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INSTRUÇÕES

 

 

 

� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas 

sequencialmente que compõem a prova objetiva. 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova 

objetiva. 

   

         ATENÇÃO 
1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração 

está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. 

Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

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

6- Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua 

prova, ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. 

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais 

de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9- Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com 

tranquilidade, mas controle seu tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início, porém não 

poderá levar consigo o caderno de questões, podendo reter para si, apenas o campo de marcação do seu gabarito 

que encontra-se no verso da capa da prova. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP 

(www.aocp.com.br), no primeiro dia útil subsequente a aplicação das provas. 

11- O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala levando o caderno de questões após o encerramento 

da prova. 

12- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata. 

13- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, 

telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos 

causará eliminação imediata do candidato. 

14- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 

término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal. 

15- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará 

as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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PORTUGUÊS 
 

Cientistas mostram ser possível forjar evidências de DNA 
 

‘É muito mais fácil plantar DNA do que impressões 
digitais’, diz especialista. Celebridades também já 
podem temer ‘paparazzi genéticos’. 
Cientistas em Israel demonstraram que é possível 
fabricar provas de DNA, minando a credibilidade 
do que foi considerado o mais alto padrão de 
evidência em casos criminais. 
Os cientistas fabricaram amostras de sangue e 
saliva contendo DNA de uma pessoa diferente do 
doador. Eles também mostraram que, se tivessem 
acesso a um perfil de DNA num banco de dados, 
poderiam construir uma amostra de DNA para 
combiná-la a esse perfil sem obter qualquer tecido 
da pessoa. 
“Você pode simplesmente projetar uma cena de 
crime”, disse Dan Frumkin, principal autor do 
trabalho, publicado online pelo jornal “Forensic 
Science International: Genetics”. “Qualquer 
estudante de biologia poderia fazer isso.” 
Frumkin é um dos fundadores da Nucleix, 
empresa baseada em Tel Aviv responsável pelo 
desenvolvimento de um exame capaz de distinguir 
amostras de DNA falsas e verdadeiras – e espera 
vendê-lo a laboratórios forenses. 
A possibilidade de plantar evidências de DNA 
numa cena de crime é apenas uma das 
implicações da descoberta. Outra seria uma 
potencial invasão de privacidade. 
Usando algumas das mesmas técnicas, pode ser 
possível obter o DNA de qualquer um, de um copo 
descartável ou filtro de cigarro, e transformá-lo 
numa amostra de saliva – que poderia ser 
submetida a uma empresa de exames genéticos, 
e usada para medir ancestralidade ou o risco de 
contrair várias doenças. Celebridades podem 
passar a temer “paparazzi genéticos”, disse Gail 
Javitt, do Genetics and Public Policy Center, na 
Universidade Johns Hopkins. 
Tânia Simoncelli, conselheira científica da União 
Americana de Liberdades Civis, disse que a 
descoberta é preocupante. “Numa cena de crime, 
é muito mais fácil plantar DNA do que impressões 
digitais”, explicou. “Estamos criando um sistema 
de justiça criminal cada vez mais dependente 
dessa tecnologia”. 
John Butler, líder do projeto de testes de 
identidade humana no Instituto Nacional de 
Padrões e Tecnologia dos EUA, afirmou estar 
“impressionado com o quão bem eles eram 
capazes de fabricar os perfis falsos de DNA”. Ele 
acrescentou uma ressalva (não muito 
tranquilizadora): “Imagino que o criminoso comum 
não seria capaz de fazer algo assim.” 
  

Texto disponível em 
<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1284847-5603,00-
CIENTISTAS+MOSTRAM+SER+POSSIVEL+FORJAR+EVIDE

NCIAS+DE+DNA.html>. Acesso em 16 out 2009. 
 
 

QUESTÃO 01 
“Os cientistas fabricaram amostras de sangue e 
saliva contendo DNA de uma pessoa diferente do 
doador. Eles também mostraram que, se tivessem 
acesso a um perfil de DNA num banco de dados, 
poderiam construir uma amostra de DNA para 
combiná-la a esse perfil sem obter qualquer tecido 
da pessoa.” 
 
Todos os elementos destacados do período acima 
são pronomes, EXCETO 
 
(A) eles. 
(B) num. 
(C) la. 
(D) esse. 
(E) qualquer. 
 
 
QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o 
mesmo número de letras e de fonemas. 
 
(A) Cientistas 
(B) Humana 
(C) Acrescentou 
(D) Criminais 
(E) Cigarro 
 
 
QUESTÃO 03 
Em “Outra seria uma potencial invasão de 
privacidade.”, a expressão destacada 
desempenha função de 
 
(A) aposto explicativo. 
(B) adjunto adverbial. 
(C) complemento nominal. 
(D) objeto indireto. 
(E) adjunto adnominal. 
 
 
QUESTÃO 04 
Assinale a alternativa cuja palavra apresenta um 
dígrafo em sua grafia. 
 
(A) Genéticos 
(B) Amostras 
(C) Capazes 
(D) Digitais 
(E) Possível 
 
 
QUESTÃO 05 
Todas as alternativas abaixo apresentam um 
assunto mencionado no texto, EXCETO 
 
(A) fragilidade dos testes de DNA. 
(B) invasão de privacidade. 
(C) pesquisas com DNA. 
(D) projeção de cenas de crime. 
(E) exames de paternidade. 
 






QUESTÃO 06 
Em todas as alternativas abaixo o elemento QUE 
é conjunção integrante, EXCETO 
 
(A) “...numa amostra de saliva – que poderia ser 

submetida a uma empresa...” 
(B) “Tânia Simoncelli...disse que a descoberta é 

preocupante.” 
(C) “Cientistas em Israel demonstraram que é 

possível fabricar provas de DNA...” 
(D) “Eles também mostraram que, se tivessem 

acesso a um perfil de DNA num banco de 
dados, poderiam construir...” 

(E) “‘Imagino que o criminoso comum não seria 
capaz de fazer algo assim.’” 

 
 
QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 
função sintática desempenhada pelas expressões 
destacadas. 
 
(A) “Tânia Simoncelli...disse que a descoberta é 

preocupante.” (predicativo do sujeito) 
(B) “‘Numa cena de crime, é muito mais fácil 

plantar DNA do que impressões digitais...’” 
(adjunto adverbial) 

(C) “Ele acrescentou uma ressalva (não muito 
tranquilizadora)...” (objeto direto) 

(D) “‘...criando um sistema de justiça criminal 
cada vez mais dependente dessa 
tecnologia’”. (objeto indireto) 

(E) “...pode ser possível obter o DNA de 
qualquer um, de um copo descartável...” 
(adjunto adnominal) 

 
 
QUESTÃO 08 
Assinale a alternativa cuja expressão foi 
empregada em sentido conotativo. 
 
(A) “‘Imagino que o criminoso comum não seria 

capaz de fazer algo assim.’”  
(B) “‘Numa cena de crime, é muito mais fácil 

plantar DNA do que impressões digitais’” . 
(C) “‘ Estamos criando um sistema de justiça 

criminal cada vez mais dependente dessa 
tecnologia’”. 

(D) “‘Qualquer estudante de biologia poderia 
fazer isso.’” 

(E) “Cientistas em Israel demonstraram que é 
possível fabricar provas de DNA...” 

 
 
QUESTÃO 09 
“Eles também mostraram que, se tivessem acesso 
a um perfil de DNA num banco de dados, 
poderiam construir uma amostra de DNA para 
combiná-la a esse perfil sem obter qualquer tecido 
da pessoa.” 
 
A oração destacada acima se classifica como 
subordinada adverbial 

 
(A) comparativa. 
(B) concessiva. 
(C) condicional. 
(D) conformativa. 
(E) consecutiva. 
 
 
QUESTÃO 10 
Assinale a alternativa cuja expressão destacada 
foi substituída corretamente pelo pronome entre 
parênteses. 
 
(A) “Imagino que o criminoso comum não seria 

capaz de fazer algo assim.” (fazê-lo) 
(B) “Celebridades também já podem temer 

‘paparazzi genéticos’.” (temer-lhes) 
(C) “...e usada para medir ancestralidade ou o 

risco de contrair várias doenças.” (contrair-
lhes) 

(D) “‘...impressionado com o quão bem eles 
eram capazes de fabricar os perfis falsos de 
DNA’”. (fabricar-lhes) 

(E) “...capaz de distinguir amostras de DNA 
falsas e verdadeiras....” (distingui-lhes) 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
Leia o trecho da reportagem a seguir, que foi 
publicada pela revista Isto É                                                                                                                
em 14/10/09. 
 
Todos os dias, milhares de turistas visitam a 
Capela Sistina, no Vaticano, a mais famosa igreja 
católica do mundo. Independentemente do credo, 
saem maravilhados - e com uma ligeira dor no 
pescoço. Seu teto e altar retratam através de 
belas pinturas pelo menos 300 figuras bíblicas. É 
tudo tão detalhista e tão magnificamente realizado 
que é preciso um bom guia para identificar os sete 
apóstolos e cada uma das nove passagens do 
Antigo Testamento ali representadas. [...] 
 
Essas pinturas foram realizadas por 
 
(A) Vincent VanGogh, conhecido pintor italiano 

que viveu em Florença no século XVIII. 
(B) Michelangelo, que além da pintura do teto 

da Capela sistina, também se destaca pela 
autoria do famoso quadro A Última Ceia. 

(C) Michelangelo, um gênio do Renascimento 
que além de pintor, esculpiu as obras Davi e 
Pietá. 

(D) Pablo Picasso, que foi considerado o 
precursor do Renascimento na Europa. 

(E) Salvador Dalí, que além da obra citada na 
reportagem, pintou o famoso quadro Mona 
Lisa. 

 
 
 






QUESTÃO 12 
Em novembro de 2008, o IBGE – Instituto de 
Geografia e Estatística - divulgou importante 
estudo no qual se demonstra, com hipóteses 
empiricamente plausíveis, que a população 
brasileira envelhece a uma velocidade 
surpreendente. Nas condições do "modelo", ela 
passará por um máximo (cerca de 220 milhões) 
em torno de 2040. De 190 milhões de habitantes 
em 2008, crescerá ao máximo de 220 em 
2039/2040. A partir daí decrescerá lentamente 
para 215 milhões em 2050. A respeito da dinâmica 
demográfica brasileira, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Com a queda das taxas de natalidade e de 

mortalidade, a pirâmide de idades vem 
apresentando um significativo estreitamento 
em sua base, que corresponde aos jovens, e 
um alargamento do meio para o topo, por 
causa do aumento da participação 
percentual de adultos e idosos. 

(B) Mesmo apresentando um envelhecimento 
gradativo de sua população, a taxa de 
fecundidade da mulher brasileira é ainda 
muito alta. Por esse motivo, a previsão do 
IBGE é de que em 2050, o Brasil será o 
terceiro país mais populoso do mundo. 

(C) O envelhecimento de uma população é 
excelente para o desenvolvimento de uma 
nação. Como a população idosa carece de 
poucos recursos, o país passa a fazer 
vultosos investimentos na infra-estrutura 
urbana, resultando em altas taxas de 
crescimento econômico. 

(D) Um dos principais motivos do 
envelhecimento da população brasileira está 
relacionado à falta de políticas que 
incentivem a natalidade em nosso país. Por 
esse motivo, a mulher brasileira tem cada 
vez menos filhos, resultando no atual 
envelhecimento. 

(E) O envelhecimento da população entrava o 
desenvolvimento de qualquer país. Devido a 
essa pressão demográfica, o governo 
brasileiro terá que realizar campanhas 
urgentes para incentivar a natalidade no 
Brasil, pois assim terá mão-de-obra 
suficiente para se tornar um país 
desenvolvido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
A respeito da urbanização brasileira, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta (s) 
correta (s) 
 
I – O Brasil figura hoje como um dos países 

menos urbanizados da América Latina. O 
país possui várias metrópoles como São 
Paulo e o Rio de Janeiro, no entanto é muito 
grande o número de brasileiros que moram 
no campo, especialmente na Amazônia e na 
região Centro-Oeste. 

II – As regiões metropolitanas são conjuntos de 
municípios conurbados e integrados 
socioeconomicamente a uma cidade central, 
com serviços de infra-estrutura comuns. 

III – O crescimento horizontal das cidades e o 
aumento do fluxo de pessoas, mercadorias e 
serviços caracterizam o fenômeno da 
conurbação. No Paraná, as cidades de 
Curitiba, Londrina e Maringá são 
conurbadas com outras cidades, formando 
as chamadas regiões metropolitanas. 

IV – Com o avanço da globalização algumas 
cidades passaram a serem conhecidas 
como cidades globais ou mundiais. O Brasil, 
por ser um país de economia periférica, não 
possui em seu território nenhuma cidade 
considerada global ou mundial. 

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






QUESTÃO 14 
Leia o trecho a seguir retirado de uma reportagem 
publicada pela revista Isto É no dia 14/10/09. 
 
 Durante dez dias, a cidade de Istambul, na 
Turquia, ficou conhecida como "Resistambul". O 
apelido foi dado pelos manifestantes que 
aproveitaram a reunião anual do Fundo Monetário 
Internacional e o Banco Mundial na Turquia para 
protestar contra o capitalismo e o FMI, como 
sempre fazem nessas ocasiões. Na quarta-feira 7, 
último dia do encontro, a polícia turca reprimiu 
violentamente os jovens com jatos d'água e 
bombas de gás lacrimogêneo.[...]Pela primeira vez 
na história, eles participaram de uma verdadeira 
mudança de poder no FMI, com os países ricos 
dando mais voz aos emergentes como Brasil, 
China e Índia. E o Brasil, fato inédito, oficializou a 
intenção de emprestar US$ 10 bilhões ao FMI. [...] 
 
Tomando como base a reportagem e seus 
conhecimentos sobre as relações político-
econômicas mundiais afetadas pela atual crise 
econômica,  assinale a alternativa  INCORRETA. 
 
(A) De acordo com a reportagem conclui-se que 

o Brasil é, atualmente, credor do FMI – 
Fundo Monetário Internacional. Isso se deve 
ao fato de que o montante das reservas 
internacionais que o país acumulou, supera 
o valor da dívida externa. 

(B) Parte do motivo dos protestos dos jovens, 
mencionado na reportagem, diz respeito à 
pressão que o FMI exerce sobre os 
governos dos países em desenvolvimento, 
como por exemplo, a política de privatização 
de empresas estatais e a flexibilização das 
leis trabalhistas. 

(C) O Brasil, juntamente com a Rússia, a Índia e 
a China formam os chamados BRICs, que 
de acordo com a previsão de alguns 
economistas, serão futuras potências 
econômicas. 

(D) A atual crise econômica mundial teve origem 
no centro do capitalismo e afetou 
principalmente as economias desenvolvidas, 
como por exemplo, a Turquia e demais 
países da Europa Ocidental. Já o Brasil, 
escapou ileso à atual crise econômica 
mundial. 

(E) O G7 – Grupo dos países mais ricos do 
mundo – passou a ter uma atuação 
secundária na economia mundial com a 
atual crise econômica. Atualmente, o 
destaque econômico se reorienta para o 
chamado G20, que além do G-7 inclui, 
dentre outros, países emergentes como o 
Brasil, a China, a África do Sul, a Coreia do 
Sul e o México. 

 
 
 
 

QUESTÃO 15 
O pré-sal é uma porção do subsolo que se 
encontra sob uma camada de sal situada alguns 
quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se 
que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões 
de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve 
(de melhor qualidade e que produz petróleo mais 
fino). De acordo com os resultados obtidos através 
de perfurações de poços, as rochas do pré-sal se 
estendem por 800 quilômetros do litoral brasileiro, 
desde Santa Catarina até o Espírito Santo, e 
chegam a atingir até 200 quilômetros de largura 
(adaptação revista Veja On-line – setembro de 
2009.) 
 
Sobre o tema em destaque e fatores relacionados, 
é correto afirmar que 
 
I - o Brasil figura hoje entre os seis países com 

maior reserva de petróleo do mundo. Além 
da auto-suficiência o país está entre os 
maiores exportadores desse recurso mineral 
pelo mundo. 

II - A Petrobrás é uma empresa que busca 
assimilar a tecnologia necessária a 
exploração deste recurso mineral junto ao 
pré-sal,  região da plataforma continental 
que se estende  desde Santa Catarina até o 
Espírito Santo. 

III - A tendência no Brasil é diminuir o consumo 
de petróleo como combustível, a justificativa 
se apóia na questão do mercado estar 
assimilando os carros movidos a dois tipos 
de combustíveis, a exemplo do álcool e da 
gasolina. 

IV - Um barril de petróleo tem quase 159 litros, 
estipulado pela OPEP (Organização do 
Países Exportadores de Petróleo) 
organização do qual o Brasil já faz parte. 

 
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta (s). 
 
(A) Apenas I . 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






QUESTÃO 16 
“É o desenvolvimento de costas para a floresta” A 
Zona Franca de Manaus é um bom exemplo de 
produção de riquezas e empregos sem exercer 
pressão sobre a floresta. A experiência mais bem 
sucedida nesse sentido, caracteriza-se como um 
enclave de eficiência tecnológica na Amazônia. 
Sobre a Amazônia e fatores ligados a ela, é 
correto afirmar que 
 
(A) a Amazônia caracteriza-se como a região 

onde predomina uma economia baseada 
especialmente no setor primário, embora o 
setor secundário, a exemplo da Zona Franca 
de Manaus, figura como ótima proposta de 
desenvolvimento. 

(B) a Amazônia apresenta uma floresta 
Equatorial, onde o desmatamento vem 
acontecendo especialmente a partir da 
rodovias que cortam a região, dentre elas o 
destaque fica para a Transamazônica. 

(C) a floreta Amazônica tem por área de 
ocorrência a região Norte do Brasil,  
apresenta uma biodiversidade  que é 
assimilada a região devido as condições 
naturais: temperaturas elevadas, alta 
amplitude térmica, alto índice de 
precipitação e altas altitudes. 

(D) o fato do “desenvolvimento de costas para a 
floresta Amazônica”, evidenciado no 
enunciado, destaca o descaso das indústrias 
maquiadoras da Amazônia no que diz 
respeito aos cuidados com o uso dos 
recursos naturais para a industrialização da 
região.  

(E) as empresas instaladas na Zona Franca de 
Manaus são de alta representatividade no 
comércio  globalizado, caracterizam-se 
como empresas de bens de consumo não 
duráveis, como as indústrias de eletrônicos, 
motos e alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 
Bolívia teme “genocídio cultural” na guerra da 
coca. 
“Zenon Cruz arranca do talo com dentada outra 
folha de coca, junta-a com língua à bola que já faz 
volume em sua bochecha e faz carranca para o 
helicóptero do exército que paira sobre a selva. 
‘Meu pai semeava coca e seu pai semeava coca 
antes dele’, resmunga, com os dentes manchados 
de verde. ‘Os americanos não entendem que esta 
folha é um presente da mãe-natureza ao nosso 
povo, uma antiga tradição. Não entendem que ela 
é sagrada. Acham que tudo tem a ver com 
drogas’. 
(...) ‘Guarde suas folhas com carinho’, avisa a 
lenda da coca, o poema oral de 800 anos. ‘E 
quando sentir dor no coração, fome na carne e 
escuridão no espírito, leve-as a boca. Você 
encontrará alívio para a dor, alimento para o corpo 
e luz para o espírito’. No entanto, os videntes 
também avisaram que o homem branco ia 
encontrar um meio de corromper sua planta 
‘pequena, mas forte’: ‘Se o seu opressor vier do 
norte, o conquistador branco, o caçador de ouro, 
quando ele tocar vai encontrar só veneno para o 
seu corpo e loucura para a mente’.(...)” 

(THORPE, Nick. The Guarcian, 10dez. 2000). 
 
De acordo com o texto de apoio e a geopolítica 
ligada ao tema em destaque, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta a(s) correta (s). 
 
I - Em algumas localidades da América Latina 

é comum as famílias trabalharem plantando 
coca, o que é um alucinógeno para alguns, 
passa a ser meio de sobrevivência para 
outros. 

II - Quando o texto faz referência ao homem 
branco do norte, retrata o explorador dos 
países desenvolvidos, que diante de uma 
cultura diferenciada, vê a coca como algo 
perigoso. 

III - Em alguns países andinos o uso da coca 
realmente esconde muitos problemas, a 
exemplo da fome, da dor e até problemas 
psicológicos. 

IV - Pelo texto, plantar coca é uma prática que 
faz parte da cultura dos povos andinos,  
passada de pai para filho. 

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






QUESTÃO 18 
O leitor eletrônico da Amazon começa a ser 
vendido no Brasil a partir da última dezena de 
outubro. O lançamento global do produto é o maior 
salto do livro digital. O aparelho custará 1016 reais 
no país. Tem memória para 1500 livros baixados 
pela rede 3G. Cada download leva sessenta 
segundos. Sobre o desenvolvimento do meio 
técnico científico informacional, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta (s) 
correta (s). 
 
I - O produto em destaque representa mais um 

momento de evolução dentro do mundo da 
informação. 

II - A ciência tem inovado cada vez mais, 
colocando no mercado produtos mais 
baratos, que ocupam menos espaço, muito 
mais funcionais e ampliando o mercado de 
consumo. 

III - O livro comum impresso em papel pode ter 
vantagens como cair e não quebrar, não 
usar bateria para funcionar, mas o Kindle 
Amazon (livro digital) também possui suas 
vantagens. 

IV - A comodidade que representa o Kindle 
Amazon para o consumidor pode ser 
caracterizada como uma grande 
preocupação para os editores brasileiros de 
livros de papel. 

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

QUESTÃO 19 
Em 2010, o IBGE realizará o XII Censo 
Demográfico, que se constituirá no grande retrato 
em extensão e profundidade da população 
brasileira e das suas características sócio-
econômicas e, ao mesmo tempo, na base sobre a 
qual deverá se assentar todo o planejamento 
público e privado da próxima década. 
(http://www.censo2010.ibge.gov.br/ acesso 
16/10/2009).  
 
De acordo com o enunciado e situações ligadas à 
questão demográfica no Brasil, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a (s) 
correta (s). 
  
I - O censo 2010 dirá como somos, quanto 

somos e como vivemos. Ele será na 
realidade, o retrato de “corpo inteiro do país” 
com o perfil da população. 

II - A tendência no próximo censo é mostrar que 
a população do Brasil diminuiu em números 
absolutos. 

III - O censo no Brasil é realizado a cada dez 
anos, sendo que o primeiro foi feito em 
1872,  no século XIX. 

IV - A estimativa prevê que no próximo censo, a 
população brasileira apresentará um 
crescimento do número de jovens e 
diminuição do número de idosos. 

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






QUESTÃO 20 
Leia o trecho da reportagem publicada pela revista 
VEJA em 09/09/09, que relata a falta crônica de 
produtos básicos em Cuba. 
 
[...] Uma única fábrica produz papel higiênico em 
Cuba, mas em quantidade insuficiente para a 
demanda. Até recentemente o produto podia ser 
encontrado nas lojas especiais, nas quais o preço 
é cotado em dólar. Apesar de ele custar caro 
demais para o bolso de um trabalhador, muitas 
famílias mantinham em casa pelo menos um rolo, 
para uso das visitas. Mas neste ano a maioria das 
lojas especiais fechou por falta de mercadoria. 
Papel sanitário é apenas um item da lista de 
produtos de higiene escassos em Cuba. Por falta 
de sabonete, os cubanos tomam banho com 
sabão de coco. As mulheres cortam pedaços de 
toalha para servir de absorvente. Não há 
expectativa de melhora. Nos primeiros três meses 
do ano, o turismo caiu 13% e a mesada 
venezuelana baixou para a metade. A ineficiente 
produção agrícola obriga o país a importar 80% 
dos alimentos. A produção industrial caiu 50% 
desde 1989 e o PIB é agora 35% menor. [...] 
 
De acordo com o texto de apoio e acerca das 
relações internacionais de Cuba com os Estados 
Unidos e o Brasil, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A falta de produtos básicos em Cuba é, em 

grande parte, conseqüência do embargo 
econômico imposto pelos Estados Unidos 
durante a era Bush.  

(B) Com a chegada de Barack Obama à Casa 
Branca, o desenvolvimento econômico de 
Cuba poderá ser restabelecido, pois uma 
das primeiras medidas do atual presidente 
americano, foi revogar o boicote econômico 
ao País. 

(C) Por estar situada no Caribe, Cuba sofre os 
efeitos dos furacões que assolam a região. 
Esse é o principal motivo da falta de 
produtos básicos no País, uma vez que sua 
produção agrícola é gravemente afetada 
pelos  fenômenos atmosféricos em 
destaque. 

(D) O atual governo brasileiro possui uma 
ligação muito estreita com o governo 
socialista cubano. O presidente Lula, além 
de amigo pessoal de Fidel Castro, fornece 
petróleo da camada Pré-sal a preços bem 
inferiores aos praticados no mercado 
internacional. 

(E) Apesar do problema da falta crônica de 
produtos básicos em Cuba, conforme 
relatado pela reportagem, o IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano - dos cubanos é 
superior ao IDH dos brasileiros. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, 
LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 21 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. A Constituição Federal poderá ser 
emendada mediante proposta 
 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da 

Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal. 

II - do Presidente da República. 
III - de mais da metade das Assembléias 

Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela 
maioria relativa de seus membros. 

IV – do Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 22 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. É vedada a cassação de direitos políticos, 
cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 
 
I - cancelamento da naturalização por sentença 

transitada em julgado. 
II - incapacidade civil relativa. 
III - condenação criminal ainda que não 

transitada em julgado. 
IV - recusa de cumprir obrigação a todos 

imposta ou prestação alternativa e nos 
casos de improbidade administrativa. 

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






QUESTÃO 23 
A respeito das técnicas de elaboração, redação e 
alteração das leis, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A lei será estruturada em duas partes 

básicas: a parte preliminar e a parte 
normativa. 

(B) O primeiro artigo do texto não necessitará 
indicar o objeto da lei e o respectivo âmbito 
de aplicação. 

(C) A lei poderá conter matéria estranha a seu 
objeto ou a este não vinculada por afinidade, 
pertinência ou conexão. 

(D) O preâmbulo não necessitará indicar o 
órgão ou instituição competente para a 
prática do ato e sua base legal. 

(E) A vigência da lei será indicada de forma 
expressa e de modo a contemplar prazo 
razoável para que dela se tenha amplo 
conhecimento, reservada a cláusula "entra 
em vigor na data de sua publicação" para as 
leis de pequena repercussão. 

 
 
QUESTÃO 24 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. De acordo com as técnicas de elaboração, 
redação e alteração das leis, os textos legais 
serão articulados com observância dos seguintes 
princípios: 
 
I - a unidade básica de articulação será o 

artigo, indicado pela abreviatura "Art.", 
seguida de numeração ordinal até o nono e 
cardinal a partir deste. 

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos 
ou em incisos; os parágrafos em incisos, os 
incisos em alíneas e as alíneas em itens. 

III - os incisos serão representados por 
algarismos romanos, as alíneas por letras 
minúsculas e os itens por algarismos 
arábicos. 

IV - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão 
grafados em letras minúsculas e 
identificados por algarismos romanos, 
podendo estas últimas desdobrar-se em 
Parte Geral e Parte Especial ou ser 
subdivididas em partes expressas em 
numeral ordinal, por extenso. 

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

QUESTÃO 25 
De acordo com a Lei Complementar n° 95/98 para 
o fim de redigir as disposições normativas com 
clareza será necessário atentar para o seguinte 
aspecto 
 
(A) articular a linguagem, técnica ou comum, de 

modo a ensejar perfeita compreensão do 
objetivo da lei e a permitir que seu texto 
evidencie com clareza o conteúdo e o 
alcance que o legislador pretende dar à 
norma. 

(B) expressar a idéia, quando repetida no texto, 
por meio das mesmas palavras, evitando o 
emprego de sinonímia com propósito 
meramente estilístico. 

(C) evitar o emprego de expressão ou palavra 
que confira duplo sentido ao texto. 

(D) escolher termos que tenham o mesmo 
sentido e significado na maior parte do 
território nacional, evitando o uso de 
expressões locais ou regionais. 

(E) construir as orações na ordem direta, 
evitando preciosismo, neologismo e 
adjetivações dispensáveis. 

 
 
QUESTÃO 26 
 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Sem a prova de que votou na última 
eleição, pagou a respectiva multa ou de que se 
justificou devidamente, não poderá o eleitor 
 
I - inscrever-se em concurso ou prova para 

cargo ou função pública, investir-se ou 
empossar-se neles. 

II - receber vencimentos, remuneração, salário 
ou proventos de função ou emprego público, 
autárquico ou para estatal, bem como 
fundações governamentais, empresas, 
institutos e sociedades de qualquer 
natureza, mantidas ou subvencionadas pelo 
governo ou que exerçam serviço público 
delegado, correspondentes ao segundo mês 
subsequente ao da eleição. 

III - obter passaporte ou carteira de identidade. 
IV - renovar matrícula em estabelecimento de 

ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. 
 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 






QUESTÃO 27 
De acordo com a nova Lei do Mandado de 
Segurança, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) Da sentença, denegando ou concedendo o 

mandado, cabe apelação.  
(B) Concedida a segurança, a sentença estará 

sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de 
jurisdição.  

(C) Não se estende à autoridade coatora o 
direito de recorrer.  

(D) A sentença que conceder o mandado de 
segurança pode ser executada 
provisoriamente, salvo nos casos em que for 
vedada a concessão da medida liminar.  

(E) O pagamento de vencimentos e vantagens 
pecuniárias assegurados em sentença 
concessiva de mandado de segurança a 
servidor público da administração direta ou 
autárquica federal, estadual e municipal 
somente será efetuado relativamente às 
prestações que se vencerem a contar da 
data do ajuizamento da inicial.  

 
 
QUESTÃO 28 
De acordo com a nova Lei do Mandado de 
Segurança, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Da decisão do relator que conceder ou 

denegar a medida liminar caberá apelação 
ao órgão competente do tribunal que 
integre.  

(B) Nas decisões proferidas em mandado de 
segurança e nos respectivos recursos, 
quando não publicado, no prazo de 30 
(trinta) dias, contado da data do julgamento, 
o acórdão será substituído pelas respectivas 
notas taquigráficas, independentemente de 
revisão.  

(C) Das decisões em mandado de segurança 
proferidas em única instância pelos tribunais 
não cabe recurso especial e extraordinário 
apenas o recurso ordinário, quando a ordem 
for denegada.  

(D) A sentença ou o acórdão que denegar 
mandado de segurança, sem decidir o 
mérito, impedirá que o requerente, por ação 
própria, pleiteie os seus direitos e os 
respectivos efeitos patrimoniais.  

(E) Os processos de mandado de segurança e 
os respectivos recursos terão prioridade 
sobre todos os atos judiciais, salvo o habeas 
data.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
São atributos do ato administrativo 
 
(A) competência, objeto, forma, motivo. 
(B) competência, objeto e finalidade. 
(C) presunção de legitimidade, imperatividade, 

exigibilidade, auto-executoriedade, 
tipicidade. 

(D) presunção de legitimidade, imperatividade, 
objeto e finalidade. 

(E) auto-executoriedade, tipicidade, objeto e 
finalidade. 

 
 
QUESTÃO 30 
O ato administrativo unilateral e vinculado pelo 
qual a Administração faculta àquele que preencha 
os requisitos legais o exercício de uma atividade, 
denomina-se 
 
(A) admissão. 
(B) permissão. 
(C) concessão. 
(D) licença. 
(E) aprovação. 
 
 
QUESTÃO 31 
 
A respeito da comissão permanente de licitação, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) Os órgãos da Administração Pública 

poderão constituir comissão permanente de 
licitação, que serão integradas por no 
mínimo 2 (dois) membros. 

(B) No caso de convite, a Comissão de licitação, 
excepcionalmente, nas pequenas unidades 
administrativas e em face da exigüidade de 
pessoal disponível, poderá ser substituída 
por um servidor efetivo e um cargo em 
comissão formalmente designado pela 
autoridade competente. 

(C)  Os membros das Comissões de licitação 
responderão solidariamente por todos os 
atos praticados pela Comissão, salvo se 
posição individual divergente estiver 
devidamente fundamentada e registrada em 
ata lavrada na reunião em que tiver sido 
tomada a decisão.  

(D) A investidura dos membros das Comissões 
permanentes não excederá a 2 (dois) anos, 
vedada a recondução da totalidade de seus 
membros para a mesma comissão no 
período subseqüente. 

(E) Todos os membros da Comissão de 
Licitação deverão pertencer aos quadros 
permanentes dos órgãos da Administração 
responsáveis pela licitação. 

 
 
 
 






QUESTÃO 32 
Independentemente das sanções penais, civis e 
administrativas, previstas na legislação específica, 
está o responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito, sujeito às seguintes 
cominações 
 
(A) perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento 
integral do dano, quando houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos 
políticos de oito a dez anos, pagamento de 
multa civil de até três vezes o valor do 
acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
dez anos. 

(B) ressarcimento integral do dano, perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, se concorrer esta circunstância, 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de cinco a oito anos, 
pagamento de multa civil de até duas vezes 
o valor do dano e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de cinco anos. 

(C) ressarcimento integral do dano se houver 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de três a cinco anos, 
pagamento de multa civil de até cem vezes 
o valor da remuneração percebida pelo 
agente e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de três anos. 

(D) perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento 
integral do dano, quando houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos 
políticos de oito a dez anos, pagamento de 
multa civil de até três vezes o valor do 
acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos. 

(E) ressarcimento integral do dano se houver 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de três a cinco anos, 
pagamento de multa civil de até cem vezes 
o valor da remuneração percebida pelo 
agente e proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de dois anos. 

 
 
QUESTÃO 33 
A respeito da Lei de Improbidade Administrativa, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) Constitui crime a representação por ato de 

improbidade contra agente público ou 
terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente. 

(B) Além da sanção penal, o denunciante está 
sujeito a indenizar o denunciado pelos 
danos materiais, morais ou à imagem que 
houver provocado. 

(C) A perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos só se efetivam com o 
trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

(D) A autoridade judicial ou administrativa 
competente poderá determinar o 
afastamento do agente público do exercício 
do cargo, emprego ou função, sem prejuízo 
da remuneração, quando a medida se fizer 
necessária à instrução processual. 

(E) A aplicação das sanções previstas nesta lei 
depende da efetiva ocorrência de dano ao 
patrimônio público. 

 
 
QUESTÃO 34 
As normas constitucionais que no momento em 
que a Constituição é promulgada, não tem o 
condão de produzir todos os seus efeitos, 
precisando de uma lei integrativa 
infraconstitucional, denomina-se 
 
(A) normas de eficácia contida. 
(B) normas de eficácia plena. 
(C) normas de eficácia limitada. 
(D) normas de eficácia restringível. 
(E) normas de eficácia redutível. 
 
 
QUESTÃO 35 
Preencha as lacunas, e em seguida assinale a 
alternativa correta. O Município reger-se-á por lei 
orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de _______, e aprovada por _______ dos 
membros da Câmara Municipal. 
 
(A) cinco dias / maioria absoluta 
(B) dez dias / maioria absoluta 
(C) quinze dias / dois terços 
(D) dez dias / dois terços 
(E) quinze dias / três quintos 
 
 






QUESTÃO 36 
O subsídio dos Vereadores será fixado pelas 
respectivas Câmaras Municipais em cada 
legislatura para a subseqüente, observado o que 
dispõe a Constituição Federal, e nos Municípios 
de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, 
o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá 
a 
 
(A) trinta por cento do subsídio dos Deputados 

Estaduais. 
(B) quarenta por cento do subsídio dos 

Deputados Estaduais. 
(C) cinqüenta por cento do subsídio dos 

Deputados Estaduais. 
(D) sessenta por cento do subsídio dos 

Deputados Estaduais. 
(E) setenta por cento do subsídio dos 

Deputados Estaduais. 
 
 
QUESTÃO 37 
De acordo com o previsto na Constituição Federal, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O total da despesa com a remuneração dos 

Vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de dez por cento da receita do 
Município. 

(B) Inviolabilidade dos Vereadores por suas 
opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Estado. 

(C) A Câmara Municipal não gastará mais de 
setenta por cento de sua receita com folha 
de pagamento, incluído o gasto com o 
subsídio de seus Vereadores.  

(D) Julgamento do Prefeito perante o Superior 
Tribunal de Justiça. 

(E) Iniciativa popular de projetos de lei de 
interesse específico do Município, da cidade 
ou de bairros, através de manifestação de, 
pelo menos, dez por cento do eleitorado. 

 
 
QUESTÃO 38 
A respeito da fiscalização do Município exercida 
pelo Poder Legislativo Municipal, assinale a 
alternativa INCORRETA.  
 
(A) A fiscalização do Município será exercida 

pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de 
controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. 

(B) O controle externo da Câmara Municipal 
será exercido com o auxílio dos Tribunais de 
Contas dos Estados ou do Município ou dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver. 

(C) O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o Prefeito 
deve anualmente prestar, só deixará de 

prevalecer por decisão de três quintos dos 
membros da Câmara Municipal. 

(D) As contas dos Municípios ficarão, durante 
sessenta dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei. 

(E) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos 
ou órgãos de Contas Municipais. 

 
 
QUESTÃO 39 
A sentença judicial transitada em julgado que 
invalidou a demissão do servidor estável, 
produzirá os seguintes efeitos 
 
(A) reintegrará o servidor demitido e o eventual 

ocupante da vaga, se ainda não estável, 
será reconduzido ao cargo de origem, sem 
direito a indenização, aproveitado em outro 
cargo ou posto em disponibilidade com 
remuneração integral ao tempo de serviço. 

(B) reintegrará o servidor demitido e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, será 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito 
a indenização, aproveitado em outro cargo 
ou posto em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de 
serviço. 

(C) reintegrará o servidor demitido e o eventual 
ocupante da vaga, se ainda não estável, 
será reconduzido ao cargo de origem, com 
direito a indenização, aproveitado em outro 
cargo ou posto em disponibilidade com 
remuneração integral ao tempo de serviço. 

(D) reintegrará o servidor demitido e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, será 
reconduzido ao cargo de origem, com direito 
a indenização, aproveitado em outro cargo 
ou posto em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de 
serviço. 

(E) reintegrará o servidor demitido e o eventual 
ocupante da vaga, se ainda não estável, 
será  reconduzido ao cargo de origem, com 
direito a indenização, aproveitado em outro 
cargo ou posto em disponibilidade sem 
remuneração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






QUESTÃO 40 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. O processo legislativo federal compreende 
a elaboração de 
 
I - emendas à Constituição, leis complementares. 
II - leis ordinárias, leis delegadas. 
III - medidas provisórias, decretos legislativos. 
IV - resoluções. 
 
(A) Apenas I e III.  
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 41 
Assinale a alternativa INCORRETA. Compete à 
Comissão de Constituição e Justiça. 
 
(A) Manifestar-se, para efeitos de 

admissibilidade e tramitação, sobre os 
aspectos constitucional, legal, jurídico, 
regimental e de técnica legislativa das 
proposições ou processos que tramitarem 
pela Casa, com exceção dos que, pela 
própria natureza, independam de parecer. 

(B) Receber e apreciar, privativamente, 
sobretudo quanto à necessidade de 
compatibilidade e adequação definidas em 
lei, as emendas ou alterações propostas aos 
projetos de lei orçamentária. 

(C) Elaborar a redação final das proposições em 
geral, ressalvadas as exceções regimentais. 

(D) proceder à elaboração de proposições, nos 
termos do Regimento Interno. 

(E) Os assuntos de natureza constitucional ou 
jurídica que lhe sejam submetidos, em 
consulta, pelo Presidente da Casa, pelo 
Plenário ou por outra Comissão, ou em 
razão de recurso previsto no Regimento 
Interno. 

 
 
QUESTÃO 42 
De acordo com o estatuto do Funcionários 
Públicos do Município de Maringá, será concedida 
licença à gestante pelo prazo de 
 
(A) 90 (noventa) dias consecutivos, sem 

prejuízo da remuneração. 
(B) 100 (cem) dias consecutivos, com prejuízo 

da remuneração. 
(C) 120 (cento e vinte dias) consecutivos, com 

prejuízo da remuneração. 
(D) 120 (cento e vinte dias) consecutivos, sem 

prejuízo da remuneração. 
(E) 180 (cento e oitenta dias) consecutivos, sem 

prejuízo da remuneração. 
 
 
 

QUESTÃO 43 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. No período de recesso, a Câmara 
Municipal poderá ser convocada 
extraordinariamente, em caso de urgência ou 
interesse público relevante 
 
I - pelo Prefeito.  
II - pelo Vice-Prefeito. 
III - pelo Presidente da Câmara.  
IV - a requerimento da maioria simples dos 

membros da Câmara. 
 
(A) Apenas I e III estão corretas. 
(B) Apenas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas I e II estão corretas. 
(D) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(E) I, II, III e IV estão corretas. 
 
 
QUESTÃO 44 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Compete privativamente ao Prefeito a 
iniciativa das leis que disponham sobre 
 
I - regime jurídico único, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria dos servidores.  
II - criação, extinção ou transformação de 

cargos, funções ou empregos públicos, na 
Administração Direta ou Indireta, e a fixação 
ou aumento de sua remuneração. 

III - criação, estruturação e atribuições dos 
órgãos e entidades da Administração 
Municipal. 

IV - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 
 
(A) Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(D) Apenas I, II e III estão corretas. 
(E) I, II, III e IV estão corretas. 
 
 
QUESTÃO 45 
Para se ausentar do Município por mais de quinze 
dias, o Presidente da Câmara deverá, 
necessariamente. 
 
(A) Licenciar-se do cargo, mediante autorização 

do plenário. 
(B) Solicitar autorização ao plenário da Câmara 

Municipal. 
(C) Licenciar-se do cargo, o que se efetivará, 

automaticamente, mediante simples 
comunicação escrita ao seu substituto legal. 

(D) Não licenciar-se do cargo, mas comunicar 
seu substituto legal. 

(E) Não licenciar-se do cargo, mas solicitar 
autorização ao plenário da Câmara 
Municipal. 

 
 
 






QUESTÃO 46 
Utilizando a planilha eletrônica Microsoft Office 
Excel, instalação padrão, português Brasil, 
relacione as colunas e assinale a alternativa 
correta. 
 
I – SE 
II – SOMASE 
III – SOMA  
IV – MÉDIA  
 
(__) Soma todos os números em um intervalo de 

células. 
(__) Verifica se uma condição foi satisfeita e 

retorna um valor se for VERDADEIRO e 
retorna um outro valor se for FALSO. 

(__) Retorna a média (aritmética) dos 
argumentos que podem ser números ou 
nomes, matrizes ou referências que contêm 
números. 

(__) Adiciona as células especificadas por um 
determinado critério ou condição. 

 
(A) III – I – IV – II. 
(B) II – I – IV – III. 
(C) IV – II – I – III. 
(D) III – IV – I – II. 
(E) I – II – IV – III. 
 
 
QUESTÃO 47 
Utilizando o Microsoft Windows XP, service pack 
2, instalação padrão, português Brasil, qual o 
software utilizado para reproduzir áudio e vídeo? 
 
(A) Windows media center. 
(B) Windows media player. 
(C) Windows movie maker. 
(D) Windows player. 
(E) Windows center. 
 
 
QUESTÃO 48 
Utilizando o Microsoft Windows XP, service pack 
2, instalação padrão, português Brasil, é possível 
configurar backups utilizando o programa utilitários 
de backup, qual dos itens NÃO é um tipo de 
backup? 
 
(A) Incremental. 
(B) Diário. 
(C) Normal. 
(D) Seqüencial. 
(E) Diferencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 
Preencha a lacuna, e em seguida assinale a 
alternativa com seqüência correta. 
 
“Os dados e programas ficam na memória RAM 
enquanto estão sendo acessados. Quando o 
computador é desligado, seu conteúdo se perde, 
é __________.” 
 
(A) volátil 
(B) não volátil 
(C) expansiva 
(D) não expansiva 
(E) confiável 
 
 
QUESTÃO 50 
Utilizando o editor de texto Microsoft Office Word, 
instalação padrão, português Brasil, qual o formato 
que NÃO é compatível ao tentar abrir um arquivo? 
 
(A) .doc 
(B) .txt 
(C) .rtf 
(D) .html 
(E) .odt 
 
 
 







