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PRIMEIRA ETAPA 

01 de fevereiro de 2009 

Prezado candidato, 

Esta prova é composta por 01 (uma) redação e 20 (vinte) questões objetivas, no formato de múltipla 
escolha, com 05 (cinco) alternativas de resposta, de “a” a “e”, das quais somente 01 (uma) deverá ser assinalada 
como correta. 

As questões objetivas estão assim distribuídas quanto ao conteúdo: 10 (dez) questões de Língua 
Portuguesa e 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais. 

Confira se o caderno de prova está com a impressão legível e com todas as páginas. Caso necessário 
solicite um novo caderno de prova. 

Procure fazer a prova com calma e atenção, escrevendo a redação e preenchendo corretamente o cartão-
resposta com caneta esferográfica com tinta preta ou azul. 

Durante a realização da prova, não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefone celular e/ou ou-
tros recursos eletrônicos ou didáticos. 

Somente será permitida a sua retirada da sala após 2 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. 

Ao final da prova entregue ao fiscal a folha do cartão resposta, a folha de redação personalizada e o 
caderno de prova. 

Diante de qualquer dúvida ou irregularidade você deve comunicar-se com o fiscal. 

Boa prova. 

  

Wilson Bento Jr
Typewritten Text
www.jcconcursos.com.br



INSTRUÇÕES GERAIS PARA REDAÇÃO 

• Analise sua redação para verificar se você seguiu a orientação proposta. 
• Use a folha-rascunho constante do Caderno de Prova para elaborar sua redação de, no mínimo, 15 

(quinze) e, no máximo, 30 (trinta) linhas. 
• O texto constante do tema pode auxiliá-lo na elaboração de sua redação. Utilize-o da forma que 

considerar mais apropriada aos seus propósitos, porém, você não poderá copiar trechos ou frases 
inteiras.

• Revise sua redação e transcreva-a para a Folha de Redação Personalizada com letra legível, 
utilizando somente caneta com tinta na cor azul ou preta. 

• Ocupe as linhas de uma até a outra margem, com espaçamento adequado entre as palavras, 
respeitando os parágrafos. 

• Não esqueça de dar título à sua redação.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO 

Título: 
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TEMA DA REDAÇÃO 

 O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Arti-
go 277, assim se expressa: 

Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, 
envolvido em acidente de trânsito ou que for 
alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de 
haver excedido os limites previstos no artigo 
anterior, será submetido a testes de alcoolemia, 
exames clínicos, perícia, ou outro exame que, 
por meios técnicos ou científicos, em aparelhos 
homologados pelo CONTRAN, permitam certifi-
car seu estado.  

Parágrafo único. Medida correspondente aplica-
se no caso de suspeita de uso de substância 
entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos. 

“Como ninguém está obrigado a fazer prova 
contra si, a exigência de uso do bafômetro viola 
o Tratado de São José da Costa Rica e a Cons-
tituição da República. Policial que impuser o uso 
do bafômetro poderá ser preso por abuso de 
autoridade.” (Cláudio Andrade) 

“Veja que os argumentos para a não realiza-
ção compulsória do teste do bafômetro, sem 
modéstia, são fortes e confirma minha afirma-
ção preambular: em prova coloque que você 
policial rodoviário federal não poderá impor ao 
cidadão a obrigação de fazer o teste do bafôme-
tro, porque se ele se recusar, obrigatoriamente 
você deverá levá-lo à presença da autoridade 
policial por crime de desobediência e para de-
sobedecer à ordem tem que ser legal, mas co-
mo não há norma que imponha ao cidadão o 
dever de se submeter ao teste, não pratica cri-
me o homem que se recusa a soprar o tal ins-
trumento.” (Alberto Louvera) 

“O Departamento Estadual de Trânsito do 
Ceará (Detran/CE) usa o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) para estabelecer uma pena 
administrativa nos casos de recusa ao uso do 
bafômetro. Igor Ponte, procurador jurídico do 
Detran, diz que, se o cidadão estiver manifes-
tando sinais de embriaguez, deve ser punido 
pelo agente de trânsito, mesmo que o bafômetro 
não seja utilizado. ‘É um princípio constitucional 
que eu não devo fazer provas contra mim, mas 
existem outros princípios, que garantem o direi-
to à vida, à segurança e à saúde. Um princípio 
constitucional é interpretado em conjunto com 
os demais’, declara.” (Jornal do Povo, Fortale-
za/CE). 

Considerando as informações acima, escre-
va uma redação sobre o uso de bafômetros. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 TEXTO: A competência cível da Justiça Militar 
Estadual em decorrência da Emenda Constitucional 
No 45

O ordenamento jurídico brasileiro, assentado 
na Carta Magna promulgada em 05 de outubro 
de 1988, prevê a existência de Juízos Especiali-
zados em relação a inúmeras matérias. Dentre 
elas, a Justiça Militar ganha relevo à medida 
que, tanto em nível federal quanto em nível es-
tadual, a necessidade de a prestação jurisdicio-
nal ser entregue de forma rápida e com conside-
ração de todas as nuanças que envolvem as 
instituições militares é cada vez mais presente. 
[...] 

Atendendo à necessidade de enfrentar o fato 
de vivermos em uma sociedade do conhecimen-
to extremamente dinâmica, em que as mudan-
ças em cenários econômicos, sociais, políticos e 
tecnológicos se processam com assustadora 
rapidez, e tendo, de outro lado, uma Justiça 
lenta e entravada, em parte devido à demanda 
excessiva de ações propostas por cidadãos que 
buscam respaldo para as suas mais diversas 
pretensões, o legislador constituinte derivado 
entendeu de introduzir a chamada Reforma do 
Poder Judiciário, o que fez por meio da Emenda 
Constitucional nº 45, que entrou em vigor em 31 
de dezembro de 2004, a qual promoveu altera-
ções significativas na Justiça Militar Estadual. 
Tal alteração constitucional introduziu mudan-
ças na configuração relativa ao processo e   
julgamento das ações penais propostas perante 
o Juízo Militar, uma vez que reduziu a ação dos 
Conselhos de Justiça e atribuiu ao Juiz de Direi-
to (nova denominação do Juiz-Auditor) o      
processo e julgamento, monocraticamente, de   
determinados crimes militares. 

Além disso, o legislador constituinte derivado 
entendeu de atribuir à Justiça Militar Estadual a 
competência para conhecer de ações judiciais 
intentadas em razão de atos disciplinares pro-
movidos pela Administração Pública Militar, o 
que, por certo, provocará uma diminuição do 
volume de processos nas Varas da Fazenda 
Pública Estadual e nas Varas Cíveis das Co-
marcas desprovidas de Varas da Fazenda Pú-
blica. 

Tal ampliação de competência do Juízo Mili-
tar é inovação do sistema jurídico pátrio, já que 
a Justiça Militar historicamente tem atuado uni-
camente no processo e julgamento de questões 
penais, sendo as questões cíveis decorrentes 
de atos disciplinares militares intentadas, até 
então, perante o Juízo Comum. [...]
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A Emenda Constitucional nº. 45 implementou 
uma verdadeira reformulação na Justiça Militar 
dos Estados, uma vez que lhe atribuiu uma no-
vel competência, excluindo da apreciação dos 
Conselhos de Justiça o julgamento dos crimes 
militares com vítimas civis, dentre outras altera-
ções de menor relevância. 

A despeito de opiniões contrárias, as Justi-
ças Militares Estaduais saíram fortalecidas com 
a denominada “Reforma do Judiciário”, uma vez 
que granjearam uma alçada jurisdicional mais 
ampla, a qual servirá tanto para o aperfeiçoa-
mento das decisões prolatadas, agora tomadas 
em ambiente mais identificado com as partes, 
quanto na especialização dos nossos Juízes de 
Direito em áreas jurídicas que até então não 
lhes estavam afetas, quais sejam o Direito Pro-
cessual Civil e o Direto Administrativo. [...]

TESSER, Maria Roseli. Disponível em: 
http://www.jusmilitaris.com.br/?secao=doutrina&cat=4.  
Acesso em 12/09/2009. [Fragmento adaptado]. 

01) De acordo com o texto, assinale a alternati-
va correta.

A Ý A atual Constituição Brasileira não prevê a 
existência da Justiça Militar Estadual. 
BÝ A Reforma do Poder Judiciário, que entrou 
em vigor em dezembro de 2004, foi aprovada 
pelo legislador constituinte derivado. 
C Ý As Forças Armadas, as Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares são organiza-
ções hierárquicas e disciplinares reguladas pela 
Justiça Militar. 
D Ý A Justiça Militar não tem competência pa-
ra receber e julgar ações que envolvam atos 
disciplinares promovidos pela Administração 
Pública Militar.
E Ý Conforme prevê a Reforma do Poder Judi-
ciário, o julgamento dos crimes militares com 
vítimas civis é atribuição do Juízo Comum. 

______________________________________

02) Sobre a Emenda Constitucional no 45, de 
que trata o texto, é correto afirmar que: 

AÝ é anterior à Carta Magna de 1988.

BÝ criou a Justiça Militar. 

C Ý ampliou as competências historicamente 
atribuídas à Justiça Militar.
D Ý regulamentou o funcionamento das Varas 
da Fazenda Pública.
E Ý extinguiu os denominados Conselhos de 
Justiça.

03) De acordo com o texto, sobre a Emenda 
Constitucional n° 45, é correto afirmar, exceto:

A Ý Historicamente a Justiça Militar tem atua-
do unicamente em processo e julgamento de 
questões penais. 
B Ý Não há uniformidade de opinião a respeito 
de um possível fortalecimento das Justiças Mili-
tares Estaduais. 
C Ý Espera-se que as novas competências 
das Justiças Militares Estaduais provoquem 
uma redução na quantidade de processos nas 
Varas da Fazenda Pública. 
D Ý Com a Reforma do Poder Judiciário, a 
Justiça Militar cuidará exclusivamente das ques-
tões decorrentes de atos disciplinares militares.
E Ý A lentidão da justiça comum é atribuída, 
em parte, à grande quantidade de ações pro-
postas pelos cidadãos que buscam assegurar 
possíveis direitos.
______________________________________

04) Considerando o texto, assinale a alternativa 
correta.

A Ý No segundo parágrafo, “sociedade do co-
nhecimento extremamente dinâmica” e “uma 
justiça lenta e entravada” constituem um para-
doxo. 
B Ý Na frase “Dentre elas, a Justiça Militar 
ganha relevo à medida que, tanto em nível fede-
ral quanto em nível estadual, a necessidade de 
a prestação jurisdicional ser entregue de forma 
rápida e com consideração de todas as nuanças 
que envolvem as instituições militares é cada 
vez mais presente”, o termo destacado em ne-
grito concorda gramaticalmente com “a presta-
ção jurisdicional”. 
C Ý Em “A Emenda Constitucional nº. 45 im-
plementou uma verdadeira reformulação na 
Justiça Militar dos Estados, uma vez que lhe
atribuiu uma novel competência [...]”, o termo 
destacado em negrito é um pronome que se 
refere à “Emenda Constitucional nº. 45”. 
D Ý Se em “[...]a Justiça Militar ganha relevo à
medida que [...]” (primeiro parágrafo), o termos 
destacados em negrito fossem substituídos por 
“assim que”, não haveria alteração de sentido.
E Ý Em “Atendendo à necessidade de enfren-
tar o fato de vivermos em uma sociedade do 
conhecimento extremamente dinâmica, em que
as mudanças em cenários econômicos, sociais, 
políticos e tecnológicos se processam com as-
sustadora rapidez [...]”, os termos destacados 
em negrito podem ser substituídos adequada-
mente por “nos quais”.
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05) Analise os itens em que a expressão entre 
parênteses substitui corretamente a expressão 
destacada em negrito. 

l O herói cristão foi modelo de gerações e 
gerações. (A heroína cristã)

ll O senador burguês negou-se a assinar o 
requerimento aprovado em plenário. (A 
senatriz burguesa)

lll A princesa russa desistiu de casar com 
um ator plebeu. (uma atriz plebéa)

lV O uniforme tinha faixa amarelo-laranja.
(faixas amarelas-laranjas)

V A pesquisa pretende obter maiores infor-
mações sobre a vida do povo teuto-
americano. (das populações teuto-
americanas)

 Estão corretas apenas: 

AÝ I  -  III  -  IV
BÝ II  -  III  -  IV
CÝ I  -  II  -  V
DÝ IV  -  V
EÝ I  -  V
______________________________________

06) Assinale a alternativa correta.

A Ý Nas correspondências oficiais (ofícios, 
memorandos etc.), quando quem a subscreve 
representa o órgão, deve-se dar preferência ao 
emprego da terceira pessoa do singular, acom-
panhado do pronome “se”. Exemplos: remeta-
se, encaminhe-se, tem-se a honra de, deve-se 
cumprir etc. 
B Ý Deve-se dizer com nós, com vós, em vez 
de conosco, convosco, sempre que esses pro-
nomes vierem acompanhados de palavras de-
terminativas, tais como próprios, mesmos, ou-
tros etc. 
C Ý Os símbolos de unidades de medida de-
vem ser seguidos de ponto abreviativo. Se esti-
verem no plural, devem ser seguidos de s.   
Exemplo: 10hs37mins (10 horas e 37 minutos); 
1k. (1 quilograma); 300gs (300 gramas) etc. 
D Ý Com o pronome lhe(s) posposto ao verbo, 
se este estiver na primeira pessoa do plural, 
suprime-se o “s” do verbo. Exemplos: informa-
mo-lhe, fazemo-lhes, indicamo-lhes etc.
E Ý Usa-se vírgula antes de complemento no-
minal e entre verbos e seus complementos (ob-
jeto direto e objeto indireto). Exemplos: Ensinei-
lhe o respeito, aos valores culturais; Enviei-lhe, 
duas peças a mais etc. 

07) Assinale a alternativa cuja frase está de 
acordo com as normas do português padrão. 

A Ý De segunda à segunda, o vigia postava à 
certa distância da rua e punha-se a olhar de 
viez por cima do muro. 
B Ý Na hora hagá, os foliões não manteram o 
pique como haviam prometido a galera. 
C Ý Sabemos que os acusados não disseram 
toda a verdade à V.Sa., pois falar à qualquer um 
é um risco. 
D Ý Já avisei a turma que te encontrarei daqui 
a uma hora, em frente a loja de conveniências.
E Ý Relatados todos esses fatos, a mãe da 
criança emocionou-se até às lágrimas; depois, 
foi ao quarto procurar uma foto surrada.
______________________________________

08) Assinale a alternativa cuja frase está escrita 
corretamente.

A Ý Ao fazeres a prova do concurso, pense 
bem nas respostas que dareis; sai da sala so-
mente depois de te certificar de que não esque-
ceu de nada. 
B Ý Ao fazer a prova do concurso, pense bem 
nas respostas que darás; saia da sala somente 
depois de te certificar de que não esqueceste de 
nada. 
C Ý Ao fazeres a prova do concurso, pensa 
bem nas respostas que darás; sai da sala     
somente depois de te certificares de que não 
esqueceste de nada. 
D Ý Ao fazer a prova do concurso, pensai bem 
nas respostas que dareis; saia da sala somente 
depois de te certificarem de que não esqueces-
tes de nada. 
E Ý Ao fazerdes a prova do concurso, pensai 
bem nas respostas que darás; saí da sala so-
mente depois de vos certificardes de que não 
esquecestes de nada. 
______________________________________

09) Assinale a alternativa que preenche corre-
tamente as lacunas das frases a seguir. 
 Recentemente, os Estados Unidos_______um 
momento ímpar. Durante o processo eleitoral, 
__________ a limpo muitas coisas. Ao final, 
__________ o primeiro presidente negro da história 
americana.

AÝ viveu – passaram – elegeu-se 

BÝ viveram – passaram-se – elegeu-se  

CÝ viveu – passou-se – elegeram 

DÝ viveram – passou – elegeram-se

EÝ viveu-se – passou-se – elegeu-se
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10) Assinale a alternativa correta quanto ao 
emprego dos pronomes se, si, consigo.

A Ý – Mãe, a situação do filho é tão delicada 
que ele si obriga a pedir dinheiro emprestado. 
B Ý – Espere só um momento, meu bem, pois 
antes de eu sair ainda preciso falar consigo. 
C Ý – Amigo, do fundo do meu coração gosta-
ria de desejar tudo de bom para si. 
D Ý – Quando Vossa Senhoria vier a Florianó-
polis no mês que vem, sugiro que traga consigo 
uma cópia do contrato.
E Ý – Foi uma dura batalha, cara, mas feliz-
mente nós conseguimos se eleger desta vez. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) Santa Catarina é um estado de oportunida-
des e de atrativos de toda ordem. Considere as 
características do estado catarinense e analise 
as afirmações a seguir. 

l O modelo catarinense de desenvolvimento 
baseia-se em pólos regionais e se carac-
teriza pela diversidade de atividades e 
enorme potencial turístico. 

ll Santa Catarina tem uma localização privi-
legiada no Mercosul, bloco econômico 
formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai, além de outros países associa-
dos. 

lll Florianópolis, capital político administrati-
va do estado catarinense tem aeroporto 
internacional e rede hoteleira de qualida-
de, destacando-se no turismo. 

lV A existência de um único domínio de pai-
sagem no território catarinense impediu 
que o estado apresentasse diversidade de 
culturas agrícolas e exploração de ativida-
des turísticas. 

V No mês de novembro de 2008, o Vale do 
rio Itajaí-Açú passou por uma catástrofe 
natural violenta, para a qual colaboraram 
dias intensos de chuvas, má ocupação 
dos solos urbanos e desmatamentos das 
encostas. 

Todas e somente as afirmações corretas
estão na alternativa: 

AÝ I  -  II  -  III  -  V   DÝ III  -  IV
BÝ I  -  III  -  V     EÝ IV  -  V
CÝ II  -  III  -  IV  -  V

12) “A bacia do rio São Francisco drena uma 
longa depressão encravada entre o Planalto 
Atlântico e as chapadas do Brasil Central. O rio 
principal nasce na serra da Canastra, em Minas 
Gerais”. 
Fonte: TAMDJIAN, James O. e  MENDES, Ivan L. Geografia geral 
e do Brasil: estudos para a compreensão do espaço. São Paulo: 
FTD, 2005. p.54

 Sobre a bacia hidrográfica do rio São Fran-
cisco é correto afirmar, exceto:

A Ý O potencial hídrico, através da irrigação, 
possibilitou o aproveitamento dos solos férteis 
onde se desenvolveu uma forte fruticultura. 
B Ý O rio contribuiu historicamente, pois fixou 
populações ribeirinhas e ganhou o apelido de 
Rio dos Currais devido à concentração de fa-
zendas de gado. 
C Ý As regras para o uso das águas do São 
Francisco são ditadas pela Bahia, único estado 
atravessado por este rio. 
D Ý O volume de água transportado pelo São 
Francisco em plena região semi-árida é grande, 
caracterizando-o como rio perene. 
E Ý O potencial hidrelétrico foi explorado com 
a construção de várias usinas como as de So-
bradinho, Três Marias e Paulo Afonso, dentre 
outras. 
______________________________________

13) Com relação à organização do espaço geo-
gráfico brasileiro é correto afirmar, exceto:

A Ý A mecanização do campo e o histórico 
processo de concentração de terras, verificados 
de forma acelerada em diversas regiões agríco-
las do Brasil, provocaram o êxodo rural. 
B Ý O processo industrial brasileiro, ao longo 
da história, foi regulamentado pelo Estado, que 
sempre proibiu o ingresso de indústrias estran-
geiras e, por isso, cresceu à base de indústrias 
estatais e nacionais. 
C Ý O Centro-Sul é a macrorregião onde a 
rede urbana é mais densa e articulada, com 
destaque para as cidades de São Paulo e Rio 
de Janeiro, que polarizam o país inteiro. 
D Ý O processo histórico de ocupação do terri-
tório brasileiro e o do desenvolvimento industrial 
foram fatores responsáveis pela maior concen-
tração populacional numa faixa de terras próxi-
ma do litoral. 
E Ý A estrutura fundiária do Brasil, a moderni-
zação da agricultura e o avanço do capital evi-
denciam a necessidade de soluções para os 
problemas do campo.
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14) A ação intensiva do homem sobre o meio 
ambiente vem se constituindo em impactos com 
conseqüências desastrosas à humanidade.  

 Sobre a degradação ambiental é correto  
afirmar, exceto:

A Ý A devastação das florestas no Brasil, no-
tadamente das tropicais, as mais ricas em biodi-
versidade, vem ocorrendo basicamente por fato-
res econômicos: extração de madeiras, instala-
ção de projetos agropecuários e minerais. 
B Ý A poluição atmosférica é um fenômeno 
predominantemente urbano-industrial, resultante 
da concentração das atividades fabris e da   
circulação de veículos. 
C Ý A elevação dos níveis de poluentes na 
atmosfera traz uma série de desconfortos às 
pessoas, como irritação nos olhos e garganta, 
além de problemas respiratórios. 
DÝ As temperaturas atmosféricas nas grandes 
cidades tendem a diminuir da periferia urbana 
para as regiões centrais, fenômeno que passou 
a ser conhecido como ilhas de calor. 
EÝ Um dos mais graves problemas ambientais 
das cidades brasileiras é a falta de tratamento 
de esgotos que são jogados nos rios, transfor-
mando-os em focos de doenças. 
______________________________________

15) O mais recente conflito militar do Oriente 
Médio entre israelenses e palestinos é analisa-
do e avaliado de diferentes formas, por diversos 
países, estudiosos e órgãos da mídia interna-
cional.  

 Sobre as controvertidas versões desse confli-
to é correto afirmar, exceto:

A Ý O governo brasileiro enviou o chanceler 
Celso Amorim à região, com uma carga de aju-
da humanitária e procura auxiliar na resolução 
da crise por meios diplomáticos. 
B Ý Israel afirma que os ataques aéreos e a 
ofensiva terrestre são a única forma de se de-
fender dos ataques dos militantes palestinos do 
Hamas, que controlam a Faixa de Gaza. 
C Ý A Faixa de Gaza é uma área de pequeno 
território e com grande densidade populacional. 
Dessa forma, os ataques têm atingido muitas 
vítimas civis, inclusive crianças.  
D Ý Para os críticos de Israel, este país abusa 
da sua capacidade militar, massacrando adver-
sários em uma guerra desigual e desnecessária. 
E Ý Os palestinos recebem forte apoio militar 
por parte de dois Estados árabes da região: 
Egito e Arábia Saudita.

16) Durante o período da história conhecido 
como Estado Novo (1937/45), diversos eventos 
marcaram a vida econômica e política do Brasil.  

 Analise as afirmações a seguir. 

l Utilização do rádio como um importante 
instrumento político, divulgador das ações 
do governo estadonovista.

ll Intensificação da Campanha de Nacionali-
zação em núcleos com povoamento de 
origem européia.

lll Manutenção do funcionamento da A.I.B. 
(Ação Integralista Brasileira) durante todo 
o período do Estado Novo, importante 
aliado do governo de Getúlio Vargas.

lV Em Santa Catarina, durante o governo do 
interventor Nereu Ramos, os núcleos de 
colonização européia não sofreram inter-
ferências, contrariando as leis federais.

V Na Campanha militar do Brasil durante a 
Segunda Guerra Mundial na Europa, a 
FEB - Força Expedicionária Brasileira teve 
sua principal atuação em território italiano.

 Estão corretas apenas as afirmações:  

AÝ II  -  III  -  V    DÝ III  -  IV  -  V
BÝ I  -  III  -  IV    EÝ IV  -  V
CÝ I  -  II  -  V
______________________________________

17) Movimentos e rebeliões político-sociais  
aconteceram no Brasil durante o século XIX e a 
primeira metade do século XX.  

 Sobre esse tema é correto afirmar, exceto:

A Ý Na Revolta da Armada, os insurgentes 
desejavam proclamar a República e destituir do 
cargo os governantes que não pertencessem ao 
Exército Brasileiro. 
B Ý Na Revolução Farroupilha, questões eco-
nômicas envolvendo a comercialização do char-
que estavam entre as causas do conflito. 
C Ý A Proclamação da República foi um mo-
vimento que teve intensa participação do Colé-
gio Militar do Rio de Janeiro como divulgador 
das idéias republicanas e positivistas do filósofo 
Augusto Comte. 
D Ý A Confederação do Equador, movimento 
separatista ocorrido no Primeiro Reinado, en-
volveu algumas províncias do Nordeste.
E Ý Acusados de monarquistas e revolucioná-
rios, os habitantes de Canudos foram violenta-
mente combatidos e destruídos pelas forças 
militares do governo federal.
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18) Barack Obama, apesar da promessa de 
modificar a imagem de seu país no mundo, en-
frenta uma realidade bem mais complexa e difí-
cil que outros presidentes dos EUA do passado.  
 Acerca desse contexto e dos oito anos de 
George W. Bush é correto afirmar, exceto:

AÝ A crise financeira americana e os seguidos 
auxílios do governo deste país a vários setores 
como, por exemplo, para a indústria automobi-
lística, permitem perceber que a situação eco-
nômica do país se deteriorou bastante nos últi-
mos anos. Para muitos, Bush auxiliou em muito 
no agravamento dessa situação. 
B Ý A política externa de Bush, agressiva e 
militarista (Afeganistão e Iraque), recebeu duras 
críticas e é um dos temas mais controversos e 
difíceis da agenda do novo presidente. 
CÝ A eleição do primeiro presidente negro dos 
EUA, em um país de maioria branca, faz com 
muitos analistas esperem por uma atuação  
interna menos conservadora e mais conciliadora 
no plano internacional. 
D Ý Para alguns críticos do sistema partidário 
americano, a diferença entre republicanos e 
democratas não é tão grande, e por mais que se 
deseje o novo presidente não terá tanta margem 
de manobra para grandes alterações na política 
interna e externa de seu país.
E Ý O principal problema da economia dos 
EUA está no setor energético. A falta de inves-
timentos em energias alternativas faz com que a 
dependência de petróleo importado leve o endi-
vidamento do país a níveis insuportáveis. 
______________________________________

19) Com relação ao hardware do computador é 
correto afirmar, exceto:

A Ý A porta USB de um computador pode ser 
utilizada para conexão de dispositivos como 
impressora, teclados e pen-drives.
B Ý Pentium IV e Celeron são exemplos de 
processadores, dispositivos também conhecidos 
como CPUs, que são responsáveis pela execu-
ção das instruções dos programas do computa-
dor. 
C Ý O disco rígido é um dispositivo com gran-
de capacidade de armazenamento de dados, no 
qual ficam localizados os arquivos do computa-
dor. 
DÝ A memória RAM, também conhecida como 
BIOS, é o dispositivo onde ficam armazenadas 
as configurações do hardware do computador. 
EÝ A Placa Mãe é a placa de circuito impresso 
onde são conectados os principais componen-
tes do computador. 

20) Com relação ao Sistema Operacional Win-
dows XP e ao pacote Microsoft Office 2003 é 
correto afirmar, exceto:

A Ý Para instalar ou remover um programa ou 
componente do Windows o usuário pode utilizar 
o item “Adicionar ou remover programas”, cujo 
ícone fica localizado no Painel de Controle. 
B Ý A configuração do tipo da letra utilizada 
em um documento do Word é realizada na jane-
la “Parágrafo”, onde também se configura o re-
cuo do parágrafo, inserindo-se o valor desejado. 
C Ý Se o conteúdo de uma célula de uma pla-
nilha do Excel for =SOMA(C1:C3), então será 
visualizado nessa célula o resultado da soma 
dos conteúdos das células C1, C2 e C3, caso 
estes conteúdos sejam números. 
D Ý O Windows Explorer é o programa padrão 
para o gerenciamento dos arquivos no Win-
dows, podendo-se com ele realizar ações como 
copiar, colar, recortar e apagar arquivos e pas-
tas.
E Ý O botões referentes aos programas aber-
tos pelo usuário localizam-se na Barra de Tare-
fas onde, por padrão, também estão localizados 
o Botão Iniciar no lado esquerdo e o relógio no 
lado direito.
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