, podemos utilizar os atalhos de
teclado:
A)
B)
C)
D)
E)

ALT+TAB e SHIFT+ALT+TAB
SHIFT+TAB e ALT+SHIFT+TAB
CTRL+TAB e CTRL+SHIFT+TAB
ATL+TAB e CTRL+TAB
SHIFT+ALT+TAB e SHIFT+CTRL+TAB

18. A propósito da concordância verbo-nominal no
seguinte trecho: “Grande parte das diferenças
linguísticas do português que conhecemos foi deixada
pelos colonizadores”, podemos afirmar que também
seria correto dizer:
1)

Grande parte das diferenças linguísticas do
português que conhecemos foram deixada pelos
colonizadores.
Grande parte das diferenças linguísticas do
português que conhecemos foram deixadas pelos
colonizadores.
Grande parte das diferenças linguísticas do
português que conhecemos foi deixadas pelos
colonizador.

2)

3)

Está(ão) correta(s):
A) 1, 2, 3
B) 1 apenas
C) 2 apenas
D) 3 apenas
E) 1 e 2 apenas

22. No menu Iniciar clássico do windows XP, podemos
encontrar todos os itens abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

23. Considerando o Windows explorer do windows XP,
assinale a alternativa que corresponde a uma ação e a
um resultado corretos.
A)

B)

C)

19. Observe a concordância do verbo ‘haver’ em: Há

D)

muitas maneiras de falar que são estigmatizadas ou
discriminadas. De acordo com as regras da normapadrão, o verbo haver adota uma concordância
especial. Identifique, dentre as alternativas abaixo,
aquela que está correta, de acordo com tais regras.

E)

A)
B)

C)
D)
E)

Segundo a história, no período da colonização,
haviam muitas línguas em contato.
Devido à pluralidade linguística da colônia,
houveram muitos choques culturais entre os
falantes.
Devem haver choques culturais entre os
falantes desde que haja diferenças em contato.
Se houvessem menos diferenças culturais, o
português seria hoje mais homogêneo.
Em algumas comunidades, as diferenças
linguísticas haviam sido incorporadas aos
padrões gerais.

20. Do ponto de vista da sintaxe do português, está bem
formado o seguinte enunciado:
A)
B)
C)
D)
E)

A variedade de sotaques brasileiros estão
longe de correr risco de extinção.
A força de tantos meios sociais não conseguiu
conter a diversidade do falar brasileiro.
De onde veio tantas diferenças linguísticas?
A mídia não chega à produzir uma
homogeneidade nos falares nacionais.
As variações de pronúncia e entonação
espelha a heterogeneidade do português.
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Fazer logoff
Trocar usuário
Pesquisar
Executar
Desligar o computador

Clicando com o botão direito do mouse sobre
uma pasta, selecionar o item Recortar para
apagá-la.
Clicando com o botão esquerdo do mouse sobre
uma pasta, utilizar o atalho CTRL+C para copiála para a área de transferência.
Clicando com o botão esquerdo do mouse sobre
uma pasta, utilizar o atalho CTRL+X para duplicar
o conteúdo da área de transferência nesta pasta.
Clicando com o botão esquerdo do mouse sobre
uma pasta, utilizar a sequência de atalho
CTRL+C CTRL+V para duplicar esta pasta.
Clicando com o botão esquerdo do mouse sobre
uma pasta, arrastar seu ícone até uma outra
pasta para copiar seu conteúdo.

24. Considerando a configuração padrão do aplicativo
Microsoft Office Word 2003, analise as seguintes
afirmações sobre os diversos menus.
1)

A partir do menu Exibir, temos acesso à
ferramenta ‘Contar palavras...’, que fornece
estatísticas sobre número de linhas, sentenças,
parágrafos e páginas do arquivo.
2) Quebra de páginas, números de páginas e data
são alguns dos elementos que podem ser
inseridos a partir do menu Inserir.
3) A ferramenta ‘Maiúsculas e minúsculas...’ do
menu Formatar permite inverter todas as letras
maiúsculas e minúsculas de um trecho
selecionado.
Está(ão) correta(s):
A) 1 e 2 apenas
B) 2 apenas
C) 2 e 3 apenas
D) 1 e 3 apenas
E) 1, 2 e 3

25. Considere

as seguintes afirmações sobre a
configuração padrão do aplicativo Microsoft Office
Word 2003.
1)

O item ‘Salvar como...’ do menu Arquivo permite
salvar arquivos em diversos formatos, incluindo
‘Texto sem formatação’
e ‘Modelo de
documento’.
2) A configuração padrão é criar um cabeçalho ou
rodapé diferente para páginas pares e ímpares.
3) A partir do item Imprimir do menu arquivo,
podemos optar por imprimir apenas a área do
arquivo atualmente selecionada.
Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 2 apenas
C) 1 e 3 apenas
D) 3 apenas
E) 1, 2 e 3

29. Considere

as seguintes afirmações sobre a
configuração padrão do aplicativo Microsoft Internet
Explorer 6.0.
1)

O histórico de navegação ocupa um espaço de
armazenamento, de tamanho definido em termos
do número de páginas visitadas.
2) A qualquer momento, é possível limpar o histórico
de navegação, a partir da guia Geral do item
‘Opções da Internet’ do menu Ferramentas.
3) Os links para páginas que se encontram no
histórico de navegação são mostrados em
coloração diferente dos links para páginas ainda
não visitadas.
Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 2 apenas
C) 3 apenas
D) 2 e 3 apenas
E) 1, 2 e 3

26. Na configuração padrão do aplicativo Microsoft Office
Word 2003, a sequência de atalhos do teclado que
permite duplicar a seleção atual é:
A)
B)
C)
D)
E)

CTRL+X, CTRL+V, CTRL+V
CTRL+Z, CTRL+V
CTRL+C, CTRL+Z
CTRL+X, CTRL+Z
CTRL+C, CTRL+X, CTRL+X

a

da barra de ferramentas

padrão tem por finalidade:
A)
B)
C)
D)
E)

efetuar a correção ortográfica do conteúdo das
células selecionadas.
centralizar o conteúdo das células selecionadas.
inserir bordas nas células selecionadas.
converter o conteúdo das células de maiúsculas
para minúsculas.
mesclar células e centralizar o conteúdo das
células selecionadas.

28. Considere

as seguintes afirmações sobre a
configuração padrão do aplicativo Microsoft Office
Excel 2003.
1)

2)
3)

O item ‘Imprimir...’ do menu Arquivo permite
imprimir tanto a planilha selecionada, como uma
seleção de células, ou até mesmo todas as
pastas de trabalho de uma planilha.
É possível proceder uma seleção de células não
adjacentes.
O botão

as seguintes afirmações sobre a
configuração padrão do aplicativo Microsoft Internet
Outlook Express 6.0.
1)

27. Na configuração padrão do aplicativo Microsoft Office
Excel 2003, o botão

30. Considere

Cada contato do Catálogo de endereços deve
conter pelo menos um endereço de email.
2) O endereço de email definido como padrão será
sempre usado quando o contato for usado como
destinatário de mensagens.
3) Para cada contato do Catálogo de endereços, é
possível definir se mensagens devem ser
enviadas com ou sem formatação.
Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 2 apenas
C) 3 apenas
D) 2 e 3 apenas
E) 1, 2 e 3

Legislação
31. Em relação às funções e à estrutura do Ministério
Público, assinale a afirmativa correta.
A)

B)

serve para reduzir o número de

casas decimais das células selecionadas que
tenham valor numérico.
Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 2 apenas
C) 3 apenas
D) 2 e 3 apenas
E) 1, 2 e 3

www.

C)

D)

E)

O Ministério Público da União compreende o
Ministério Federal, o Ministério Público do
Trabalho, o Ministério Público Militar e o
Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios.
O Ministério Público da União compreende o
Ministério Federal, o Ministério Público do
Trabalho, o Ministério Público Militar e o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União.
As funções dos Ministérios Públicos dos Estados,
nos termos previstos em lei, podem ser exercidas
por Defensores Públicos ou por Procuradores do
Estado.
Compete ao Ministério Público exercer o controle
interno da atividade policial, observado o disposto
em lei complementar.
Os Ministérios Públicos dos Estados são
diretamente subordinados aos respectivos
Governadores dos Estados.

32. São princípios institucionais do Ministério Público:
A)
B)
C)
D)
E)

a moralidade, a legalidade e a impessoalidade.
a moralidade, a legalidade e a publicidade.
a eficiência, a moralidade e a impessoalidade.
a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional.
a divisibilidade, a legalidade e a independência
funcional.

33. Os membros do Ministério Público podem:
A)
B)
C)

D)

E)

exercer a advocacia.
exercer atividade político-partidária.
receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários, exceto percentagens das custas
processuais.
receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou
contribuições de pessoas físicas, entidades
públicas ou privadas.
exercer outra função pública, desde que de
magistério.

34. Nos termos da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de
1993, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público e dispôs sobre normas gerais para a
organização do Ministério Público dos Estados,
assinale a alternativa incorreta.
A)

B)

C)

D)
E)

O Procurador-Geral de Justiça, o Conselho
Superior do Ministério Público, os Procuradores
de Justiça e os Promotores de Justiça são
entidades de execução do Ministério Público.
São órgãos auxiliares do Ministério Público, além
de outros criados pela Lei Orgânica: os Centros
de Apoio Operacional, a Comissão de Concurso,
o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional.
São órgãos da Administração Superior do
Ministério Público: a Procuradoria-Geral de
Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o
Conselho Superior do Ministério Público e a
Corregedoria-Geral do Ministério Público.
As Promotorias de Justiça não poderão ser
extrajudiciais.
Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as
atribuições junto aos Tribunais, desde que não
cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, e
inclusive por delegação deste.

35. Em relação às garantias e prerrogativas dos membros

E)

36. Nos termos da Lei n. 8.625, de 1993, assinale a
alternativa incorreta, quanto aos afastamentos que
são considerados como de efetivo exercício, para
todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento.
A)
B)
C)
D)

E)

B)
C)

D)

O membro vitalício do Ministério Público somente
perderá o cargo por sentença judicial transitada
em julgado, proferida em ação civil própria.
A vitaliciedade é alcançada após dois anos de
efetivo exercício.
O membro do Ministério Público goza de
prerrogativa de ser ouvido, como testemunha ou
ofendido, em qualquer processo ou inquérito, em
dia, hora e local previamente ajustados com o
Juiz ou a autoridade competente.
O membro do Ministério Público goza de
prerrogativa de ser custodiado ou recolhido à
prisão domiciliar ou à sala especial de Estado
Maior, por ordem e à disposição do Tribunal
competente, quando sujeito a prisão em
decorrência de condenação da qual não caiba
mais recurso.
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Férias.
Licença para tratamento de saúde.
Licença por motivo de doença em pessoa da
família.
Licença para exercício de mandato eletivo de
Deputado Estadual, Deputado Federal ou
Senador.
Licença por luto, até oito dias, em virtude de
falecimento
de
cônjuge,
ascendente,
descendente, irmãos, sogros, noras e genros.

37. No que concerne à carreira do membro do Ministério
Público, nos termos da Lei n. 8.625, de 1993, podemos
afirmar o que segue.
A)
B)

C)

D)

E)

O ingresso na carreira depende da aprovação em
concurso de provas ou de provas e títulos.
A reintegração, que decorrerá de sentença
transitada em julgado, é o retorno do membro do
Ministério Público ao cargo, com ressarcimento
dos vencimentos e vantagens deixados de
perceber em razão do afastamento, exclusive a
contagem do tempo de serviço.
O aproveitamento é o retorno do membro do
Ministério Público em disponibilidade ao exercício
funcional.
A reversão dar-se-á na entrância em que se
aposentou o membro do Ministério Público, em
vaga a ser provida pelo critério de antiguidade,
observados os requisitos legais.
O membro do Ministério Público não poderá ser
aproveitado no órgão de execução que ocupava
quando posto em disponibilidade.

38. Compete à Corregedoria-Geral do Ministério Público,
exceto:
A)
B)

do Ministério Público, assinale a alternativa incorreta.
A)

O membro do Ministério Público goza da
prerrogativa de ter assegurado o direito de
acesso, retificação e complementação dos dados
e informações relativos à sua pessoa, existentes
nos órgãos da instituição, na forma da Lei
Orgânica.

C)
D)

E)

realizar correições e inspeções.
propor ao Conselho Superior do Ministério
Público, na forma da Lei Orgânica, o não
vitaliciamento de membro do Ministério Público.
fazer recomendações, com caráter vinculativo, a
órgão de execução.
realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça,
remetendo relatório reservado ao Colégio de
Procuradores de Justiça.
remeter aos demais órgãos da Administração
Superior do Ministério informações necessárias
ao desempenho de suas atribuições.

39. Nos termos da Lei Complementar estadual n. 12, de
18 de dezembro de 1993, relativamente à autonomia
funcional e administrativa do Ministério Público, é
correto afirmar que, ao Ministério Público é
assegurado:
A)
B)
C)

D)

E)

eleger seus membros para comporem os órgãos
de administração superior.
elaborar
seus
regimentos
internos,
posteriormente ratificados pelo Poder Legislativo.
praticar atos de gestão, posteriormente
ratificados ou retificados pelo Governador do
Estado.
elaborar suas folhas de pagamentos a serem
aprovadas e pagas pela Secretaria de
Administração do Estado do Piauí.
praticar atos e decidir sobre a situação funcional
e administrativa do pessoal de carreira e inativo e
dos servidores auxiliares, organizados em
quadros próprios, após sugestão fundamentada
da Diretoria de Pessoal da Secretaria de
Administração do Estado do Piauí.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Área - Informática
41. Considere as seguintes afirmações acerca de
topologias de redes de computadores.
1)

A topologia lógica em anel é a mais utilizada em
redes locais (LANs).
2) A topologia física em estrela é a menos utilizada
em redes locais (LANs).
3) A topologia física ponto-a-ponto é a mais utilizada
em redes de longa distância (WANs).
Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 1 e 2 apenas
C) 3 apenas
D) 1 e 3 apenas
E) 1, 2 e 3

42. Correlacione os elementos de rede com a camada a
40. Nos termos da Lei Complementar estadual n. 12, de
18 de dezembro de 1993, são competências dos
Promotores de Justiça:
1)

2)

3)

4)

5)

propor ação penal pública, na forma da lei,
oferecer denúncias substitutivas, libelo e aditar
queixas.
oficiar nos processos de competência originária
dos Tribunais, nos limites estabelecidos nesta
Lei.
acompanhar inquéritos policiais, bem como
requisitar a sua abertura, o retorno à autoridade
policial para novas diligências e investigações,
nos termos da presente Lei.
impetrar habeas-corpus, habeas-data, mandado
de injunção, mandado de segurança e requerer
correição parcial ou reclamação, inclusive
perante os Tribunais competentes.
participar do Conselho Penitenciário quando
designado.

Estão corretas:
A) 1, 2, 3, 4 e 5
B) 1, 3, 4 e 5 apenas
C) 2, 3, 4 e 5 apenas
D) 3, 4 e 5 apenas
E) 1 e 2 apenas
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que pertencem na arquitetura do modelo OSI de
referência.
1) enlace
2) física
3) aplicação
4) rede
5) transporte
6) sessão
A sequência correta é:
A) 1, 3, 4, 2, 6, 5
B) 2, 6, 5, 4, 1, 2
C) 2, 5, 1, 2, 1, 1
D) 2, 3, 4, 1, 2, 1
E) 1, 5, 4, 2, 2, 4

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

hub
gateway
roteador
bridge
repetidor
switch

43. Analise as seguintes afirmações sobre a tecnologia
Ethernet.
1)

Um switch Gigabit Ethernet (1000Mbps) permite a
transmissão de dados potencialmente 1000
vezes mais rápida do que um hub ethernet.
2) O uso das tecnologias fast e gigabit ethernet em
cabo de par-trançado está limitado a 100 metros.
3) O método de acesso ao meio físico mais utilizado
nas tecnologias ethernet é baseado no protocolo
CSMA.
4) Num quadro (frame) ethernet, os campos de
endereço MAC fonte e destino são formados por
4 bytes (32 bits) cada.
Estão corretas apenas:
A) 1 e 2
B) 2 e 3
C) 1, 3 e 4
D) 3 e 4
E) 1, 2 e 3

44. Considere as seguintes características a respeito de
um protocolo da arquitetura TCP/IP.
1)

Pode ser considerado um protocolo de
transporte.
2) É protocolo não orientado a conexão.
3) É utilizado por aplicações como DHCP, SNMP e
DNS.
Estamos falando do protocolo:
A) User Datagram Protocol (UDP).
B) Transmission Control Protocol (TCP).
C) Network Time Protocol (NTP).
D) File Transfer Protocol (FTP)
E) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

45. Considerando os sistemas operacionais Windows
2000 server e Windows 2003 server, analise as
afirmações abaixo.
1)

O Internet Information Services (IIS) versão 6.0 já
vem instalado por padrão em ambos os sistemas
operacionais.
2) O windows 2000 Server possui suporte nativo ao
protocolo Ipv6.
3) Enterprise, Datacenter e Web são edições
distintas do Windows 2003 server.
4) A possibilidade de executar múltiplas instâncias
do servidor de diretórios é um dos
melhoramentos do Windows 2003 server, em
relação ao Windows 2000 server.
Estão corretas:
A) 1 e 2 apenas
B) 2 e 3 apenas
C) 1, 3 e 4 apenas
D) 3 e 4 apenas
E) 1, 2, 3 e 4

46. Analise as afirmações abaixo a respeito do sistema
operacional Linux.
1)

O shell pode ser visto como uma interface de
linha de comando, semelhante ao Prompt de
Comando dos sistemas Windows. Tcsh, bash e
ksh são exemplos de algumas versões de shell.
2) KDE e GNOME são exemplos de interfaces
gráficas utilizadas em desktops Linux.
3) Wine
consiste
de
uma
camada
de
compatibilidade que permite aplicações Linux
executarem no ambiente Windows.
4) Ubuntu, Debian, Fedora e FreeBSD são
exemplos de diferentes distribuições do sistema
Linux, diferindo entre si pelos pacotes de
interfaces gráficas e aplicativos disponibilizados.
Estão corretas:
A) 1 e 2 apenas
B) 2 e 3 apenas
C) 2 e 4 apenas
D) 3 e 4 apenas
E) 1, 2, 3 e 4

47. Analise as afirmações abaixo sobre os mecanismos de
autenticação.
1)

2)

Uma forma de reforçar a autenticação por senhas
(passwords) é a utilização de técnicas de geração
automática de senhas randômicas.
OTP ou one-time password é um mecanismo de
autenticação que provoca a mudança automática
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de senha após cada login. S/Key e SecurID são
exemplos de implementações desta técnica.
3) TF-A ou two-factor authentication é um método
de autenticação utilizado no sistema bancário,
que faz uso de tokens.
Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 2 apenas
C) 2 e 3 apenas
D) 3 apenas
E) 1, 2 e 3

48. No Windows 2000 server, a estratégia de backup que
salva todos os arquivos criados ou alterados desde o
último backup normal ou incremental, marcando-os
como salvos em seu atributo, é conhecida como:
A)
B)
C)
D)
E)

incremental.
diferencial.
normal.
total.
parcial.

49. Analise as afirmações abaixo com relação aos vírus de
computador.
1)

2)

3)

Uma forma simples de detectar a infecção de um
programa por vírus é verificar mudanças no
tamanho do arquivo, pois todo vírus ocupa um
determinado espaço em bytes, e este espaço
será sempre refletido no aumento do tamanho do
arquivo.
A(s) assinatura(s) de um vírus consiste(m) de
trechos de código que estão sempre presentes
nas diversas ocorrências do mesmo, sendo
usados pelos aplicativos antivírus para detectar
infecção.
Um computador sem disco rígido, inicializado a
partir de um live CD, está seguramente imune à
infecção por vírus.

Está(ão) correta(s) apenas:
A) 1
B) 2
C) 1 e 3
D) 2 e 3
E) 3

50. Relacione os termos e conceitos de criptografia e infraestrutura de chaves públicas com as suas respectivas
descrições.
1) Exemplo de infra-estrutura de chaves públicas
2) Exemplo de algoritmo de criptografia
3) Camada de segurança que opera sobre o TCP
4) Algoritmo de hash de verificação de integridade
5) Responsável pela revogação de certificados
( ) CA
( ) X.509
( ) MD5
( ) 3DES
( ) TLS
A sequência correta é:
A) 5, 1, 4, 2, 3
B) 2, 4, 1, 5, 3
C) 3, 5, 4, 2, 1
D) 3, 1, 4, 2, 5
E) 5, 1, 3, 4, 2

51. Sobre estruturas de dados, analise as seguintes
sentenças.
1)

A estrutura de dados pilha tem como estratégia
de armazenamento o princípio LIFO (Last In, First
Out), onde as informações que forem inseridas
por último serão as primeiras a serem retiradas.
2) Com relação à estrutura de dados árvore,
podemos dizer que os nós com filhos são
chamados de nós folhas.
3) Uma lista ligada (ou encadeada) é uma estrutura
de dados linear e estática.
Está(ão) correta(s):
A) 1 e 2 apenas
B) 2 e 3 apenas
C) 1 apenas
D) 3 apenas
E) 1, 2 e 3

52. Em relação aos conceitos da orientação a objetos,
herança significa:
A)

B)

C)

D)

E)

a utilização do mesmo nome para símbolos ou
métodos com operações ou funcionalidades
distintas.
separação de aspectos internos e externos de um
objeto. É utilizada amplamente para impedir o
acesso direto ao estado de um objeto,
disponibilizando
externamente
apenas
os
métodos que alteram estes estados.
um mecanismo pelo qual uma classe pode
estender outra classe, aproveitando seu estado e
comportamento.
habilidade de concentrar nos aspectos essenciais
de
um
contexto
qualquer,
ignorando
características menos importantes ou acidentais.
um contrato entre uma classe e o mundo externo.
Quando uma classe implementa uma interface,
ela
está
comprometida
a
fornecer
o
comportamento publicado pela interface.

53. Analise as seguintes sentenças sobre a linguagem de
programação PHP.
1)
2)
3)

É uma linguagem baseada principalmente nos
paradigmas lógico e funcional.
É uma linguagem com verificação de tipos fraca.
A variável pré-definida $_SERVER representa os
dados do ambiente de execução.

Está(ão) correta(s) apenas:
A) 1
B) 3
C) 1 e 2
D) 1 e 3
E) 2 e 3

54. HTML é uma linguagem de marcação utilizada para
produzir páginas na web. Esta linguagem apresenta
diversos rótulos (tags) com o intuito de fornecer os
comandos de formatação da linguagem.
Com relação à linguagem HTML, analise as afirmativas
a seguir (desconsidere qualquer questão relacionada à
sintaxe e ao contexto).
1) Os rótulos <tr>, <td> e <table> estão
relacionados ao uso de tabelas.
2) O rótulo <br> insere uma barra horizontal no
documento.
3) O rótulo <img> indica que o texto aparecerá em
negrito no documento.
Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 2 apenas
C) 1 e 3 apenas
D) 2 e 3 apenas
E) 1, 2 e 3

55. O Hibernate é:
A)

B)
C)
D)
E)

um framework para desenvolvimento de
aplicações web utilizando a arquitetura MVC
(Model-View-controller)
um framework para escrita e execução de testes
automatizados.
um framework para testes de aplicações web.
um
framework
para
mapeamento
objeto/relacional.
um servidor de aplicação.

56. Considere o seguinte pseudocódigo escrito em uma
linguagem de programação como C, C++, Java, etc.,
onde Comando1 seja um comando válido qualquer na
linguagem em questão.
For (i = 0; i > -10; i = i + 1) {
Comando1;
}
Nesse contexto, é correto afirmar que:
A) o código está errado e não seria compilado
corretamente.
B) Comando1 não será executado nenhuma vez.
C) Comando1 será executado apenas uma vez.
D) Comando1 será executado infinitamente.
E) O código dará erro em tempo de execução após
atingir o número máximo de execuções repetidas
de Comando1 permitidas na linguagem em
questão.

57. O framework Struts possui um componente padrão
que permite criar uma aparência comum para uma
aplicação web. Qual o nome desse componente?
A)
B)
C)
D)
E)
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Django.
Smarty.
Template alloy.
Template toolkit.
Tiles.

58. Com relação ao Delphi e a sua linguagem de
programação padrão, analise as afirmações seguintes.
(As alternativas abaixo independem da versão do
Delphi)
1) O Object Pascal é a linguagem que é sempre
utilizada no Delphi; esta utiliza o conceito de
execução interpretada, com o intuito de acelerar
a execução dos aplicativos.
2) Cada elemento de uma interface de aplicativo é
capaz de capturar e associar ações a uma série
de eventos.
3) A linguagem Object Pascal é uma linguagem
puramente orientada a objetos, da mesma forma
que as linguagens Smalltalk e Eiffel.
Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 2 apenas
C) 1 e 3 apenas
D) 2 e 3 apenas
E) 1, 2 e 3

59. A linguagem Java define um conjunto de palavras
reservadas para o tratamento de erros. Qual
sequência de palavras abaixo representa um
subconjunto destas palavras?
A)
B)
C)
D)
E)

abort, finally, import.
abort, catch, package.
break, case, continue.
finally, throw, try.
package, throws, try.

60. Qual o modificador da linguagem Java que faz com
que um atributo pertença à classe, ao invés de
pertencer aos objetos da classe?
A)
B)
C)
D)
E)

abstract.
final.
private.
protected.
static.

63. Qual é o padrão definido pela OMG que permite a
troca de modelos UML entre ferramentas CASE?
A)
B)
C)
D)
E)

apresentado bastante eficientes. Assim, surgiram
diversas abordagens para este modelo de processo.
Qual das alternativas abaixo não representa uma
metodologia ágil?

representam funções básicas de um SGBD.
1)

Fornecer métodos de acesso através de
linguagem de definição de dados e linguagem de
manipulação de dados.
2) Evitar conflitos de acesso simultâneo a dados por
transações.
3) Oferecer segurança de acesso com relação a
usuários e aplicações.
Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 1 e 3 apenas
C) 3 apenas
D) 2 e 3 apenas
E) 1, 2 e 3

65. Uma das principais funcionalidades de um SGBD é o
controle de transações. O modelo convencional de
transação se baseia em quatro propriedades,
conhecidas como ACID. Qual das afirmativas abaixo
se relaciona com a propriedade de durabilidade?

B)

C)

D)

DSDM.
FDD
RUP.
SCRUM.
XP.

E)

62. Analise as seguintes sentenças sobre a ferramenta
Eclipse.
1)

2)

3)

XMI.
XSLT.
PID.
PDF.
MID.

64. Analise as seguintes sentenças e indique quais

A)

61. Os processos de desenvolvimento ágeis têm se

A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s):
A) 1 apenas
B) 2 apenas
C) 1 e 3 apenas
D) 2 e 3 apenas
E) 1, 2 e 3

A transação deve ter todas as suas operações
executadas em caso de sucesso; ou nenhum
resultado, de nenhuma operação, deve ser
refletido sobre a base de dados em caso de falha.
Os efeitos de uma transação em caso de sucesso
(commit) são permanentes, mesmo na presença
de falhas.
As regras de integridade dos dados são
asseguradas, ou seja, as transações não podem
quebrar as regras do banco de dados.
O resultado de uma transação executada
concorrentemente a outra deve ser o mesmo que
o de sua execução de forma isolada. Operações
exteriores a uma dada transação jamais poderão
ver esta transação em estados intermediários.
Nenhum gatilho ou procedimento pode ser
executado durante uma transação.

66. A linguagem de definição de dados (DDL) contempla

O
projeto
PDT
oferece
suporte
ao
desenvolvimento em PHP dentro da plataforma
Eclipse.
Através do uso do plugin Jigloo, é possível
realizar a verificação de projetos existentes em
um servidor de SVN.
O plugin Sysdeo permite iniciar, parar e reiniciar
um
servidor
tomcat,
dentre
outras
funcionalidades.
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diversos comandos SQL para a definição de estruturas
de dados. Marque abaixo a alternativa que representa
um comando desta linguagem.
A)
B)
C)
D)
E)

SELECT.
UPDATE.
DELETE.
INSERT.
CREATE.

67. Às vezes precisamos utilizar de recursos mais

70. Analise a consulta abaixo e marque a alternativa que

avançados do SQL para conseguir realizar algumas
consultas. Um destes recursos é o uso de
subconsultas. Dessa maneira, indique qual o retorno
da consulta abaixo:

indica o que ocorrerá quando o usuário tentar executar
a referida consulta. Considere que o usuário não criou
uma tabela chamada dual.

select nome,
salario,
100 *( salário / (select
sum(salario) from funcionario) )
from funcionário

SELECT SYSDATE FROM DUAL;
A)
B)
C)

A)
B)
C)
D)

E)

A consulta não retorna nada porque não está
correta sintaticamente.
A consulta retorna apenas os nomes e os salários
dos funcionários.
A consulta retorna os nomes, os salários e a
média dos salários de todos os funcionários.
A consulta retorna os nomes, os salários e as
porcentagens que os salários de cada funcionário
representam em relação à soma de todos os
salários de todos os funcionários.
A consulta retorna apenas os nomes dos
funcionários e a soma dos salários de todos os
funcionários.

68. Em relação ao modelo entidade-relacionamento,
marque abaixo a alternativa incorreta.
A)
B)

C)

D)

E)

Um relacionamento é uma associação entre uma
ou mais entidades.
Uma entidade é um objeto do mundo real que
pode ser identificada de forma unívoca em
relação a todas as outras estruturas.
É adequado apenas para modelar aplicações a
serem implementadas usando bancos de dados
relacionais.
O mapeamento de cardinalidades expressa o
número de entidades às quais outras entidades
podem estar associadas através de um conjunto
de relacionamentos.
O grau de um relacionamento é definido pelo
número de entidades que participam deste
relacionamento.

69. Qual a função Transact-SQL que deve ser utilizada no
espaço vazio (após a palavra chave SELECT) para
que a consulta retorne o dia do pedido mais 21 dias?
SELECT __________(day, 21, diaDoPedido)
AS dias
FROM pedidos
A)
B)
C)
D)
E)

DATEADD.
DATEDIFF.
GETDATE.
DATEPART.
DATENAME.

www.

D)

E)

A consulta executará corretamente e retornará a
data atual do sistema.
A consulta não executará corretamente porque a
tabela DUAL não existe.
A consulta não executará corretamente porque a
função SYSDATE não existe.
A consulta não executará corretamente porque o
atributo SYSDATE não existe na pseudotabela
DUAL.
A consulta executará corretamente e retornará
NULL.

