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LÍNGUA PORTUGUESA 

1- 
De acordo com língua culta  escrita, assinale a 
alternativa em que o pronome  está corretamente 
colocado. 

a) Desde que instalou-se na cidade, a floricultura inclui 
em seus préstimos uma bonita embalagem.  

b) O que almeja-se é chegar à vitória com mais pontos. 
c) Ainda pleiteia-se a elevação dos salários, mesmo 

tendo mostrado-se impossível qualquer acordo.  
d) Me desculpem a sinceridade, mas ninguém está apto 

a enfrentar a realidade. 
e) Temos nos empenhado em receber todas as 

sugestões que nos apresentarem. 
2- A forma de tratamento está corretamente empregada 

em: 
a) Senhor Chefe de Seção, encaminhamos a Vossa 

Excelência o relatório solicitado. 
b) Sua Eminência, o senhor Secretário, dará início à 

solenidade. 
c) Senhor Diretor: se Sua Reverência determinar, 

organizaremos o evento. 
d) O Reverendíssimo Reitor estará presente na 

solenidade. 
e) Sua Excelência, o Senhor Ministro, aprovou o 

relatório? 
3- Ele começou ______ fazer alusão _____  questões, 

com mais segurança, quando  se  fecharam ______ 
portas. 

a) à – as – às          b)  à – às – as 
c) a – as – as d)  a – às – às 
e) a – às – as 
4- “Ela deveria escrever a tese, ______ tema era criticar 

a suposição ______ a maldade seria intrínseca 
______ natureza humana.” 
 

a) que o – que - à b) cujo – de que – à 
b) cujo o – que – a d) com  que o – de que – a 
e) da qual – que – a 

5- Assinale a alternativa em que não há figura de 
linguagem. 

a) “Foi bom reler Machado de Assis.” 
b) “A vela que se apaga é um sol que morre.” 
c) “As questões da prova de português passaram a ser 

baseadas em textos”. 
d) “A chama da vela morre adormecendo...” 
e) “Eu e minha vela, sozinhos como dois amantes, nos 

despediremos...” 
6- A conjunção e  tem valor adversativo em 
a)  Ia enfeitar a casa e receber as visitas. 
b) “Torço as orelhas e não dão sangue.” 
c) “Qualquer movimento, e será um homem morto.” 
d) O objetivo não se concretizou e fiquei desapontado. 
e) Ela voltou e desfaleceu. 
7- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente. 
a) A tendência do espectador é desacreditar de todas as 

atitudes de uma personagem instável. 
b) O motorista maneja alavancas que comandam portas 

e trocam os intinerários. 
c) A proposta era espandir as discussões sobre 

sustentabilidade, até então focadas na eficiência 
energética das edificações. 

d) A meia-entrada proporciona o assesso igualitário à 
cultura e ao laser. 

e) O jogo entre liberdade e timidês e entre desejo e 
espectativa dá ao filme dramaticidade e sustentação 
da intriga. 

8- Os juízes da infância e da juventude, em colaboração 
com os conselhos tutelares,   fixaram,  para a 
circulação noturna de crianças e adolescentes, 
condições.   
O significado da frase acima está corretamente 
expresso em: 

a) Para a circulação noturna de crianças e adolescentes 



e para colaborar com os conselhos tutelares os juízes 
fixariam condições. 

b) Os juízes da infância e da juventude, em colaboração 
com os conselhos tutelares, fixaram condições para a 
circulação noturna de crianças e adolescentes. 

c) Os juízes da infância e juventude, caso colaborassem 
com os conselhos tutelares, fixarão para a circulação 
noturna de crianças e adolescentes condições. 

d) Para a circulação noturna de crianças e adolescentes 
e para colaborar com os conselhos tutelares os juízes 
vão fixar condições. 

e) Os juízes da infância e juventude, se colaborassem 
com os conselhos tutelares, fixariam para a circulação 
noturna de crianças e adolescentes condições. 

9- A concordância verbal e nominal está de acordo com 
a língua culta escrita em: 

a) É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurarem proteção suficientes a criança e ao 
adolescente. 

b) Calças cinzas-escuros e  camisetas verdes-claras 
compunha o uniforme. 

c) A queda das bolsas de valores mostraram o tamanho 
dos problemas econômicos-sociais. 

d) O debate dos diferentes segmentos da sociedade a 
respeito de problemas político-sociais contribui para 
os avanços da democracia.  

e) Se tivéssemos bastante petróleo, mas sem 
capacidade técnico-financeiro de explorá-lo, haveriam 
outros tipos de problema.  

10 A regência verbal e nominal está de acordo com a 
língua  culta escrita em: 

a) Lembrei-me de que ele está fazendo um trabalho útil à 
sociedade.  

b) Referi-me, naquele instante, a conexão em o passado 
no presente. 

c) Qualquer conversa com respeito das eleições começa 
provocar controvérsias. 

d) Os meios que podemos contar para demonstrar 
solidariedade com o próximo são muitos. 

e) Ela preferiu ir a Paris, que gosta muito, do que voltar a 
Alemanha para dar assistência à seus pais. 

 As questões de números 11, 12, 13, 14 e 15 referem-
se ao texto abaixo. 
“Intensas erupções solares e tempestades 
geomagnéticas ejetam grandes quantidades de íons – 
partículas eletricamente carregadas – ao espaço. 
Quando essas partículas atingem o campo magnético 
da Terra, causam o belo espetáculo atmosférico das 
auroras polares, mas derrubam a comunicação com 
os satélites”. 

11 As conjunções grifadas no texto acima estabelecem 
entre as orações, respectivamente, as ideias de 

a) restrição e adição. b) conclusão e adição. 
c) tempo e contraste. d) modo e finalidade. 
e) modo e condição. 
12  O primeiro período do texto apresenta uma oração, 

cujo sujeito é 
a) inexistente. 
b) indeterminado. 
c) claro, determinado, simples. 
d) claro, determinado, composto. 
e) oculto. 

13 A expressão “partículas eletricamente carregadas” 
exerce, no texto, a função de 

a) aposto. b) adjunto adverbial. 
c) complemento verbal. d) complemento nominal. 
e) vocativo. 
14 O texto apresenta  
a)  três verbos no pretérito perfeito do indicativo. 
b) dois verbos no pretérito perfeito do indicativo. 
c) três verbos no presente do indicativo. 
d) quatro verbos no pretérito perfeito do indicativo. 
e) quatro verbos no presente do indicativo. 
15 As palavras “magnético”, “carregadas”, “tempestades” 

e “auroras” apresentam, respectivamente, 
a) dígrafo, dígrafo, dígrafo e ditongo crescente. 
b) encontro consonantal, encontro consonantal, encontro 

consonantal e hiato. 
c) encontro consonantal, dígrafo, dígrafo e ditongo 



decrescente. 
d) dígrafo, dígrafo, dígrafo e hiato. 
e) dígrafo, encontro consonantal, encontro consonantal e 

hiato. 
 Nas questões de números 16 a 18, assinale a 

alternativa que preenche, correta e respectivamente, 
as lacunas das frases. 

16 Os mantenedores ______a creche, e os monitores 
voluntários ______ as crianças. 

a) proviram – entretinham b) proveram – entretiveram 
c) proveria – entreteria d) proverá – entreterá 
e) proverão – entreterá 
17 Os policiais cumpriram o __________ de busca e 

________ no __________ do réu.  
Indique as palavras adequadas para o preenchimento 
da oração. 

a) mandado, aprenção, domicílio 
b) mandado, apreensão, domicílio 
c) mandado, apreenção, domiscílio 
d) mandato, apreensão, domecílio 
e) mandato, aprensão, domicílio 
18 _____________ a testemunha não compareceu ao 

distrito policial?  
     - Não sei o ______, talvez seja ___________ 
esteja sendo ameaçada. 

a) porque, por que, porque 
b) por que, porque, porquê 
c) porque, porque, por que 
d) por que, porquê, porque 
e) por que, por que, porque 
19 Transpondo para a voz passiva a frase Ela deu 

parabéns aos presentes, obtém-se a forma verbal 
a) foi dado b) é dado 
c) deu-se d) eram dados 
e) foram dados 
20 Indique a alternativa com oração reduzida de 

gerúndio. 
a) Não é vergonhoso errar. 
b) Mesmo baleado, o homicida não se rendeu. 
c) Patrulhando a rua, localizei a casa do autor do crime. 
d) O Delegado de Polícia determinou que se prendesse 

o suspeito. 
e) Caso você saia, feche as portas da casa. 
 NOÇÕES DE DIREITO 

21 Constitui direito individual 
a) o seguro-desemprego. 
b) o fundo de garantia.  
c) a proteção do mercado de trabalho da mulher.  
d) a licença à gestante. 
e) a imagem das pessoas. 
22 A Constituição Federal insere a proteção em face da 

automação como um direito 
a) social.  b) individual. 
c) aeronáutico. d) agrário. 
e) administrativo. 
23 Em face da Constituição Federal, a concessão de 

“habeas-data” está consagrada dentre os direitos 
a) eleitorais. b) financeiros. 
c) de família. d) individuais. 
e) sociais. 
24 A prisão civil por dívida 
a) é admitida quando o autor do fato for funcionário 

público civil. 
b) é admitida no caso de inadimplemento voluntário e 

inescusável  de obrigação alimentícia e no de 
depositário infiel. 

c) é admitida somente no caso de inadimplência de 
obrigação alimentícia. 

d) não é admitida em qualquer hipótese. 
e) é admitida somente quando o autor do fato for maior 

de 25 anos. 
25 A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de 
Belém do Pará (1994) estabelece que, para efeito 
dessa Convenção, a expressão “violência contra a 
mulher” significa que   

a) não inclui a violência sexual. 
b) está excluída a violência psicológica. 



c) inclui qualquer ação ou conduta que cause a morte. 
d) a prostituição forçada não é caracterizadora da 

violência. 
e) não inclui o assédio sexual no local de trabalho. 
26 Para propor ação popular é parte legítima 
a) somente o Advogado-Geral da União. 
b) o estrangeiro não naturalizado, residente no país há 

mais de dez anos. 
c) a pessoa jurídica. 
d) o cidadão. 
e) o partido político. 
27 Mãe que mata o próprio filho, logo após o parto, sob 

influência do estado puerperal, 
a) não pratica crime. 
b) pratica homicídio doloso. 
c) pratica homicídio culposo. 
d) pratica lesão corporal seguida de morte. 
e) pratica infanticídio. 
28 A subtração de energia elétrica é considerada 
a) furto. b) estelionato. 
c) apropriação indébita. d) contravenção 
e) crime contra o consumidor. 
29 A ação do agente, que pratica violência contra a 

vítima, após a subtração de coisa móvel que esta 
detinha, é considerada 

a) lesão corporal qualificada. b) roubo impróprio. 
c) furto qualificado. d) extorsão. 
e) constrangimento ilegal. 
30 Pessoa que destrói coisa própria, com o fim de 

receber valor de seguro, pratica 
a) dano culposo. b) dano doloso. 
c) estelionato. d) dano qualificado. 
e) fraude na entrega da coisa. 
31 Aquele que ocultar, em proveito próprio ou alheio, 

coisa que saiba ser produto de crime, cometerá 
a) favorecimento real. b) favorecimento pessoal. 
c) apropriação indébita. d) receptação. 
e) condescendência criminosa. 
32 Quem, valendo-se da condição de funcionário público, 

patrocinar interesse privado, perante a administração 
pública, cometerá 

a) advocacia administrativa. 
b) patrocínio infiel. 
c) prevaricação. 
d) favorecimento pessoal. 
e) apenas irregularidade administrativa. 
33 Quem se opuser à execução de ordem legal, 

ameaçando funcionário competente para executá-la, 
cometerá o crime de 

a) desacato. b) desobediência. 
c) violência arbitrária. d) ameaça. 
e) resistência. 
34 Na apropriação indébita, a pena é aumentada de um 

terço, quando o agente recebeu a coisa móvel 
a) de funcionário público. 
b) de ascendente. 
c) de seu cônjuge, na constância do casamento. 
d) na qualidade de tutor. 
e) de pessoa considerada inimputável. 
35 Se alguém estiver dirigindo veículo automotor em via 

pública, com os pneus “carecas”, e vier a atropelar 
outrem, poderá estar cometendo crime, por agir com 

a) imprudência. b)negligência. 
c) dolo. d) imperícia. 
e) culpa latu sensu. 
36 O indivíduo que, para se defender, mata o cão feroz 

de seu vizinho 
a) agiu em legítima defesa. 
b) deverá ser responsabilizado criminalmente. 
c) agiu em estrito cumprimento de dever legal 
d) agiu em exercício regular de direito. 
e) agiu em estado de necessidade. 
37 O inquérito policial só pode ser arquivado pelo 
a) Secretário da Segurança Pública. 
b) Promotor de Justiça. 
c) Juiz de Direito. 
d) Delegado de Polícia. 



e) Ministro da Justiça. 
38 Em leis especiais, há prazos diferentes para a 

ultimação do inquérito. De regra, todavia, quando o 
indiciado estiver solto, o inquérito policial deverá 
terminar no prazo de 

a) 15 dias. b) 30 dias. 
c) 10 dias. d) 5 dias. 
e) 24 horas. 
39 Quanto à prisão em flagrante, na falta ou no 

impedimento do escrivão 
a) qualquer pessoa lavrará o auto, 

independentemente de compromisso legal. 
b) o acusado será imediatamente liberado. 
c) o acusado será liberado após ser interrogado. 
d) o próprio condutor lavrará o auto, mesmo antes 

de prestar o compromisso legal.  
e) qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o 

auto, depois de prestado o compromisso legal. 
40 Constitui abuso de autoridade qualquer atentado 
a) à liberdade de consciência e de crença, ao direito 

de reunião e à incolumidade física do indivíduo. 
b) ao livre exercício de culto religioso, à 

manifestação do pensamento e ao direito de 
resposta. 

c) à imagem do indivíduo, ao acesso de informação 
e ao direito de propriedade 

d) à atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação e aos direitos e garantias legais 
assegurados ao exercício do voto.  

e) à prevalência dos direitos humanos, ao direito à 
saúde e à liberdade individual. 

 NOÇÕES DE CRIMINOLOGIA 

41 A obra clássica de Cesare Bonesana tem o seguinte 
título: 

a) Utopia. 
b) A origem das espécies. 
c) O homem delinqüente. 
d) O Estado das prisões. 
e) Dos delitos e das penas. 
42 Considera-se cifra negra a criminalidade 
a) registrada, mas não investigada pela Polícia. 
b) registrada, investigada pela Polícia, mas não 

elucidada. 
c) registrada, investigada pela Polícia, elucidada, mas 

não punida pelo Judiciário. 
d) não registrada pela Polícia, desconhecida, não 

elucidada, nem punida. 
e) não registrada pela Polícia, porém conhecida e 

denunciada diretamente pelo Ministério Público. 
43 Rafael Garófolo, um dos precursores da ciência da 

Criminologia, tem como sua principal obra o livro 
intitulado: 

a) Criminologia. 
b) A Criminologia como ciência. 
c) Política Criminal. 
d) A ciência da Criminologia. 
e) O homem delinquente. 
44 A criminologia é uma ciência que dispõe de leis 
a) imutáveis e evolutivas. 
b) inflexíveis e evolutivas. 
c) permanentes e flexíveis. 
d) flexíveis e restritivas. 
e) evolutivas e flexíveis. 

45 
Dentre as idéias defendidas pelo Marquês de 
Beccaria, relativamente aos delitos e às penas, a pena 
deveria 

a) ser prontamente imposta para que o castigo pudesse 
relacionar-se com o crime. 

b) ser imposta somente após um período de prisão do 
deliquente para que este pudesse refletir sobre seus 
atos. 

c) sempre ser imposta de forma a configurar um confisco 
de bens do delinqüente. 

d) ser imposta de forma a corresponder a uma ação 
ofensiva igual àquela praticada pelo ofensor. 

e) imposta somente pelo Santo Ofício da Inquisição. 
46 “L’uomo delinquente” ou “O homem delinquente” é 

uma obra clássica da criminologia, de autoria de 
a) Marquês de Beccaria. b) Césare Lombroso. 



c) Francesco Carrara. d) Pellegrino Rossi. 
e) Enrico Pessina. 
47 Segundo a teoria behaviorista, o homem comete um 

delito porque e seu comportamento 
a) é uma resposta às causas ou fatores que o levam à 

prática do crime. 
b) decorre de sua própria natureza humana, 

independentemente de fatores internos ou externos. 
c) é dominado por uma vontade insana de praticar um 

crime. 
d) não permite a distinção entre o bem e o mal. 
e) impede-o de entender o caráter delituoso da ação 

praticada. 
48 O indivíduo incapaz de cuidar-se e bastar-se a si 

mesmo, com “QI” abaixo de 20 e idade mental abaixo 
de 3 anos, tem seu estado mental caracterizado como 

a) hipofrênico. b) débil mental. 
c) imbecil. d) idiota. 
e) hiperfrênico. 
49 O indivíduo abúlico é aquele cuja personalidade 

psicopática se caracteriza 
a) pela falta de vontade, sendo uma pessoa 

sugestionável e vulnerável aos fatores criminógenos e 
que age por indução. 

b) por ser uma pessoa arrojada, intrépida, combativa, 
destemida e decidida. 

c) por ser destituído de confiança ou de esperança, 
propenso a tremores e que se preocupa e sofre 
exageradamente com o menor revés. 

d) por aparentar placidez e felicidade, porém pode 
explodir subitamente em fúria. 

e) por ser vaidoso e ter mania de grandeza, aparentando 
ser mais do que é. 

50 A anormalidade psicossexual consistente na exaltação 
ou impulsividade sexual sem freio, verificada no 
indivíduo do sexo masculino, é conhecida por 

a) ninfomania. b) anerotismo. 
c) erotismo. d) masoquismo. 
e) satiríase. 
 ATUALIDADES 

51 Os Presidentes da Bolívia, Venezuela e Cuba são, 
respectivamente, 

a) Evo Morales, Hugo Chaves e Raul Castro. 
b) Álvaro Uribe, Evo Morales e Raul Castro. 
c) Evo Morales Fernando Lugo e Raul Castro. 
d) Evo Morales, Hugo Chaves e Fidel Castro. 
e) Cristina Kirchiner, Evo Morales e Raul Castro. 
52 O lixo espacial é composto de 
a) gases tóxicos liberados da atmosfera terrestre. 
b) pedaços de meteoros e meteoritos fragmentados com 

o choque destes astros com a atmosfera da Terra. 
c) detritos de saneamento expelidos pela Estação Orbital 

Internacional. 
d) nuvem tóxica liberada pelas erupções vulcânicas 

terrestres que conseguem atingir o espaço. 
e) detritos de naves, satélites desativados, objetos 

metálicos e pedaços de foguetes. 
53 O governo brasileiro pretende aprimorar seu poderio 

bélico, com a aquisição de aviões de combate (caças). 
Os países que estão participando deste processo, 
pretendendo fornecer as aeronaves são: 

a) Estados Unidos, França e Suíça. 
b) Estados Unidos, Inglaterra e França. 
c) Estados Unidos, França e Suécia. 
d) Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. 
e) Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul. 
54 Qual astro do sistema solar deixou de ser considerado 

como planeta, pela União Astronômica Internacional 
(UAI), durante a reunião em Praga, na República 
Theca, em 2006? 

a) Netuno. b) Vênus. 
c) Mercúrio. d) Plutão. e) Júpiter. 
55 Entre quais Estados do Oriente Médio está sendo 

construído um muro a fim de separá-los? 
a) Israel e Iraque. b) Irã e Iraque. 
c) Líbano e Israel. d) Irã e Israel. 
e) Israel e Cisjordânia. 
56 A Lei 13.541, de 7 de maio de 2009, conhecida como 

“Lei Antifumo”, tem eficácia 



a) somente no Município de São Paulo. 
b) somente no Estado de São Paulo. 
c) em todo território Nacional. 
d) somente na Região Sudeste. 
e) somente na Grande São Paulo. 
57 Em telefonia celular, o que é “portabilidade”? 
a) É a faculdade do cliente em manter o número a ele 

designado, mesmo mudando de operadora, dentro da 
mesma área de registro (DDD).  

b) É a facilidade que o celular, por seu tamanho, 
apresenta em ser tranportado. 

c) É a obrigatoriedade de fidelidade que um cliente tem 
com uma operadora, durante o período de um ano. 

d) É a funcionalidade que alguns aparelhos apresentam 
de transmitir dados entre si, sem a necessidade do 
uso de cabos. 

e) É a possibilidade de utilização de um aparelho móvel, 
em uma região não atendida por sua operadora, 
utilizando-se de antenas de outras operadoras. 

58 Quais as regiões do planeta, mais afetadas pelo 
buraco da camada de ozônio? 

a) O continente americano. 
b) Não existe uma região específica. 
c) As áreas desérticas. 
d) Os Polos, especialmente o Polo Sul (Antártida). 
e) Europa e Estados Unidos, por serem as áreas mais 

poluídas. 
59 Qual o nome do Papa Bento XVI? 
a) Giuseppe Melchiorre Sarto. 
b) .Achille Ratti. 
c) Joseph Alois Rayzinger. 
d) Giovanni Battista Martini. 
e) Karol Josef Wojtyl 
60 O que é desenvolvimento sustentável? 
a) É o desenvolvimento de um país, por seus próprios 

recursos, sem a necessidade de auxílio externo. 
b) É aquele que necessita de auxílio externo, para poder 

ter seu curso. 
c) É o desenvolvimento de uma determinada região, 

baseado em seus próprios recursos naturais. 
d) É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades 

das presentes gerações, sem comprometer as 
necessidades das gerações futuras. 

e) É aquele utilizado para o sustento básico das famílias 
de uma determinada localidade. 

61 O que é uma ONG? 
a) São organizações que visam o combate às ações de 

Governo. 
b) São organizações que não possuem vínculo com o 

Governo, mas que repassam a ele parte dos lucros 
obtidos com suas atividades. 

c) São organizações criadas com o propósito único de 
auxiliar o Governo em suas ações sociais. 

d) É uma organização, com fins lucrativos, que apesar 
de não pertencer a nenhum escalão do Governo, 
possui vínculos diretos com  este. 

e) É uma associação formada por um grupo de pessoas 
em torno de propósitos em comum, sem fins 
lucrativos, e que todo e qualquer excedente financeiro 
deve ser aplicado nas ações a que se propõe. 

62 Quem faz a medição do P.I.B. (Produto Interno Bruto), 
no Brasil? 

a) O Banco Central do Brasil. 
b) A Bolsa de Valores. 
c) O Ministério da Economia. 
d) Exclusivamente o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
e) O Datafolha. 
63 O que é Nepotismo? 
a) É a prática de concorrência ilegal. 
b) É a contratação, sem concurso público, de parentes 

de autoridades e funcionários para cargos de 
confiança no serviço público. 

c) É a mudança , por parte de um político, durante um 
mandato, de partido. 

d) É a prática de concussão por parte de funcionário 
público. 

e) É o governo exercido por nobres. 
64 Quem foi o Governador do Estado de Tocantins, que 



teve o seu mandato cassado? 
a) Aécio Neves. b) Marcelo Miranda. 
c) Teotônio Vilela Filho. d) Cid Gomes. 
e) Roberto Requião. 

65 Não fazem parte do G-20 ( Grupo de países que, 
juntos, respondem por 90% do P.I.B. do planeta) 

a) Suíça e Uruguai. 
b) Brasil e Argentina. 
c) Arábia Saudita e Índia. 
d) Estados Unidos e Alemanha 
e) Japão e China. 
66 A União Européia (EU) é composta por 
a) dezenove países. b) dez países. 
c) trinta países. d) vinte e sete países. 
e) vinte e cinco países. 
67 Qual foi uma das principais reivindicações 

apresentada pelos países participantes da 5ª. Cúpula 
das Américas, encerrada no dia 19/04/2009? 

a) O fim do boicote a Cuba, e sua reinclusão na 
Organização dos Estados Americanos (OEA). 

b) A inclusão de todos  os  países americanos no atual 
G-20. 

c) A inclusão de Brasil e Argentina no Grupo de países 
desenvolvidos. 

d) A criação de uma moeda americana única, aos 
moldes do Euro. 

e) A exclusão dos EUA da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), por não ter aderido ao Protocolo 
de Kioto. 

68 O que prevê a Lei 12.031, de 21 de setembro de 
2009, que alterou a Lei 5.700 de  01 de setembro de 
1971? 

a) A criação do nono ano do ensino fundamental. 
b) A obrigatoriedade de execução semanal do Hino 

Nacional nos estabelecimentos de ensino 
fundamental, públicos e privados. 

c) A obrigatoriedade de uso de uniformes, nas cores da 
bandeira nacional, nas escolas da rede pública. 

d) A forma como será feita a reposição das aulas 
perdidas em razão da gripe suína. 

e) A inclusão da matéria Organização Social e Política 
do Brasil (OSPB) no ensino médio. 

69 A Inspeção Veicular Ambiental, regulamentada pelo 
Decreto Municipal 50.351/08, 

a) é obrigatória para todos os veículos registrados no 
Estado de São Paulo. 

b) é obrigatória para qualquer veículo que circule na 
Capital paulista, independentemente da cidade de 
registro. 

c) é obrigatória somente para os veículos registrados na 
Capital paulista. 

d) é obrigatória para todos os veículos registrados na 
Grande São Paulo. 

e) não é obrigatória, sendo facultativo aos proprietários 
de veículos registrados na Capital paulista, a sua 
realização ou não. 

70 A gripe H1N1 (Gripe Suína) já é considerada uma 
pandemia. Pandemia é 

a) o surgimento de uma doença que, pelo menos até o 
momento, não há cura. 

b) o alastramento de uma doença, em determinada 
região, como por exemplo um Estado. 

c) a eclosão de uma doença infecciosa transmitida por 
determinado animal. 

d) uma epidemia de doença infecciosa que se espalha 
entre a população localizada em uma grande região 
demográfica como, por exemplo, um continente ou 
mesmo o planeta. 

e) a incidência, em curto espaço de tempo, de grande 
número de casos de uma doença, em uma região 
determinada. 

 LÓGICA 
71  Toda sentença declarativa que pode ser classificada, 

unicamente, como verdadeira(V) ou falsa(F) é 
a) proposição. b) contradição. 
c) conjunção. d) conectivo. 
e) axioma. 
72 Toda proposição composta, cuja última coluna da sua 

tabela-verdade encerre somente a letra V ( Verdade ) 
chama-se 



a) trepanação. b) tanatologia. 
c) teologia. d) tenacidade. 
e) tautologia. 
73 Uma medida de capacidade de ocorrência de 

resultado desejado, em um experimento cujo 
resultado desejado não pode ser previsto, chama-se: 

a) Contabilidade. b) Condutibilidade 
c) Probabilidade d) Retratibilidade 
e) Versatilidade 
74 Idempotente, comutativa, associativa e identidade são 

propriedades da 
a) condução. b) proposição. 
c) contradição. d) comutação. 
e) conjunção. 
75 Um investigador deve apresentar-se a sua nova 

unidade até às 9 horas de uma segunda-feira. Seu 
veículo é placa final 1, devendo, portanto, utilizar-se 
do metrô, cujo intervalo entre os trens é de 7 minutos. 
O trajeto é de 16 minutos, e o deslocamento a pé é de 
9 minutos. Um trem partiu às  7h57min. Qual o 
horário-limite do embarque para não se atrasar? 

a) 8h32min b) 7h51min 
c) 6h5min d) 8h41min 
e) 8h34min 
76 Duas equipes do Denarc vão cumprir mandados de 

prisão em duas cidades ( A e B ). A operação deverá 
ser efetivada no mesmo horário, às 6 horas. A partida 
foi marcada às 5 horas. Sabendo-se que a cidade A 
dista da base 60 km e a cidade B, 80 km, qual a 
velocidade média que cada uma das equipes deverá 
manter para que tenham uma folga de 20 minutos , 
como prevenção, para eventualidades?  

a) A = 80 km/h e  B = 90 km/h 
b) A = 90 km/h e  B = 120 km/h 
c) A = 60 km/h e  B = 110 km/h 
d) A = 70 km/h e  B = 130 km/h 
e) A = 90 km/h e  B = 105 km/h 
77 Uma equipe do GOE assumira seu plantão diurno no 

dia 1º de novembro  às 8 horas.  Sabendo-se que o 
turno encerra-se às 20 horas e que a escala é de 12 
horas diurnas x 24 horas de folga, 12 horas noturnas e 
72 horas de folga ( 12 x 24 x 12 x 72 ). Quantas horas 
a equipe irá trabalhar no mês e quantos plantões 
diurnos e quantos plantões noturnos irá cumprir?  

a) 158 h,  7 diurnos e 6 noturnos. 
b) 156 h,  5 diurnos e 7 noturnos. 
c) 146 h,  6 diurnos e 7 noturnos. 
d) 144 h,  6 diurnos e 6 noturnos. 
e) 160 h,  5 diurnos e 5 noturnos. 
78 Em um treinamento de rapel, preparativo para o curso 

da SWAT, o  SAT disponibilizou um helicóptero 
Esquilo modelo 350 B, cujo rotor principal opera com  
360 rotações por minuto. Entre a decolagem, 
lançamento e pouso decorrem em média 4 minutos. 
Foram efetuados 40 lançamentos. Para  efeito de 
inspeções, quantos giros deram as pás da hélice e 
quantas horas trabalharam?  

a) 57.800     2 h 45 min. b) 57.600     2 h 40 min.    
c) 58.600     2 h 50 min. d) 59.400     2 h 20 min. 
e) 60.000     2 h 35 min. 
79 O DIPOL  solicitou a 3 empresas de telefonia 

orçamento para efetuar serviços de manutenção do 
CEPOL. O serviço deverá ser realizado  entre as zero 
hora e 6 horas. O atraso na entrega do serviço 
acarretará multa de 10% do valor do contrato por hora 
de atraso. A empresa A apresentou R$800,00 a visita 
e R$ 200,00 a hora, a B R$920,00 e R$180,00 e a C 
R$ 980,00 e R$ 170,00.  O serviço terminou às 7 
horas. Quanto foi a multa da empresa vencedora? 

a) R$ 180,00 b) R$ 220,00 
c) R$ 200,00 d) R$ 300,00 
e) R$ 280,00 
80 Cabe ao motorista verificar os fluídos da viatura. A 

probabilidade de ser verificado o óleo do motor é 0,30; 
a probabilidade de verificar a água do radiador é 0,15 
e a probabilidade de verificar ambos é 0,05. Qual é a 
probabilidade do motorista não verificar nenhum dos 
dois fluidos? 

a) 0,60 b) 0,40 



c) 0,30 d) 0,10 
e) 0,20 
 INFORMÁTICA 

81 O que é Spyware? 
a) Um software que, uma vez instalado, reúne 

informações sobre os hábitos de navegação na 
internet do usuário. 

b) Ferramenta desenvolvida pela IBM que usa comandos 
simples, baseados em palavras em inglês. 

c) Programa da família do shareware ou freeware para
controlar a bios do computador. 

d) Software projetado para detectar e eliminar vírus de 
computador. 

e) Software projetado para detectar e eliminar somente 
os vírus que afetam a memória do computador. 

82 O que é Ransomware? 
a) Software antivírus criador pelo norte-americano David 

Ransom. 
b) Um software que, ao infectar um computador, 

criptografa todo ou parte do disco rígido. 
c) Programa da família do shareware ou freeware para 

controlar a bios do computador. 
d) Software projetado para detectar e eliminar vírus da 

memória Ransom. 
e) Programa da família do shareware ou freeware para 

controlar a bios do computador. 
83 O que é Trojan Horse? 
a) Programa que controla a forma de acesso para as 

placas pci. 
b) Também conhecido como Cavalo de Tróia que, 

quando instalado, evita um ataque malicioso ao 
computador. 

c) Um software que, ao infectar um computador, libera 
uma porta para uma possível invasão. 

d) Software projetado para controlar as invasões pela 
porta AGP (Advanced Graphics Port). 

e) Tecnologia usada na internet para gravar programas 
com a extensão *.trh. 

84 O que é Rootkit? 
a) Nome técnico do ponto inicial de uma árvore binária 

(root node). 
b) Conjunto de softwares que auxilia na criação de um 

root device 
c) Elemento particular de uma estrutura em árvore que 

permite alcançar todos os outros elementos dessa 
estrutura. 

d) Uma rotina que cria na estrutura hierárquica de 
diretórios em disco o ponto de entrada na árvore de 
diretórios. 

e) Tipo de malware com a função de se camuflar, 
impedindo que seu código seja encontrado por 
qualquer antivírus. 

85 O que é Firmware? 
a) A condição que aparece, quando o resultado de uma 

operação aritmética excede a capacidade de 
armazenamento do espaço determinado, para receber 
este resultado em um computador. 

b) Interface básica do sistema operacional do Macintosh, 
que permite ao usuário examinar o conteúdo de 
diretórios. 

c) Uma ou mais lâminas inflexíveis revestidas com um 
material que permite a gravação magnética de dados 
digitais. 

d) Conjunto de instruções essenciais para o 
funcionamento de um dispositivo, geralmente 
armazenado em um chip de memória ROM ou 
memória Flash. 

e) Byte existente no início de um trilha de disco e que 
tem por função indicar se esta trilha está correta ou 
defeituosa. 

86 O que é HTML? 
a) Linguagem de formatação de texto. 
b) Linguagem de programação. 
c) Tecnologia usada em monitores de cristal líquido. 
d) Porta encontrada na maioria dos hubs, que permite 

interligar dois hubs utilizando um cabo de rede 
comum. 

e) Tecnologia de transmissão de dados sem fio. 
87 O que é HTTP? 
a) Programa geralmente fornecido como parte dos 



processadores de texto que faz a separação silábica 
de palavras. 

b) Linguagem de programação, também conhecida como 
Java. 

c) Linguagem de formatação de texto. 
d) Protocolo de comunicação usado para transferir 

informação entre um servidor e um cliente. 
e) Linguagem de programação, também conhecida como 

Visual Basic. 
88 O que é IP? 
a) Navegador da internet para acesso a sites de 

conteúdo livre. 
b) Software de desenvolvimento que combina a função 

de editor e compilador de forma perfeitamente 
integrada. 

c) Endereço que indica o local de um determinado 
equipamento (geralmente computadores) em uma 
rede privada ou pública. 

d) Processo segundo o qual um computador faz contato 
com um terminal, a fim de dar a este a oportunidade 
de transmitir uma mensagem que esteja pronta. 

e) Protocolo de comunicação usado para movimentar 
dados entre dois servidores ou programas em 
estações de trabalho. 

89 Qual das alternativas contém apenas extensões de 
arquivos de vídeo? 

a) ra, dat e wma. b) dot, vob e mov. 
c) mpg, avi e rtf d) wmv, asf e rmvb. 
e) bin, swf e vob. 
90 Qual das alternativas contém apenas extensões de 

arquivos de formato de compressão? 
a) cab, zip e hlp. b) arj, lzh e rar. 
c) tar,  ice e pdf. d) asp, ace e uue. 
e) bz2, sxc e xls. 
91 O que é Cookie? 
a) Um sistema de máquina virtual que gera interação 

geral de tempo compartilhado. 
b) Arquivo do tipo “biscoito” que evita que o servidor 

possa rastrear padrões e preferências do usuário. 
c) Circuitos integrados, com formato de “biscoito”, que 

trabalham com baixa corrente elétrica, diminuindo o 
calor durante o funcionamento. 

d) Ferramenta que evita, em uma visita posterior ao 
mesmo site, utilizar informação armazenada para
personalizar o que será enviado ao usuário.  

e) Um grupo de dados trocados entre navegador e o 
servidor, colocado num arquivo de texto criado no 
computador do utilizador. 

92 Qual o nome do endereço de um recurso ou página, 
disponível em uma rede (internet ou intranet)? 

a) dns b) dot c) url 
d) config  e) wps 

93 Qual a função dos serviços, como TinyURL.com, 
micURL ou 1URL? 

a) Servidores de webmail. 
b) Provedores para conversas on-line, através de url. 
c) Organizar grupos de discussão. 
d) Encurtadores de url. 
e) Servidores de email, através de url. 
94 Como é chamada a tecnologia de acesso rápido que 

usa a linha telefônica para a transmissão de dados do 
servidor para o cliente? 

a) Iden. b) Wi-Fi. c) ADSL. 
d) Dial-up. e) Adware. 
95 Qual dos programas não é um browser? 
a) Samba. b) Kalel. c) Opera. 
d) Viola. e) Arena. 
96 Qual das alternativas abaixo não é um sistema 

operacional? 
a) Snow Leopard. b) Debian. 
c) Ubuntu. d) Malibu. e) Gentoo. 
97 Qual o nome da ferramenta que permite descobrir o 

caminho feito pelos pacotes de dados por uma rede 
de computadores, desde a sua origem até o seu 
destino? 

a) Traceroute. b) Inetd. c) Ipconfig. 
d) Telnet. e) Home. 
98 Qual o nome da ferramenta que serve para traduzir 

nomes de domínio para os números de IP 



 

 

correspondentes, consultando os servidores de DNS? 
a) Ping. b) Recall. c) Callip. 
d) Nslookup. e) Babel. 
99 Qual o nome da ferramenta, comum ao Windows, 

Unix e Linux, utilizada para se obterem informações 
sobre as conexões de rede (saída e entrada), tabelas 
de roteamento e informações sobre a frequência de 
eventos da utilização da interface na rede? 

a) Whois. b) Ipstat. c) Lsof. 
d) Netstat. e) Figer. 

100 Qual o nome da ferramenta ou programa usado para 
monitorar o tráfego de redes e descobrir portas 
abertas ou outras falhas de segurança? 

a) Single System. b) SMTP. 
c) SIMM. d) SNMP. e) Sniffer. 


