
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas 

seqüencialmente e distribuídas sem falhas ou repetição: 

MATÉRIA QUESTÕES 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 1 a 20 

LÍNGUA PORTUGUESA 21 a 30 

CONHECIMENTOS GERAIS 31 a 35 

INFORMÁTICA 36 a 40 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova 
objetiva.

1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o 
correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso 
não esteja correto solicite a substituição para o fiscal de sala, 
o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração 
das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a 
sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço 
próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha 
de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, 
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 
destinados às respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade, 
mas controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar 
definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS devidamente assinada e leve consigo 
somente o CADERNO DE QUESTÕES. 

10. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que 
se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas 
e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de 
qualquer espécie, ou se ausentar da sala levando consigo 
a FOLHA DE RESPOSTAS. 

11. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 
imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas 
cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 
envolvidos. 

12. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 
juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista 
de presença, a ata e as folhas de respostas da sala. Os 
candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do 
envelope. 

 

NOME:                          
               INSCRIÇÃO:         

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
                    

 



  

 
 
 
 
 



PÁGINA 1 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 1  
 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. A casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de: 
 
I. Flagrante delito. 
II. Desastre. 
III. Para prestar socorro. 
IV. Durante o dia, independente de determinação 

judicial. 
 
(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

Questão 2  
 
É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo: 
 
(A) No caso de correspondência, por ordem judicial, 

nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação civil ou instrução processual 
penal. 

 
(B) No caso de comunicações telegráficas, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação civil ou 
instrução processual penal. 

 
(C) No caso de comunicações de dados, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação administrativa 
ou instrução processual penal. 

 
(D) No caso de comunicações telefônicas, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação penal ou 
instrução processual penal. 

 
(E) No caso de comunicações telefônicas, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação civil ou 
instrução processual penal. 

 
 
 
 
 
 

Questão 3  
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
(A) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 

vedada a de caráter paramilitar. 
(B) A criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas dependem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento. 

(C) As associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado. 

(D) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado. 

(E) As entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente. 

 
Questão 4  

 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: 
 
I. Direito tributário, financeiro, penitenciário, 

econômico e urbanístico. 
II. Orçamento. 
III. Juntas comerciais. 
IV. Seguridade social. 
 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

Questão 5  
Assinale a alternativa que preenche as lacunas 
corretamente. As pessoas jurídicas de __________ 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos 
de _____________. 
 
(A) De direito privado/culpa exclusivamente. 
(B) De direito público/culpa exclusivamente. 
(C) Direito público e as de direito privado prestadoras 

de serviços públicos/dolo ou culpa. 
(D) Direito privado prestadoras de serviços 

públicos/dolo exclusivamente. 
(E) De direito público/dolo exclusivamente. 
 

Questão 6  
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Compete privativamente ao Senado Federal 
aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de: 
 
I. Ministros do Tribunal de Contas da União 

indicados pelo Presidente da República; 
II. Governador de Território. 
III. Presidente e diretores do Banco do Brasil. 
IV. Procurador-Geral da República. 
 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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Questão 7  
 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre: 
 
I. Propriedade predial e territorial urbana. 
II. Propriedade de veículos automotores. 
III. Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por 

ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição. 

IV. Serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. 

 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

Questão 8  
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) O partido político, pessoa jurídica de direito privado, 

destina-se a assegurar, no interesse do regime 
democrático, a autenticidade do sistema 
representativo e a defender os direitos 
fundamentais definidos na Constituição Federal. 

(B) É vedada a fusão, incorporação e extinção de 
partidos políticos, em respeito ao princípio do 
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da 
pessoa humana. 

(C) É assegurada, ao partido político, autonomia para 
definir sua estrutura interna, organização e 
funcionamento. 

(D) Os filiados de um partido político têm iguais direitos 
e deveres. 

(E) A ação do partido tem caráter nacional e é exercida 
de acordo com seu estatuto e programa, sem 
subordinação a entidades ou governos 
estrangeiros. 

 
Questão 9  

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. São formas de extinção do ato 
administrativo: 
 
I. Contraposição. 
II. Cassação. 
III. Caducidade. 
IV. Revogação. 
 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

Questão 10  
A vinculação de um bem a uma destinação 
específica denomina-se: 
 
(A) Reversão. 
(B) Transversão. 
(C) Afetação. 
(D) Desafetação. 
(E) Conversão. 

Questão 11  
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 

são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que 
lhe são afetos. 

(B) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

(C) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente 
público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 

(D) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 
caberá à autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. 

(E) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente não está 
sujeito às cominações da Lei 8429/92, até o limite 
do valor da herança. 

 
Questão 12  

 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. De acordo com a lei n. 8666/93, a 
documentação relativa à qualificação técnica em 
licitações, limitar-se-á a: 
 
I. Registro ou inscrição na entidade profissional 

competente. 
 
II. Comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, e indicação das instalações 
e do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do 
objeto da licitação, bem como da qualificação 
de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos. 

 
III. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de 

que recebeu os documentos e, quando exigido, 
de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. 

 
IV. Prova de atendimento de requisitos previstos 

em lei especial, quando for o caso. 
 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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Questão 13  
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a 

disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em 
parte, para depois da morte. 

(B) Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, 
com risco de vida, a tratamento médico ou a 
intervenção cirúrgica. 

(C) Toda pessoa tem direito ao nome, nele 
compreendidos o prenome e o sobrenome. 

(D) O nome da pessoa pode ser empregado por outrem 
em publicações ou representações que a 
exponham ao desprezo público, ainda quando não 
haja intenção difamatória. 

(E) Sem autorização, não se pode usar o nome alheio 
em propaganda comercial. 

 
Questão 14  

 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. São pessoas jurídicas de direito privado: 
 
I. As associações. 
II. As autarquias. 
III. As organizações religiosas.  
IV. Os partidos políticos. 
 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

Questão 15  
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Apesar de ainda não separados do bem principal, 

os frutos e produtos podem ser objeto de negócio 
jurídico. 

(B) As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou 
necessárias. 

(C) São benfeitorias necessárias as de mero deleite ou 
recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, 
ainda que o tornem mais agradável ou sejam de 
elevado valor. 

(D) São úteis as benfeitorias que aumentam ou 
facilitam o uso do bem. 

(E) São necessárias as benfeitorias que têm por fim 
conservar o bem ou evitar que se deteriore. 

 
Questão 16  

 
Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis: 
 
(A) Das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 
(B) Das 6 (seis) às 21 (vinte e uma) horas. 
(C) Das 6 (seis) às 22 (vinte e duas) horas. 
(D) Das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas. 
(E) Das 8 (oito) às 17 (dezessete) horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 17  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Para a validade do processo é dispensável a 

citação inicial do réu.  
(B) O comparecimento espontâneo do réu não supre a 

falta de citação. 
(C) Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade 

e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a 
citação na data em que ele ou seu advogado for 
intimado da decisão. 

(D) Far-se-á a citação pessoalmente ao réu, não sendo 
válida a citação efetuada através de seu 
representante legal ou ao procurador legalmente 
autorizado. 

(E) Estando o réu ausente, a citação não poderá ser 
realizada na pessoa de seu mandatário, 
administrador, feitor ou gerente, quando a ação se 
originar de atos por eles praticados. 

 
Questão 18  

 
A citação será feita pelo correio, para qualquer 
comarca do País, exceto:  
 
(A) Nas ações de estado. 
(B) Quando for ré pessoa capaz.  
(C) Quando for ré pessoa de direito privado. 
(D) Nos processos de execução fiscal. 
(E) Quando o réu residir em local atendido pela entrega 

domiciliar de correspondência. 
 

Questão 19  
 
Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, 
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, 
constitui: 
 
(A) Peculato culposo. 
(B) Peculato. 
(C) Peculato mediante erro de outrem. 
(D) Emprego irregular de verbas públicas. 
(E) Concussão. 
 

Questão 20  
 
Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou 
queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e 
ordenará a notificação do acusado, para responder 
por escrito, dentro do prazo de: 
 
(A) Dez dias. 
(B) Quinze dias. 
(C) Vinte dias. 
(D) Trinta dias. 
(E) Sessenta dias. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 21, 22, 23 e 24. 
 
Cotidiano  
Todo dia ela faz 
Tudo sempre igual 
Me sacode 
Às seis horas da manhã 
Me sorri um sorriso pontual 
E me beija com a boca 
De hortelã... 
Todo dia ela diz 
Que é pr'eu me cuidar 
E essas coisas que diz 
Toda mulher 
Diz que está me esperando 
Pr'o jantar 
E me beija com a boca 
De café... 
[...] 
(Chico Buarque) 
 

Questão 21  
 
O tempo em que as formas verbais aparecem no 
texto correspondem ao: 
 
(A) presente do subjuntivo. 
(B) pretérito imperfeito do indicativo. 
(C) presente do indicativo. 
(D) imperativo afirmativo. 
(E) pretérito perfeito do indicativo. 
 

Questão 22  
 
Assinale a alternativa correta com relação ao 
fragmento da música de Chico Buarque: 
 
(A) O texto enfatiza as várias ações realizadas por uma 

personagem feminina. 
(B) O texto coloca em evidência a relação conjugal, em 

que as personagens estão submetidas à rotina 
angustiante do casamento. 

(C) O texto apresenta um indivíduo queixoso e 
insatisfeito em virtude de uma relação pautada na 
mesmice e no marasmo. 

(D) O texto apresenta o dia-a-dia de um casal que, 
apesar da rotina, não vive uma relação enfadonha. 

(E) O texto retrata uma relação já desgastada pelo 
tempo e pela rotina. 

 
Questão 23  

 
Considere as frases abaixo: 
 
I- “Todo dia ela faz tudo sempre igual [...]” 
II- “Todo dia ela diz que é pr'eu me cuidar [...]” 
III- “E essas coisas que diz toda mulher [...]” 
 
De acordo com a norma culta, 
 
(A) apenas I é aceitável. 
(B) I e III são aceitáveis. 
(C) I e II são aceitáveis. 
(D) apenas III é aceitável. 
(E) I, II e III são aceitáveis. 
 

Questão 24  
 
Nos enunciados: “E me beija com a boca de 
hortelã...” e “Me sacode às seis horas da manhã 
[...]”, os termos destacados apresentam em comum 
o fato de que ambos exercem a função de: 
 
(A) sujeito. 
(B) objeto direto. 
(C) complemento nominal. 
(D) objeto indireto. 
(E) adjunto adverbial. 

 
 

Questão 25  
 
Assinale a alternativa que completa com os 
pronomes adequados as lacunas abaixo: 
 
I- Quando recebeu a carta, logo me pediu para .... 
ler. 
II- Se é para ... pagar, desista. 
III- Entre ... e .... tudo estava tranquilo. 
 
(A) eu – eu – mim – ela. 
(B) mim- eu – eu – ela. 
(C) mim – mim – eu – mim. 
(D) eu – eu – mim – mim. 
(E) mim – mim – eu – ela. 
 
 

Questão 26  
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
frases abaixo com os pronomes adequados: 
 
.... livro que trago em minhas mãos é um livro de 
qualidade. .... que o professor trouxe na última aula 
também é, mas ... que está aí com você não pode 
ser considerado como tal. 
 
(A) Esse – Aquele – esse. 
(B) Este – Esse – esse. 
(C) Este – Aquele – esse. 
(D) Esse – Ese – esse. 
(E) Este – Este – aquele. 
 
 

Questão 27  
 
Nas frases: 
 
I- A casa era de madeira. 
II- Gritava de fome. 
III- Antonio era de Minas. 
IV- O convite ficou sobre a mesa de trabalho. 
 
A preposição “de” traduz, respectivamente, ideia 
de: 
 
(A) matéria – finalidade - origem – finalidade. 
(B) matéria – consequência – origem – finalidade. 
(C) matéria – causa – origem – causa. 
(D) instrumento – causa – origem – finalidade. 
(E) matéria – causa – origem – finalidade. 
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Questão 28  
 
Assinale a alternativa em que a preposição 
destacada apresenta a ideia de posse: 
 
(A) No início do século XX, muitos restirantes vieram do 

Nordeste para São Paulo. 
(B) Na semana passada, a casa do vizinho foi 

assaltada duas vezes. 
(C) Quando se está apaixonado, é fácil escrever 

poemas de amor. 
(D) Ainda bem que estava em casa quando a chuva 

começou. 
(E) Sempre luto por meus ideais. 
 
 

Questão 29  
 
Observe as frases abaixo: 
 
Possivelmente teremos muitos interessados na 
vaga. 
Todos os candidatos estudaram bastante para a 
prova. 
Certamente João virá para as bodas. 
Lentamente as pessoas se aproximavam do veículo. 
 
Os termos destacados expressam circunstância de: 
 
(A) intensidade- intensidade – afirmação – modo. 
(B) dúvida – intensidade – afirmação – modo. 
(C) modo – intensidade – afirmação – modo. 
(D) modo – intensidade – modo – modo. 
(E) modo – intensidade – modo – afirmação. 
 
 

Questão 30  
 
Leia as frases a seguir: 
 
I- “Sou aquela  que passa e ninguém vê... 
    Sou a que chamam triste sem o ser...” (Florbela 
Espanca) 
 
II- Essa atitude me cheira a desonestidade. 
 
III- Assim que recebeu a notícia, vibrou de alegria. 
 
O termo destacado classifica-se, respectivamente 
em: 
 
(A) pronome demonstrativo – artigo – artigo. 
(B) preposição – preposição – artigo. 
(C) artigo – pronome demonstrativo – artigo. 
(D) pronome demonstrativo – preposição – artigo. 
(E) pronome demonstrativo – artigo – preposição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 31  
 
Depois de muita polêmica, as pesquisas com 
células tronco embrionárias foram liberadas no 
Brasil. A esse respeito, é possível afirmar: 
 
I. As células tronco embrionárias são vistas como 

a esperança na cura de doenças cardíacas, o 
mal de Parkinson e o diabetes, além das lesões 
de medula. 

II. Pelo artigo 5 da Lei de Biossegurança, é 
permitida a pesquisa de células tronco obtidas 
de embriões humanos fertilizados in vitro que 
tenham sido descartadas, ou que estejam 
armazenadas por mais de 3 anos nas clínicas de 
reprodução assistida. 

III. Para a Igreja Católica e outros grupos 
religiosos, o ser humano integral passa a existir 
assim que o óvulo é fecundado pelo 
espermatozóide. Dessa forma, a manipulação de 
um embrião equivaleria a um aborto. 

IV. As pesquisas com células tronco já oferecem 
resultados seguros, pois já foram testadas no 
organismo humano. 

 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas I, II e IV. 
 

Questão 32  
 
Sobre os abalos sísmicos, também conhecidos por 
terremotos, é possível afirmar: 

 
I. As placas tectônicas são compostas por 

gigantescos blocos de rocha que integram a 
litosfera. 

II. O Brasil está livre dos abalos sísmicos, haja 
vista que em nosso território não existem falhas 
transformantes. 

III. A magnitude dos abalos sísmicos é medida 
através da Escala Morse. 

IV. O Brasil recebe os reflexos dos tremores de 
terra que ocorrem nas bordas da placa Sul-
Americana. 

 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) Apenas I, II e IV. 
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Questão 33  
 
Sobre a biodiversidade é correto afirmar: 
 
I. O desaparecimento de animais e vegetais 

destrói o equilíbrio dos ecossistemas, podendo 
alterar a evolução das espécies. 

II. Os desmatamentos, as queimadas, a 
desocupação desordenada dos territórios, a 
poluição dos solos e dos rios são as principais 
causas da destruição da biodiversidade. 

III. A mata atlântica e o cerrado são as regiões 
brasileiras onde a biodiversidade está 
gravemente ameaçada devido à ação humana. 

IV. Muitos países têm-se apropriado da 
biodiversidade de outras nações, patenteando 
espécies que originariamente são típicas de 
ecossistemas que não o seu. 

 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Todas estão corretas. 
 

Questão 34  
 
O conceito do uso sustentável da natureza está na 
base das principais ações mundiais de preservação 
do meio ambiente. São exemplo do uso sustentável 
dos recursos naturais: 
 
I.  O consumo de alimentos orgânicos. 
II. O uso de energias limpas, como a eólica. 
III. O corte de madeira certificada. 
IV. O uso de agrotóxicos nas plantações. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Todas estão corretas. 
 

Questão 35  
 
No dia 21 de novembro de 2008, a Petrobrás 
anunciou a descoberta de imensas reservas de 
petróleo, principal fonte de energia mundial. 
Sabendo disso, considere as afirmativas abaixo: 
 
 
I. As reservas do chamado pré-sal podem colocar 

o Brasil entre os maiores produtores mundiais 
de petróleo. 

II. A camada pré-sal é um gigantesco reservatório 
de petróleo e gás natural, localizado nas Bacias 
de Santos, Campos e Espírito Santo (região 
litorânea entre os Estados de Santa Catarina e o 
Espírito Santo). 

III. O petróleo é formado da decomposição da 
matéria orgânica, como animais e plantas 
soterrados há milhões de anos. 

IV. Atualmente, as principais reservas de petróleo 
estão no Oriente Médio. 

 
 
 
 

Estão corretas: 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Todas estão corretas. 
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 36  
 
No MS WORD, para acessar o recurso disponível 
que possibilita formatar o trecho de um 
determinado texto previamente selecionado 
(marcado) com o mouse, devemos clicar no menu: 
(A) Formatar e em sua opção Texto. 
(B) Formatar e em sua opção Fonte. 
(C) Formatar e em sua opção Trecho. 
(D) Formatar e em sua opção Característica. 
(E) Formatar e em sua opção Geral. 
 

Questão 37  
 
O usuário do MS-Excel clicou na célula C1 e 
preencheu com a fórmula =8+2+4/2.  Ao concluir a 
digitação e teclar <Enter>, qual o resultado que irá 
aparecer na respectiva célula C1?   
(A) 5. 
(B) 7. 
(C) 9. 
(D) 12. 
(E) 14. 
 

Questão 38  
 
No Microsoft Windows XP, em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que apresenta o 
aplicativo capaz de trabalhar (manipular) somente 
com texto: 
(A) Bloco de Notas. 
(B) Paint. 
(C) Text Reader. 
(D) Prompt de Texto. 
(E) Windows Media Player. 
 

Questão 39  

No Internet Explorer, o botão de ação , tem a 
função de: 
(A) Voltar. 
(B) Encaminhar. 
(C) Substituir. 
(D) Parar. 
(E) Atualizar. 
 

Questão 40  
Para o envio de E-Mail, o campo que permite inserir 
uma “lista” de endereços eletrônicos, que 
possibilita encaminhar a mesma mensagem de uma 
única vez, para todos esses contatos, onde as 
pessoas que receberão a sua mensagem não 
visualizarão a listagem de todos os e-mails que 
receberam o conteúdo é: 
(A) Para. 
(B) CC. 
(C) CCO. 
(D) CCC. 
(E) COO. 


