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VOCÊ DEVE
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- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
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- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
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1.

CONHECIMENTOS GERAIS

Português

Justifica-se a primeira afirmativa do texto porque
(A)

as hipóteses que tentam explicar a agressividade de
algumas pessoas ficam comprometidas pela ocorrência de atos de heroísmo.

(B)

o sacrifício de uma vida é sempre um exemplo notável, do ponto de vista da sobrevivência da espécie.

(C)

as razões que levam as pessoas a praticarem atos
de heroísmo que colocam a vida em risco são de
difícil explicação.

(D)

a percepção da banalização do mal nas sociedades
modernas leva a atos de heroísmo mais constantes.

(E)

incapacidade de sentir qualquer empatia pelos outros. Já o

a oposição entre atos de heroísmo e as ações marcadas por brutalidade é insignificante para justificar
certas atitudes humanas.

heroísmo extremo é de difícil explicação científica. Trata-se de

_________________________________________________________

Atenção:

As questões de números 1 a 8 baseiam-se no texto
abaixo.

O heroísmo é um dos últimos enigmas do comportamento humano. Quando se trata de entendê-lo por meio de
explicações racionais, é tão incompreensível quanto sua gêmea
maligna, a brutalidade.
Os psicopatas são mais transparentes do que os heróis.
Pelo menos já descobrimos o que os torna perigosos: sua

um impulso ilógico que desafia a biologia, a psicologia e o bom

2.

senso. Charles Darwin tinha dificuldades em explicar a ideia de
se expor para salvar a vida de um estranho. "Aquele disposto a
sacrificar a sua vida, como muitos selvagens o fazem, em vez
de

trair

seus

companheiros,

frequentemente

não

O texto permite afirmar, corretamente, que
(A)

somente a ciência é capaz de oferecer explicações
para os atos de heroísmo.

(B)

a linha que separa os conceitos de bem e de mal é
tênue e quase imperceptível.

(C)

heróis são capazes, por vezes, de agir com lógica e
discernimento em seu grupo social.

(D)

poucas vezes os descendentes de heróis tentam
reproduzir o exemplo dado por estes.

(E)

a herança deixada por psicopatas a seus descendentes é muito semelhante à dos heróis.

deixa

descendentes para herdar sua nobre natureza", observou ele,
que consequentemente não conseguia encaixar o heroísmo na
teoria da sobrevivência do mais forte.
Morrer pelos próprios filhos? Perfeitamente lógico. De
acordo com Darwin, nossa única razão de existir é passar
nossos genes para a próxima geração. Mas, e morrer pelos
outros? Contraproducente. Afinal, não importa quantos heróis

_________________________________________________________

3.

fossem gerados, bastaria uma besta egoísta atleticamente

Conclui-se corretamente do texto que
(A)

o altruísmo nas sociedades modernas decorre da
tentativa de manutenção dos laços familiares originados em núcleos tribais.

(B)

as explicações científicas são insuficientes para
identificar indivíduos potencialmente perigosos para
a sociedade.

(C)

aqueles que se dispõem a comportamentos extremos, seja para o bem, seja para o mal, se identificam com os mais fortes no grupo social.

(D)

a existência de atos de heroísmo numa sociedade
moderna não condiz com a própria história da evolução da humanidade.

(E)

a prática de ações benéficas nas sociedades contemporâneas deve impor-se à força que impele os
indivíduos ao mal.

sexual para minar toda a linhagem heroica. Os filhos dos
egoístas se multiplicariam, enquanto os filhos dos super-heróis
que seguissem o exemplo do superpai se sacrificariam até à
extinção. Não é difícil de entender por que o comportamento
heroico é raro.
Então, se todas as forças evolutivas e consequências
desvantajosas conspiram contra o heroísmo, por que tal comportamento existe? Segundo o biólogo Lee Dugatkin, o heroísmo, uma forma de altruísmo, provavelmente data da época em
que vivíamos em tribos nômades, onde as pessoas tinham entre
si alguma conexão familiar. Ao praticar um ato heroico, elas
estariam salvando uma parte de seu material genético.
Estamos cercados de situações que banalizam o mal.
Segundo Hannah Arendt, teórica política alemã, a brutalidade é
disseminada. Gostamos de pensar que a linha entre o bem e o
mal é impermeável, que as pessoas que cometem atrocidades
estão no lado mau, nós no lado bom, e que jamais cruzaremos

_________________________________________________________

4.

o

Em relação ao 3 parágrafo, está INCORRETO o que se
afirma em:
(A)

Identifica-se opinião pessoal em Perfeitamente e
Contraproducente.

(B)

Percebe-se intenção irônica no uso das palavras
super-heróis e superpai.

(C)

O emprego de multiplicariam e sacrificariam denota
possibilidade remota num tempo futuro, condicionada a determinada situação anterior.

(D)

Não há respostas possíveis e lógicas para o fato de
alguém se sacrificar por pessoas desconhecidas, ou
seja, pelos outros.

(E)

O desenvolvimento leva à conclusão coerente de
que o comportamento heroico é raro.

a fronteira. Para banalizar o bem, entretanto, precisamos
construir circunstâncias contrárias àquelas que insidiosamente
nos corrompem: uma sociedade detentora de sistemas que
permitam a contestação, a crítica e a verdade. Quem sabe
assim não precisaremos de super-heróis para garantir direitos
básicos de cidadania.
(Andrea Kauffmann Zeh, O Estado de S. Paulo, Aliás, J7, 21 de
junho de 2009, com adaptações)
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5.

O assunto do texto está sintetizado em:
(A)

(B)

Heroísmo é atitude sem explicação lógica quando
analisado sob a ótica dos impulsos do comportamento humano.
O heroísmo extremo é geralmente confundido com a
brutalidade manifestada por psicopatas.

Atenção:

As questões de números 9 a 18 baseiam-se no
texto abaixo.

A memória ajuda a definir quem somos. Na verdade, nada é mais essencial para a identidade de uma pessoa do que o
conjunto de experiências armazenadas em sua mente.

E a

facilidade com que ela acessa esse arquivo é vital para que
possa interpretar o que está à sua volta e tomar decisões. Cada

(C)

Heróis e psicopatas apresentam habitualmente o
mesmo tipo de comportamento num mundo incompreensível.

vez que a memória decai, e conforme a idade isso ocorre em
maior ou menor grau, perde-se um pouco da interação com o
mundo. Mas a ciência vem avançando no conhecimento dos

(D)

Charles Darwin falhou em suas explicações para o
comportamento heroico apresentado por certas pessoas.

mecanismos da memória e de como fazer para preservá-la.
Pesquisas recentes permitem vislumbrar o dia em que
será uma realidade a manipulação da mente humana. Isso já

(E)

A sobrevivência da espécie humana só é explicada
pelo comportamento heroico de certos indivíduos.

_________________________________________________________

6.

o

O segmento entre aspas no 2 parágrafo constitui

está sendo feito em animais. Cientistas brasileiros e americanos
demonstraram ser possível apagar, em laboratório, certas
lembranças adquiridas por cobaias. Tudo indica que as mesmas
técnicas podem ser usadas também para conseguir o efeito

(A)

repetição desnecessária de um mesmo assunto já
abordado.

(B)

enumeração de fatos condizentes com o assunto
tratado.

Califórnia detalharam como as proteínas estão relacionadas ao

(C)

reprodução exata do pensamento de um cientista.

das já existentes.

(D)

resumo do assunto abordado no parágrafo.

(E)

afirmativa de sentido oposto ao que vem sendo
desenvolvido.

inverso: ampliar a capacidade de reter fatos e experiências na
mente. Há pouco tempo pesquisadores da Universidade da
surgimento de novas lembranças nos neurônios e à modificação
Como ocorreu com o DNA no século passado, os códigos fisiológicos que regulam a memória estão sendo decifrados.

_________________________________________________________

7.

Substituindo-se os segmentos grifados pelas expressões
entre parênteses subsequentes, o verbo deverá permanecer no singular em:
(A)

O heroísmo (Atos de heroísmo) é um dos últimos
enigmas do comportamento humano.

A neurociência é um campo tão promissor que, nos Estados
Unidos, nada menos que um quinto do financiamento em pesquisas médicas do governo federal vai para as tentativas de
compreender os mecanismos do cérebro. Os estudos sobre a
memória têm um lugar destacado nesse esforço científico.
Afinal de contas, mantê-la em perfeito funcionamento tornou-se
uma preocupação central nas sociedades modernas, em que
dois fenômenos a desafiam: o primeiro é a exposição a uma

(B)

... já descobrimos o (as razões) que os torna
perigosos.

(C)

Já o heroísmo extremo (os heroísmos extremos) é
de difícil explicação científica.

(D)

Trata-se de um impulso ilógico (impulsos ilógicos).

memória.

(E)

... por que o comportamento heroico (os comportamentos heroicos) é raro.

deter as degenerações que resultam em perda mnemônica é

carga excessiva de informações, que o cérebro precisa processar, selecionar e, se relevantes, reter para uso futuro; o segundo é o aumento da expectativa de vida, que se traduz numa
população mais vulnerável a distúrbios associados à perda de

_________________________________________________________

8.

Um dos caminhos investigados pelos cientistas para
induzir a produção de novos neurônios – a neurogênese. Até

... uma sociedade detentora de sistemas que permitam a
contestação, a crítica e a verdade. (último parágrafo)

pouco tempo atrás, acreditava-se que as células do cérebro não

O emprego da forma verbal grifada acima denota, no contexto,

em algumas estruturas cerebrais o nascimento de células

(A)

possibilidade de realização de um fato.

se os cientistas conseguirem estimular de maneira controlada a

(B)

certeza imediata a respeito de uma ação real.

(C)

dúvida plausível acerca da realização de um fato.

(D)

ação prevista em um futuro imediato.

(E)

fato realizado em um tempo indefinido.

se regeneravam. Esse mito foi derrubado e hoje se sabe que
nervosas é um fenômeno comum. O experimento indica que,
neurogênese,

poderão

aplicar

essa

técnica

tanto

para

compensar a morte de células causada por uma doença
degenerativa como, em tese, para melhorar a capacidade de
memorização de uma pessoa saudável. Esse será, certamente,

DPSPO-Oficial Defensoria Pública

um dia inesquecível.
(Diogo Schelp. Veja. 13 de janeiro de 2010, pp. 79-87, com
adaptações)
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9.

13.

Esse será, certamente, um dia inesquecível. (final do texto)
Pressupõe-se corretamente da afirmativa acima

A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento
que o grifado acima é:

(A)

uma contradição intencional com o assunto que foi
desenvolvido em todo o texto.

(A)

... e conforme a idade isso ocorre em maior ou
menor grau ...

(B)

o uso intencional do adjetivo, por sua correlação de
sentido com o assunto abordado no texto.

(B)

Cada vez que a memória decai ...

(C)

Os estudos sobre a memória têm um lugar destacado nesse esforço científico.

(D)

... o primeiro é a exposição a uma carga excessiva
de informações ...

(E)

... que resultam em perda mnemônica ...

(C)

uma crítica velada a procedimentos científicos, de
certa forma invasivos, de manipulação da memória
de pessoas.

(D)

a conclusão pessimista das dificuldades apontadas
em relação às pesquisas sobre a memória humana.

(E)

a aceitação total de que é cada vez mais difícil
descobrir as razões que levam à perda de memória.

_________________________________________________________

14.

_________________________________________________________

10.

o

E a facilidade com que ela acessa esse arquivo ... (1 parágrafo)

Pesquisas recentes permitem vislumbrar o dia em que
será uma realidade a manipulação da mente humana.
o
(2 parágrafo)

Considerando-se o 2 parágrafo do texto, é INCORRETO
afirmar-se que:

A afirmativa acima está reproduzida de modo claro e
correto, com outras palavras, sem alteração do sentido
original, em:

(A)

Os dois-pontos introduzem um segmento explicativo
da expressão imediatamente anterior a eles.

(A)

Com a proximidade do dia de manipulação do cérebro humano, são as pesquisas recentes que será a
realidade.

(B)

A expressão as mesmas técnicas refere-se às técnicas usadas por cientistas brasileiros e americanos
para apagar registros na memória de cobaias.

(B)

Será possível determinar o dia que se propõe os
pesquisadores para manipular a mente do homem.

(C)

O pronome demonstrativo Isso substitui, no contexto, a expressão uma realidade.

(C)

Manipular o cérebro do homem, sonho de pesquisas
da atualidade, está mais próximo do que imagina os
cientistas.

(D)

O trecho grifado em demonstraram ser possível apagar poderia ser substituído por que é possível
apagar.

(D)

Está bem próxima a possibilidade de interferência no
funcionamento do cérebro humano, segundo estudos atuais.

(E)

O substantivo capacidade exige um complemento
expresso pelo segmento de reter fatos e experiências na mente.

(E)

Pesquisadores se dedicam a interferir na mente do
homem, com seus estudos mais próximos desse dia.

o

_________________________________________________________
_________________________________________________________
o

15.

11.

A neurociência é um campo tão promissor que, nos Estados Unidos, nada menos que um quinto do financiamento
em pesquisas médicas do governo federal vai para as
tentativas de compreender os mecanismos do cérebro.
o
(3 parágrafo)

O verbo que admite transposição para a voz passiva, tal
como na frase acima, está grifado em:

A relação entre as orações do segmento acima é, respectivamente, de
(A)

explicação de um fato e a razão para sua realização.

(B)

constatação de um fato real e sua condição necessária.

(C)

consequência de uma situação e a explicação decorrente.

(D)

condição de realização de um fato e a finalidade de
uma ação.

(E)

causa que justifica uma ação e sua consequência.

4

(A)

Existem várias hipótese para explicar o funcionamento do cérebro humano, especialmente em relação à memória.

(B)

Certos tratamentos médicos melhoram consideravelmente a capacidade de memorização das pessoas.

(C)

Todos os seres vêm ao mundo com memória genética, resultado de milhões de anos de evolução.

(D)

Novas descobertas dependem, muitas vezes, de pesados investimentos nas áreas pesquisadas.

(E)

Alguns registros permanecem na memória por mais
tempo do que outros, em razão até mesmo de
treinamento.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

12.

Esse mito foi derrubado ... (4 parágrafo)

16.

A memória ajuda a definir quem somos.

... em que dois fenômenos a desafiam ... (3 parágrafo)

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se
encontra o grifado acima está também grifado na frase:

O pronome grifado acima substitui corretamente, considerando-se o contexto,

(A)

... para que possa interpretar...

(B)

Cientistas brasileiros e americanos demonstraram
ser possível apagar ...

(C)

... tornou-se uma preocupação central nas sociedades modernas ...

o

(A)

memória.

(B)

neurociência.

(C)

preocupação central.

(D)

carga excessiva de informações.

(D)

... que as células do cérebro não se regeneravam.

(E)

população mais vulnerável.

(E)

O experimento indica que ....
DPSPO-Oficial Defensoria Pública
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17.

A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:
(A)

(B)

(C)

As mais recentes descobertas da ciência pode levar
ao desenvolvimento de tratamentos que controlem a
perda de memória, melhorando a capacidade cerebral.

Matemática
21.

Os pesquisadores descobriram que existe situações
que favorece a memorização mais duradoura, possibilitando a realização das tarefas cotidianas no
trabalho, por exemplo.
Está sendo feito estudos sobre a capacidade do cérebro humano de reter informações e processá-las, o
que torna possível as lembranças do que aconteceu.

(D)

A visão de uma obra de arte dispara a comunicação
entre neurônios, e o tamanho do impacto causado
pela imagem é o que define como será guardada na
memória.

(E)

Memória implícita é aquela que se refere aos conhecimentos, hábitos e habilidades, como andar de bicicleta, que é evocado de maneira automática.

Ao realizar na calculadora a divisão de 35 por certo número, o resultado obtido foi 14. O número que o problema se
refere é
(A)

490

(B)

49

(C)

25

(D)

2,5

(E)

0,4

_________________________________________________________
_________________________________________________________

18.

O grau de emoção em torno de uma situação qualquer
determina o tempo de armazenamento e as características
relacionadas ...... ela, permitindo sua associação ......
outros fatos ocorridos durante ...... vida.

22.

Observe o esquema abaixo.

As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas, respectivamente, por:
(A)

à

- a - a

(B)

a

- a - a

(C)

a

- à - à

(D)

a

- a - à

(E)

à

- à - a

5/4 polegadas
1/2 polegada

5 polegadas

_________________________________________________________

19.

A frase inteiramente correta é:
(A)

Vossa Excelência, Senhor Embaixador, está sendo
aguardado no salão nobre, para a cerimônia de
apresentação das credenciais.

(B)

Vossa Senhoria bem sabeis, Senhor Diretor, que vós
devereis determinar a ordem em que se apresentarão os conferencistas.

(C)

(D)

(E)

Se as duas peças indicadas mais à direita forem inteiramente parafusadas em sequência até a cabeça do parafuso, sobrará livre na rosca do parafuso o comprimento de
(A)

Excelentíssimo Senhor Prefeito, vossas determinações estão sendo repassadas a seus funcionários,
encarregados da execução dos serviços.

(B)

1
polegadas.
2
1
3 polegadas.
4
3

Dirigimo-nos a Vossa Senhoria, Senhor Governador,
para expor as dificuldades que impedem a resolução
dos problemas apontados no relatório que lhe
entregamos.

(C)

3 polegadas.

(D)

2

Se Vossa Senhoria quiserdes, estaremos ao vosso
dispor para realizarmos a programação do evento.

(E)

3
polegadas.
4
1
2 polegadas.
2

__________________________________________________________________________________________________________________

20.

A afirmativa INCORRETA, considerando-se a redação de
um ofício, é:
(A)

O local e a data devem aparecer por extenso, com
alinhamento à direita da página.

(B)

Devem constar o tipo e o número do expediente,
seguido da sigla do órgão que o expede.

(C)

Deve haver identificação do signatário, constando
nome e cargo abaixo da assinatura, exceto se for o
Presidente da República.

(D)

O fecho deve conter as expressões Respeitosamente ou Atenciosamente, de acordo com a autoridade a que se destina o documento.

(E)

É facultativa a indicação do teor do documento, ou
seja, o assunto, pois ele vem expresso no corpo do
ofício.

DPSPO-Oficial Defensoria Pública

23.

De acordo com um manual de conversões de unidades de
medida, para convertermos a unidade A na unidade B
temos que dividir A por 0,05. De acordo com essa orientação, é correto dizer que para converter A em B devemos
multiplicar A por
(A)

1
.
20

(B)

5.

(C)

20.

(D)

40.

(E)

80.
5
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24.

Com relação ao peso dos objetos A, B e C sabe-se que:

28.

− peso de A é o triplo do peso de C;

Um fogão é vendido com entrada de R$ 100,00 e uma
parcela de R$ 322,00 após um mês da compra. Se a loja
cobra juros de 15% ao mês, ela pode vender o fogão à
vista (sem os juros da prestação) por

− peso de C é a quarta parte do peso de B.

(A)

R$ 340,00.

(B)

R$ 350,00.

(C)

R$ 360,00.

(D)

R$ 380,00.

(E)

R$ 390,00.

Nas condições dadas, é correto dizer que o peso de B é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12 vezes o peso de A.
4
do peso de A.
3
3
do peso de A.
4
1
do peso de A.
2

_________________________________________________________

25% do peso de A.

_________________________________________________________

25.

29.

Um professor tem de corrigir 48 trabalhos de seus alunos.
Nos primeiros 40 minutos de trabalho ele corrige 6 trabalhos. Se continuar corrigindo no mesmo ritmo, ele
utilizará para corrigir os 48 trabalhos
(A)

5 horas e 20 minutos.

(B)

5 horas e 10 minutos.

(C)

4 horas e 50 minutos.

(D)

4 horas e 40 minutos.

(E)

4 horas e 30 minutos.

O menor número de voltas completas que a polia menor
deve dar para que a polia maior dê um número inteiro de
voltas é

_________________________________________________________

26.

Duas polias conectadas por uma correia têm comprimentos de 12 cm e 22 cm.

O orçamento de um município para transporte público é de
R$ 770.000,00. Esse orçamento será repartido entre três
regiões (A, B e C) do município em proporção direta ao
número de habitantes de cada uma. Sabe-se que o
número de habitantes da região A é o dobro da região B,
que por sua vez é dobro da região C. Nas condições
dadas, as regiões B e C receberão, juntas,
(A)

R$ 280.000,00.

(B)

R$ 290.000,00.

(C)

R$ 300.000,00.

(A)

7

(B)

8

(C)

9

(D)

10

(E)

11

_________________________________________________________

(D)

R$ 310.000,00.

(E)

R$ 330.000,00.

_________________________________________________________

27.

6

Certa fita adesiva custa R$ 3,20 quando vendida em rolo
com 2,4 metros. Um rolo com 3 metros de fita é vendido
com desconto de 10% sobre o preço calculado proporcionalmente ao rolo de 2,4 metros. Nas condições dadas, a
diferença de preço entre os rolos de 3 e 2,4 metros, nessa
ordem, é de
(A)

20 centavos.

(B)

30 centavos.

(C)

40 centavos.

(D)

50 centavos.

(E)

60 centavos.

30.

Um imóvel possuía em 2009 valor venal de R$ 100.000,00.
Certo imposto anual incide sua alíquota sobre o valor
venal desse imóvel. De 2009 para 2010 o valor venal
desse imóvel caiu 15%, e o imposto aumentou a alíquota
de 1% para 2% sobre o valor venal. Nas condições dadas,
o valor pago desse imposto sobre o imóvel em 2010
superou o valor pago em 2009 em exatamente
(A)

R$ 700,00.

(B)

R$ 720,00.

(C)

R$ 740,00.

(D)

R$ 750,00.

(E)

R$ 760,00.
DPSPO-Oficial Defensoria Pública
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Informática
Atenção:

33.

As questões de números 31 a 40 baseiam-se no
texto abaixo.

Algumas Regras Gerais de Uso do Computador

I. Sempre feche todas as aplicações abertas antes de
instalar qualquer software. Para um cuidado extra,
faça uma nova inicialização (boot) e feche todas as
aplicações que são inicializadas automaticamente
antes de você instalar algum programa. Sempre
desligue seu computador antes de plugar ou desplugar qualquer tipo de equipamento.

II. Nunca instale um software enquanto seu programa
antivírus estiver executando. Em ambientes de
rede, via de regra, a política de uso dos recursos
com-putacionais restringe ou permite determinados
privi-légios aos usuários da rede, por exemplo, a
insta-lação de aplicativos (processadores de texto,
plani-lhas eletrônicas, agendas corporativas,
browsers e programas diversos).

(A)

Formatar e Ferramentas.

(B)

Inserir e Ferramentas.

(C)

Editar e Formatar.

(D)

Ferramentas e Editar.

(E)

Inserir e Formatar.

_________________________________________________________

34.

Em relação à planilha eletrônica Excel, considere os
valores e células abaixo.
célula A1 =
célula C5 =
célula E6 =

III. Sempre atualize e execute a proteção contra vírus,

IV. Se o seu computador faz parte de uma rede, nor-

(A)

soma(“A1”+”C5”).

(B)

=unir(A1+C5).

(C)

=concatenar(A1;C5).

(D)

=unir(“A1”+”C5”).

(E)

=soma(A1:C5).

_________________________________________________________

35.

No contexto do item III,
(A)

scan é um recurso não nativo em qualquer programa
de antivírus. Ele precisa ser baixado da Internet,
através de download, necessitando, nesse caso,
passar pelo processo de escaneamento.

(B)

o correio eletrônico é a forma mais comum e conhecida de spamming, ou seja, o spammer utiliza programas que automatizam a obtenção de endereços
e o envio a um grande número de destinatários.

(C)

sites confiáveis asseguram a obtenção de downloads,
sem risco de contaminação.

(D)

Worms são virus que necessitam de anexos para se
hospedarem e depois se replicarem.

(E)

uma forma segura de proteger-se contra o ataque de
virus ao computador é a eliminação do livro de
endereços do correio eletrônico.

V. Dependendo do sistema operacional, ele avisará
que uma atualização é necessária, por questões de
segurança e integridade do sistema. Nesse caso,
faça backup do registro (registry) ou, se o sistema
operacional suportar, crie um ponto de restauração
antes de fazer o download solicitado e de instalar
qualquer software ou driver.

VI. Mantenha sempre o seu navegador configurado de

31.

acordo com as recomendações da administração
da rede. Em corporações, os computadores da rede
local acessam a Internet, sob regras restritivas, que
visam a proteção do ambiente interno, tais como
bloqueio/limitação de downloads a determinados tamanhos, bloqueio de acesso a sites pornográficos e
chats.
No item I, a recomendação para fazer uma nova inicialização (boot), significa que o computador executará uma
série de tarefas, acionando primeiramente
(A) o SO (sistema operacional).
(B) a memória RAM.
(C) o disco rígido (HD).
(D) a BIOS (Sistema Básico de Entrada e Saída).
(E) o programa SETUP.

_________________________________________________________

36.

Em relação ao item IV, constituem boas práticas de
administração de espaço em disco:

I. Desfragmentar o HD.
II. Comprimir arquivos e pastas menos utilizados.
III. Substituir o HD sempre que existir outro de maior
capacidade.

IV. Organizar os arquivos em ordem alfabética ou
numérica para facilitar a indexação pelo sistema
operacional.

_________________________________________________________

32.

No item I, a recomendação “Sempre desligue seu computador antes de plugar ou desplugar qualquer tipo de
equipamento” NÃO se aplica a
(A) impressoras paralelas RS-232.
(B) scanners seriais DB-25.
(C) dispositivos conectados à porta DB-15.
(D) dispositivos conectados à porta PCI.
(E) dispositivos seriais USB.

DPSPO-Oficial Defensoria Pública

40
30
4030

A função/fórmula utilizada na célula E6 que resultou no
valor 4030 foi

sempre configure para o antivírus fazer um “scan”
nos downloads e nunca confie em qualquer anexo
de mensagens enviadas, mesmo que sejam de
pessoas que você conheça. A autopropagação de
virus começa a partir das pessoas que mantém o seu
endereço de email nos livros de endereço (address
book) dos programas de correio eletrônico.
malmente as políticas corporativas recomendarão
que você gerencie o uso de seu espaço em disco
na rede, de modo a utilizar o mínimo indispensável.
Faça backups! Apesar de aparentemente você não
ter um problema em seu computador, seu disco
rígido (HD) pode parar sem prévio aviso.

Suítes para automação de escritórios incluem processadores de textos (citados no item II), sendo um deles, o
Microsoft Word. No Word é possível alterar o tamanho da
fonte, reconfigurar um parágrafo, estabelecer marcadores
e numeração para itens e subitens, utilizar opções de
autocorreção e proteger o documento contra acessos não
autorizados. Tais facilidades são encontradas nos menus

É correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

III e IV, apenas.

(C)

I, II e III, apenas.

(D)

I, II, III e IV.

(E)

II, III e IV, apenas.
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37.

No contexto das orientações contidas nos itens IV e V
sobre backups, é correto afirmar:
(A)

A prudência determina que o sistema operacional
deve ter sua cópia de segurança realizada diariamente.

(B)

Criar um ponto de restauração nada mais é do que o
sistema operacional efetuar backup de pontos
críticos que possam recuperar o sistema operacional
após qualquer sinistro.

(C)

A realização do backup em outra área do próprio HD
é uma forma segura que proporciona acentuada
rapidez na restauração do backup.

(D)

(E)

CONHECIMENTOS BÁSICOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS

41.

Em caso de vacância do cargo de Governador do Estado
de São Paulo e diante do impedimento do vice-Governador, será chamado para governar o Presidente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do Tribunal de Justiça.
do Tribunal de Contas do Estado.
da Assembleia Legislativa.
da Câmara de Vereadores.
do Congresso Nacional.

_________________________________________________________

42.

Uma cópia só pode ser considerada segura se for
realizada em fita magnética.

É órgão do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, conforme estabelece a Constituição Estadual, o Tribunal
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A diferença entre os tipos de backup realizados
numa rede de computadores reside, principalmente,
no tipo de mídia utilizado.

de Contas do Estado.
de Contas da Capital do Estado.
de Impostos e Taxas.
de Justiça Militar.
Arbitral.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

38.

No contexto da Internet, citada no item VI, uma Intranet
(A)

utiliza a mesma sintaxe de chamada de sites da
Internet, por exemplo, www.(nome_do_site).com.br

(B)

por estar num ambiente interno à empresa, não
necessita de servidor DNS (Domain Name Server).

(C)

pode utilizar os mesmos servidores de páginas
utilizados na Internet.

(D)

pode ser acessada remotamente, de qualquer lugar
fora da empresa, por meio da VPN (Virtual Private
Network).

(E)

43.

utiliza alguns protocolos específicos para esse tipo
de ambiente.

44.

Em relação à Internet, tráfegos Web comumente nos
padrões https://www, ftp, xxx@ referem-se, respectivamente, a
(A)

site da Web, site da Intranet e correio eletrônico.

(B)

transferência de arquivos, site da Internet e correio
eletrônico.

(C)

site da Web, transferência de arquivos e correio
eletrônico.

(D)

correio eletrônico, transferência de arquivos e site da
Web.

(E)

site da Web, chat e correio eletrônico.

40.
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Nos principais navegadores da Internet, as opções de
configurações para bloquear sites são encontradas,
normalmente, no menu
(A)

Janela.

(B)

Arquivo.

(C)

Browser.

(D)

Editar.

(E)

Ferramentas.

o processamento dos crimes patrimoniais dolosos.

(B)

o sigilo das votações.

(C)

a divulgação das votações, para garantia da plenitude de defesa.

(D)

a soberania da sentença sobre as votações.

(E)

o processamento dos crimes dolosos e culposos
contra a vida.

Dentre as penas abaixo indicadas, assinale a que é expressamente VEDADA pela Constituição Federal Brasileira:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

trabalhos forçados.
suspensão de direitos.
interdição de direitos.
perda de bens.
prestação social alternativa.

_________________________________________________________

45.

_________________________________________________________

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

39.

De acordo com a Constituição Federal, é assegurado, nos
processos de competência do Tribunal do Júri,

No dia 27 de fevereiro de 2008 determinado cidadão foi
multado em razão de conduzir veículo utilizando telefone
móvel. No dia 03 de março de 2008 foi editada lei federal
tipificando como crime a mesma conduta. Pretendeu-se,
então, aditar o auto de infração lavrado para aplicar ao
cidadão a pena prevista para o novo tipo penal. A conduta
é, de acordo com a Constituição Federal,
(A)

constitucional, uma vez que observado o princípio da
legalidade.

(B)

constitucional, uma vez que se presta a garantir a
segurança da coletividade no trânsito.

(C)

constitucional se a autuação da infração de trânsito
for posterior à edição da lei, independentemente da
data da prática do ato.

(D)

inconstitucional, porque ofende o princípio da irretroatividade da lei penal.

(E)

inconstitucional, pois, embora observado o princípio
da legalidade, restou violado o princípio da ampla
defesa.
DPSPO-Oficial Defensoria Pública
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46.

No Brasil não se admite, em regra, prisão civil, cabível, no
entanto, para os casos de dívida oriunda de inadimplemento voluntário e inescusável de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

51.

tributos previdenciários.
obrigação alimentícia.
contrato de locação.
multa ambiental.
contrato de trabalho.

_________________________________________________________

47.

Dentre os requisitos constitucionalmente estabelecidos
para o cabimento do mandado de segurança inclui-se:
(A)

ameaça à liberdade de locomoção.

(B)

ausência de norma regulamentadora de direitos e
liberdades constitucionais.

(C)

recusa de fornecimento de informações constantes
de bancos de dados do governo relativas ao lesado.

(D)

ato lesivo, desde que, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

(E)

A obrigatoriedade da realização de concurso público aplica-se para
(A)

preenchimento de cargo eletivo e emprego público.

(B)

provimento de cargo comissionado e função.

(C)

provimento de cargo efetivo e emprego público.

(D)

apenas para provimento de cargo efetivo.

(E)

apenas para preenchimento de emprego público.

_________________________________________________________

52.

ofensa a direito líquido e certo do lesado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

Dentre as competências concorrentes conferidas pela
Constituição Federal à União, aos Estados e ao Distrito
Federal, tem-se a de legislar sobre
(A)

desapropriação e processo civil.

(B)

serviço postal e processo civil.

(C)

registros públicos e Defensoria Pública.

(D)

atividades nucleares e de segurança nacional.

(E)

assistência jurídica e Defensoria Pública.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

48.

53.

O filho nascido no Brasil de um casal de alemães que
tenha vindo morar no Estado do Ceará em razão da aquisição de um estabelecimento hoteleiro (pousada), tem nacionalidade, nos termos da Constituição Federal Brasileira,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

alemã.
brasileira.
alemã, considerado naturalizado brasileiro.
brasileira, considerado naturalizado.
brasileira, considerado naturalizado alemão.

Comprovado, em regular processo, que determinado servidor público praticou ato de improbidade, poderá lhe ser
imposta ou decretada, nos termos da Constituição Federal, a
(A)

perda da função pública, mantidos os direitos políticos, uma vez que não perde a condição de cidadão.

(B)

indisponibilidade dos bens públicos, mantida a função pública se o servidor promover o ressarcimento
do prejuízo ao erário.

(C)

perda da função pública, ficando obstada a ação
penal se o servidor promover o ressarcimento do
prejuízo ao erário.

(D)

suspensão dos direitos políticos, mantida a função
pública se o servidor promover o ressarcimento do
prejuízo ao erário.

(E)

perda da função pública e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

_________________________________________________________

49.

É privativo de brasileiro nato o cargo de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
Presidente do Tribunal de Justiça.
Defensor Geral do Estado.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Presidente do Tribunal de Contas da União.

_________________________________________________________

50.

Ao Presidente da República, Governadores de Estado e
do Distrito Federal, bem como aos Prefeitos é permitida,
nos termos da Constituição Federal Brasileira, a reeleição
(A)

para um único período subsequente.

(B)

para dois períodos subsequentes.

(C)

desde que precedida de renúncia ao mandato em
exercício até dois meses antes do pleito.

(D)

para um único período subsequente, desde que não
tenha ocupado nenhum dos cargos indicados no
caput nos 10 (dez) anos anteriores ao primeiro mandato.

(E)

para qualquer um dos cargos indicados no caput,
para um único período subsequente, desde que
precedida de renúncia ao mandato em exercício até
12 (doze) meses antes do pleito.

DPSPO-Oficial Defensoria Pública

_________________________________________________________

54.

Em relação ao servidor público ocupante de cargo efetivo
pode-se afirmar:
(A)

adquire estabilidade após dois anos de efetivo
exercício no cargo.

(B)

perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa.

(C)

perde o cargo após dois anos de efetivo exercício e
apenas mediante decisão administrativa transitada
em julgado.

(D)

adquire estabilidade com a aprovação no concurso
público para provimento do cargo.

(E)

perde o cargo por meio de decisão administrativa
somente se já adquiriu estabilidade.
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55.

Em relação ao direito a saúde e a prestação dos serviços
de saúde, pode-se afirmar que
(A)

cabe ao Poder Público legislar sobre a regulamentação, fiscalização e controle.

(B)

é permitido à pessoa jurídica de direito privado, além
da execução dos serviços de saúde, a regulamentação normativa de matérias determinadas.

(C)

cabe ao Poder Público a função de regulamentação
somente dos serviços de saúde cuja execução esteja sob sua responsabilidade.

(D)

(E)

58.

a execução dos serviços de saúde é feita de forma descentralizada, cabendo àquele que a promove
as funções de regulamentação, fiscalização e controle.

59.

a execução dos serviços de saúde é atividade de
competência exclusiva do Poder Público, sendo vedada a terceirização.

Como medida de fomento à cultura, nos termos do que
dispõe a Constituição Federal, o Estado poderá vincular a fundo estadual de fomento à cultura,
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

parte da receita tributária líquida para o pagamento
de despesas de servidores contratados para o desempenho de atividades de cultura.
parte de sua arrecadação com tributos para pagamento de encargos sociais decorrentes de atividades culturais.
parte determinada de sua receita tributária líquida
para o financiamento de projetos culturais.

(A)

bens de propriedade dos Estados onde se situem,
que disciplinarão a utilização dos recursos naturais.

(B)

bens de propriedade dos municípios onde se situem,
vedada sua utilização por terceiros.

(C)

patrimônio do ente público responsável pela sua
gestão, utilização e preservação.

(D)

patrimônio nacional, vedada, portanto, sua utilização
pelos cidadãos.

(E)

patrimônio nacional, passíveis de serem utilizados
de forma sustentável.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

56.

A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica e a
Serra do Mar são consideradas, conforme norma expressa
da Constituição Federal,

Dentre as diretrizes e normas a serem estabelecidas pelo
Estado de São Paulo e por seus Municípios para o desenvolvimento urbano, inclui-se a
(A)

criação de áreas de especial interesse histórico, urbanístico e ambiental.

(B)

possibilidade de alteração das normas urbanísticas
federais.

(C)

possibilidade de dispensarem a elaboração de Planos Diretores.

(D)

obrigatoriedade de indicar espaços religiosos a serem contemplados nos projetos habitacionais.

(E)

possibilidade de dispensar a existência de áreas verdes nos projetos habitacionais que lhes sejam submetidos para aprovação.

_________________________________________________________

60.

sua arrecadação com tributos para o custeio permanente de despesas com vigilância de estabelecimentos destinados à atividades culturais.
sua receita tributária líquida, em percentual variável,
para custeio de despesas indiretamente geradas com
a realização de projetos culturais.

o

De acordo com a Lei Estadual n 10.261/68 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado), a reintegração é
(A)

a investidura de servidor público em cargo diverso,
decorrente de readaptação recomendada em inspeção médica.

(B)

o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço
público.

(C)

o ato pelo qual o servidor em disponibilidade reingressa no serviço público.

(D)

a forma de provimento de cargo público decorrente
de readmissão de servidor público exonerado.

(E)

a forma de reingresso no serviço público decorrente
de decisão judicial transitada em julgado.

_________________________________________________________

57.

Como medida para assegurar efetividade ao direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição
Federal atribui
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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à União, em caráter exclusivo, a competência para
definir os espaços territoriais que devem ser protegidos para atender àquela finalidade.
à União, em caráter exclusivo, a preservação da diversidade e a fiscalização das entidades de pesquisa e manipulação de material genético.
ao Poder Público a competência para reduzir, por
meio de decreto, os limites de áreas especialmente
protegidas.
ao Poder Público a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente.
ao Estado, em caráter exclusivo, a competência para
definir os espaços territoriais que devem ser protegidos para atender àquela finalidade.

_________________________________________________________

61.

o

A exoneração, nos termos da Lei Estadual n 10.261/68
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), dáse, dentre outras hipóteses, em razão de
(A)

demissão do funcionário público.

(B)

falecimento do servidor público estável.

(C)

pedido do funcionário público.

(D)

remoção do funcionário público para outra localidade.

(E)

alteração de classificação de funcionário público.
DPSPO-Oficial Defensoria Pública
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62.

A responsabilização do funcionário público na esfera
administrativa

66.

Determinado servidor público estadual apropriou-se de
dinheiro público, do qual teve a posse em razão do emprego público que ocupava. O servidor público

(A)

impede a instauração de processo para aplicação de
penalidade civil ou penal.

(A)

não poderá ser processado pela prática de peculato,
uma vez que o tipo penal é restrito ao servidor
ocupante de cargo efetivo.

(B)

não exime o funcionário da responsabilidade civil ou
criminal cabível.

(B)

(C)

não exime o funcionário da responsabilidade penal,
vedada, entretanto, a responsabilização civil.

não poderá ser processado pela prática de emprego
irregular de verbas públicas, uma vez que o tipo penal é restrito ao servidor ocupante de cargo efetivo.

(C)

(D)

impede a instauração de processo penal, cabível, apenas o arbitramento de indenização na esfera civil.

poderá ser processado pela prática de peculato, vez
que a tipificação da conduta estende-se a quem
ocupa emprego público.

(D)

(E)

não exime o funcionário da responsabilidade civil, ficando o processo, no entanto, suspenso até o trânsito em julgado da decisão administrativa.

poderá ser processado pela prática de prevaricação,
vez que a tipificação da conduta estende-se a quem
ocupa emprego público.

(E)

não poderá ser processado pela prática de prevaricação, uma vez que o tipo penal é restrito ao servidor ocupante de cargo efetivo.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

63.

o

De acordo com o rol elencado pela Lei Estadual n 10.261/68
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), podem ser aplicadas como penalidades disciplinares aos
funcionários públicos:

67.

A aplicação dos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa na esfera administrativa estende-se
(A)

exclusivamente aos processos disciplinares.

(B)

exclusivamente aos processos administrativos tributários.

(A)

remoção e demissão.

(B)

aposentadoria compulsória e multa.

(C)

aos processos administrativos, excluídos os disciplinares.

(C)

advertência e exoneração a bem do serviço público.

(D)

(D)

cassação de aposentadoria e suspensão.

aos processos administrativos, incluídos os disciplinares.

(E)
(E)

repreensão e remoção.

aos processos administrativos disciplinares, desde
que se destinem a aplicação de pena de demissão.

__________________________________________________________________________________________________________________

64.

68.

Aos necessitados atendidos pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e nos termos da Lei Complementar
o
n 988/2006, assiste o direito a informação sobre
(A)

quaisquer processos judiciais que tramitem no Estado e que sejam patrocinados pela Instituição.

(B)

procedimentos administrativos e processos judiciais
em que figurem como interessados.

(C)

projetos, inclusive normativos, referentes à organização administrativa da Instituição.

(D)

avaliações da Corregedoria da Instituição sobre seus
integrantes.

(E)

processos administrativos disciplinares em trâmite
para apuração de falta disciplinar de servidor público
da Instituição.

_________________________________________________________

A autonomia funcional e administrativa garantida à Defensoria Pública do Estado de São Paulo pela Lei Compleo
mentar n 988/2006 compreende a
(A)

(A)

somente até o início da ação penal, observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa.

(B)

até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

(C)

somente após trânsito em julgado de sentença penal
absolutória.

(D)

somente nos processos de competência do Tribunal
do Júri.

(E)

até a prolação de sentença condenatória, apenas
em relação a réus primários.

_________________________________________________________

69.

65.

De acordo com o disposto na Constituição Federal, o princípio da presunção de inocência do réu aplica-se:

iniciativa de sua proposta orçamentária.

Os honorários advocatícios fixados nas ações em que
houver atuado a Defensoria Pública são considerados
(A)

vencimentos do defensor público que houver representado o assistido na demanda judicial.

(B)

recursos provenientes do Fundo de Assistência Judiciária.

(C)

dotação orçamentária da Defensoria Pública.

(D)

arrecadação tributária pertencente ao Estado.

(E)

receita da Defensoria Pública.

_________________________________________________________

(B)

decisão sobre a situação funcional dos integrantes
da ativa e aposentados da carreira.

(C)

aprovação de seu orçamento, independentemente
de manifestação do Executivo ou do Legislativo.

(D)

(E)

aquisição de bens móveis ou imóveis independentemente de procedimento de licitação.
nomeação de defensores públicos independentemente de concurso público.

DPSPO-Oficial Defensoria Pública

70.

A ocorrência de calamidade de graves proporções na natureza possibilitam ao Presidente da República decretar,
nos termos da Constituição Federal,
(A)

estado de calamidade pública.

(B)

estado de sítio, ouvido previamente o Tribunal de
Justiça.

(C)

estado de defesa.

(D)

intervenção federal.

(E)

intervenção de ordem pública.
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