
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

seqüencialmente e distribuídas sem falhas ou repetição: 

MATÉRIA QUESTÕES 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 1 a 20 

LÍNGUA PORTUGUESA 21 a 30 

CONHECIMENTOS GERAIS 31 a 35 

INFORMÁTICA 36 a 40 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato 

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

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

12. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da 

sala juntos, após o fechamento do envelope contendo 
a lista de presença, a ata e as folhas de respostas da 
sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o 

lacre do envelope. 
 

NOME:                          

               INSCRIÇÃO:         

 
DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    



  

 

 

 

 

 

 



PÁGINA 1 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 1  
 
Assinale a alternativa INCORRETA. O mandado de 
segurança coletivo pode ser impetrado por: 
(A) Partido político devidamente constituído e 

registrado. 
(B) Organização sindical. 
(C) Entidade de classe. 
(D) Associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros ou associados. 

(E) Partido político com representação no Congresso 
Nacional. 

 
Questão 2  
 
Sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania, conceder-
se-á: 
(A) Mandado de segurança. 
(B) Mandado de segurança coletivo. 
(C) Mandado de injunção. 
(D) Habeas corpus. 
(E) Habeas data. 
 

Questão 3  
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) É vedada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 

(B) Ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

(C) É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 

(D) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação. 

(E) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer. 

 
Questão 4  
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Compete privativamente à União legislar 
sobre: 
 
I. Diretrizes da política nacional de transportes. 
II. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, 

marítima, aérea e aeroespacial. 
III. Trânsito e transporte. 
IV. Jazidas, minas, outros recursos minerais e 

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

Questão 5  
 
Para a composição das Câmaras Municipais, nos 
Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) 
habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes, 
será observado o limite máximo de: 
 
(A) 9 (nove) Vereadores. 
(B) 10 (dez) Vereadores. 
(C) 11(onze) Vereadores. 
(D) 13 (treze) Vereadores. 
(E) 15 (quinze) Vereadores. 
 

Questão 6  
 
A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e 
no Distrito Federal. O número total de Deputados, 
bem como a representação por Estado e pelo 
Distrito Federal, será estabelecido por lei 
complementar, proporcionalmente à população, 
procedendo-se aos ajustes necessários, no ano 
anterior às eleições, para que nenhuma daquelas 
unidades da Federação tenha: 
 
(A) Menos de oito ou mais de setenta Deputados. 
(B) Menos de sete ou mais de oitenta Deputados. 
(C) Menos de seis ou mais de setenta e cinco 

Deputados. 
(D) Menos de cinco ou mais de setenta e cinco 

Deputados. 
(E) Menos de três ou mais de setenta e cinco 

Deputados. 
 

Questão 7  
 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Pertencem aos Municípios: 
 
I. O produto da arrecadação do imposto da União 

sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem. 

II. Cinqüenta por cento do produto da arrecadação 
do imposto da União sobre a propriedade 
territorial rural, relativamente aos imóveis nela 
situados, cabendo a totalidade na hipótese da 
opção prevista constitucionalmente. 

III. Cinqüenta por cento do produto da arrecadação 
do imposto do Estado sobre a propriedade de 
veículos automotores licenciados em seus 
territórios. 

IV. Vinte e cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 

 
(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
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Questão 8  
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no 

pleno gozo de seus direitos políticos. 
(B) Considera-se deferida, para todos os efeitos, a 

filiação partidária, com o atendimento das regras 
estatutárias do partido. 

(C) O partido político, após adquirir personalidade 
jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no 
Tribunal Regional Eleitoral. 

(D) Deferida a filiação do eleitor, será entregue 
comprovante ao interessado, no modelo adotado 
pelo partido. 

(E) Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá 
estar filiado ao respectivo partido pelo menos um 
ano antes da data fixada para as eleições, 
majoritárias ou proporcionais. 

 
Questão 9  
 
A retirada de uma destinação dada ao bem público, 
com o conseqüente ingresso do bem na categoria 
dos bens dominicais, denomina-se: 
 
(A) Reversão. 
(B) Transversão. 
(C) Afetação. 
(D) Desafetação. 
(E) Conversão. 
 

Questão 10  
 
A extinção de um ato, porque a lei não mais o 
permite, configura hipótese de: 
 
(A) Contraposição. 
(B) Cassação. 
(C) Caducidade. 
(D) Revogação. 
(E) Anulação. 
 

Questão 11  
 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Constitui ato de improbidade 
administrativa, que atenta contra os princípios da 
administração pública, qualquer ação ou omissão 
que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
 
I. Praticar ato visando fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência. 

II. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 
ato de ofício. 

III. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência 
em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo. 

IV. Negar publicidade aos atos oficiais. 
 
(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
 
 

 
Questão 12  
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á 
dos interessados, exclusivamente, documentação 
relativa a: 
 
I. Habilitação jurídica. 
II. Qualificação técnica. 
III. Qualificação econômico-financeira. 
IV. Regularidade fiscal e o cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal. 

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

Questão 13  
Assinale a alternativa INCORRETA. Serão 
registrados em registro público: 
 
(A) Os nascimentos, casamentos e óbitos. 
(B) Das sentenças que decretarem a nulidade ou 

anulação do casamento, o divórcio, a separação 
judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. 

(C) A emancipação por outorga dos pais ou por 
sentença do juiz. 

(D) A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 
(E) Da sentença declaratória de ausência e de morte 

presumida. 
 

Questão 14  
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Para o fim que se declare a ausência e se 
abra provisoriamente a sucessão, somente se 
consideram interessados: 
 
I. O cônjuge separado judicialmente. 
II. Os herdeiros presumidos, legítimos ou 

testamentários. 
III. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito 

dependente de sua morte. 
IV. Os credores de obrigações não vencidas. 
 
(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
 

Questão 15  
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. Consideram-se móveis para os efeitos 
legais: 
I. As energias que tenham valor econômico. 
II. Os direitos reais sobre objetos móveis e as 

ações correspondentes. 
III. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e 

respectivas ações. 
IV. Os materiais provisoriamente separados de um 

prédio, para nele se reempregarem. 
 
(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
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Questão 16  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Os prazos somente começam a correr 

imediatamente após a intimação.  
(B) Não havendo preceito legal nem assinação pelo 

juiz, será de 10 (dez) dias o prazo para a prática de 
ato processual a cargo da parte. 

(C) A parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido 
exclusivamente em seu favor. 

(D) Somente no primeiro grau de jurisdição, havendo 
motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual 
tempo, os prazos previstos no Código de Processo 
Civil. 

(E) Computar-se-á em quádruplo o prazo para 
contestar, e em dobro para recorrer, quando a 
parte  for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. 

 
Questão 17  
 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. São requisitos essenciais da carta de 
ordem, da carta precatória e da carta rogatória: 
 
I. A indicação dos juízes de origem e de 

cumprimento do ato. 
II. O inteiro teor da petição, do despacho judicial e 

do instrumento do mandato conferido ao 
advogado. 

III. A menção do ato processual, que Ihe constitui o 
objeto. 

IV. O encerramento com a assinatura do escrivão. 
 
(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
 

Questão 18  
 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. A citação far-se-á: 
 
I. Pelo correio. 
II. Por oficial de justiça. 
III. Por edital. 
IV. Por meio eletrônico, conforme regulado em lei 

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

Questão 19  
 
Se o funcionário exige tributo ou contribuição 
social que sabe ou deveria saber indevido, ou, 
quando devido, emprega na cobrança meio 
vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, 
constitui o crime de: 
 
(A) Corrupção ativa. 
(B) Corrupção passiva. 
(C) Excesso de exação. 
(D) Concussão. 
(E) Peculato. 

Questão 20  
 
A respeito do processo e julgamento dos crimes 
praticados por funcionários públicos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A) Os crimes de responsabilidade dos funcionários 

públicos, cujo processo e julgamento competirão 
aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será 
instruída com documentos ou justificação que 
façam presumir a existência do delito ou com 
declaração fundamentada da impossibilidade de 
apresentação de qualquer dessas provas. 

(B) Nos crimes inafiançáveis, estando a denúncia ou 
queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e 
ordenará a notificação do acusado, para responder 
por escrito, dentro do prazo de dez dias. 

(C) Se não for conhecida a residência do acusado, ou 
este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á 
nomeado defensor, a quem caberá apresentar a 
resposta preliminar. 

(D) d), durante o prazo concedido para a resposta, os 
autos permanecerão em cartório, onde poderão ser 
examinados pelo acusado ou por seu defensor. 

(E) O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho 
fundamentado, se convencido, pela resposta do 
acusado ou do seu defensor, da inexistência do 
crime ou da improcedência da ação. 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 21, 22, 23 e 24 
 

A banda larga e seus gargalos no Brasil 
Carlos Rydlewski e Leo Branco 

 

As conexões rápidas com a internet no país deixam 
muito a desejar.  

A defasagem em relação às nações desenvolvidas é 
de cinco anos. 

Desde 2005, a maior parte dos usuários de internet 
no Brasil já acessa a rede por meio da banda larga. 
A passagem das conexões discadas para as 
conexões rápidas representou um grande salto. 
Ficou para trás um mundo em que a simples 
mudança de página na web não era apenas um teste 
de paciência, mas uma aventura – não raro, as 
ligações caíam. Tornaram-se possíveis ações hoje 
corriqueiras, como assistir a vídeos ou trocar fotos 
por e-mail. A experiência cotidiana do brasileiro 
com a banda larga, no entanto, ainda pode ser 
frustrante. Um vídeo de três minutos do YouTube 
costuma levar duas ou três vezes esse tempo para 
ser visto. E usufruir recursos avançados da 
internet, como o download de filmes em alta 
resolução ou a participação em videoconferências, 
é praticamente impensável. Um estudo recente, 
encomendado pela empresa de tecnologia Cisco, 
corrobora essa impressão. O levantamento aferiu a 
eficácia da banda larga em 42 países. O Brasil ficou 
em 38º posto, à frente apenas de Chipre, México, 
China e Índia. "Na média, as conexões brasileiras 
com a web estão num patamar pré-YouTube. Têm 
cinco anos de defasagem em relação às dos países 
desenvolvidos", disse a VEJA o indiano Prashanth 
Angani, um dos responsáveis pela pesquisa. 
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Em todo o mundo, técnicos divergem sobre a 
definição de banda larga. No Brasil, encaixam-se 
nessa categoria as ligações com velocidade de 
transferência de dados a partir de 128 kilobits por 
segundo (Kbps). Na Europa, o mínimo exigido é 256 
Kbps. Já a International Telecommunication Union 
(ITU), a agência das Nações Unidas para as 
telecomunicações e a radiodifusão, estipula taxas 
de pelo menos 2 Mbps. Por esse critério, nove em 
cada dez conexões brasileiras não podem ser 
consideradas como sendo de banda larga. No 
entanto, mesmo aqueles que dispõem de serviços 
que, na teoria, poderiam ser catalogados como 
rápidos em qualquer lugar do mundo enfrentam 
dificuldades no país. O diretor de arte Eduardo 
Ferreira, de 32 anos, é proprietário da NuYoung 
Creative, uma empresa especializada na criação de 
sites para grandes companhias com vídeos em três 
dimensões. Ele tem uma conexão de 8 Mbps. Por 
causa de instabilidades frequentes, mantém uma 
ligação sobressalente de 4 Mbps. "Mas, às vezes, 
nada disso funciona. Como uso arquivos digitais 
pesados, sou obrigado a gravar tudo em DVDs e 
mandar meu trabalho para os clientes não pela 
internet, mas por motoboys", diz Ferreira. 
O meio mais eficaz de transferência de dados pela 
internet – e aqui só se está falando da internet "com 
fio" – são as fibras ópticas. Esses dutos são 
formados por filamentos de vidro puro. Eles enviam 
sinais de luz a longa distância, sem perda 
significativa de intensidade. No Japão, o país mais 
bem colocado na pesquisa da Cisco, essa 
tecnologia espalha-se por 42% da rede. É a 
cobertura mais ampla em todo o planeta. As 
conexões japonesas são, desde já, consideradas 
adequadas para o uso da internet em 2012, quando 
serão comuns a realização de videoconferências 
com imagens em alta resolução, o manuseio de 
sistemas completos de automação em residências e 
redes sociais repletas de filmes e fotos. No Brasil, a 
fibra óptica não representa nem sequer 1% da rede. 
Aqui, quem carrega as informações da internet são 
ainda, em 70% dos casos, os fios de cobre dos 
sistemas de telefonia fixa. Essa tecnologia é 
conhecida pela sigla ADSL (linha de assinatura 
digital assimétrica). Os cabos coaxiais, usados 
pelas empresas de TV por assinatura, cobrem 
outros 26% da infraestrutura, e o restante é 
composto de satélites e rádios. Entre outubro e 
dezembro do ano passado, o livreiro Edgar Escobar 
Júnior, de 39 anos, experimentou as maravilhas da 
internet com fibra óptica. Ele instalou uma conexão 
de 30 Mbps no sebo que mantinha em São Paulo. "O 
acesso ultrarrápido chamava a atenção dos clientes 
de alto poder aquisitivo, que sempre faziam boas 
compras. Com essa banda, eu também encetava 
negócios com pessoas de todo o mundo, por meio 
de videoconferências", conta ele. Em dezembro, o 
comerciante mudou-se. Como a rede de fibra óptica 
só está disponível em áreas restritas da capital 
paulista, ele teve de se conformar com uma 
conexão de 2 Mbps (que não é ruim para os padrões 
nacionais). Começaram os problemas: "Atualmente, 
tenho dificuldade de mostrar meu acervo de livros 
pela web. Gasto quinze vezes mais tempo nessa 
tarefa. Quero meus 30 Mbps de volta", diz o livreiro. 
A eficiência da internet pelo sistema ADSL é 
condicionada, sobretudo, pela distância entre a 
casa do usuário e a central de transmissão de 
dados da operadora de banda larga. Se esse trajeto 

superar a marca de 5 quilômetros, a conexão com a 
rede dificilmente terá boa qualidade, 
independentemente da velocidade de banda 
contratada. Nesse sistema, a transferência de 
informações perde força ao longo do trajeto. Os 
entraves do sistema a cabo são diferentes. Nesse 
caso, o que pesa é o número de pessoas que 
compartilham da mesma "infovia". Quanto maior o 
total de usuários pendurados num cabo, pior será a 
experiência de cada um deles na internet. Além 
disso, os cabos coaxiais foram idealizados para 
conduzir as informações num único sentido. Por 
isso, são bons para baixar arquivos (download), 
mas nem tanto para carregá-los (up-load). No 
entanto, a circulação de dados em mão dupla é 
cada vez mais usual – e necessária – na internet. 
Em todo o mundo, ampliar continuamente a 
infraestrutura de rede para acompanhar as 
mudanças no uso da web é um desafio da indústria 
das comunicações. Hoje, o que se vê é a circulação 
cada vez mais intensa de fotos e filmes com alta 
qualidade de imagem. Em 2006, os vídeos 
representavam 12% do total de tráfego na internet. 
Em 2012, atingirão 90%. "Nos últimos cinco anos, o 
número de clientes dos nossos serviços cresceu 
oito vezes. Parece muito, mas a quantidade de 
banda que eles consomem aumentou muito mais: 
setenta vezes", diz Fabio Bruggioni, diretor de 
clientes residenciais da Telefônica. Essa explosão 
de demanda contribuiu para sucessivas panes do 
Speedy, a banda larga oferecida pela empresa no 
Brasil. A companhia chegou a ser proibida pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de 
comercializar o serviço entre junho e agosto deste 
ano. Para retomar a oferta, comprometeu-se a 
aprimorar seus equipamentos (como servidores, 
que traduzem os endereços dos sites em códigos 
da internet) e melhorar o atendimento aos clientes.  
A importância de investir na infraestrutura da 
internet não pode ser subestimada. 
Crescentemente, a capacidade de oferecer ligações 
velozes com a rede se transforma num fator-chave 
para a produtividade de um país. Na economia de 
uma nação, esse item de infraestrutura tende a 
ganhar a mesma relevância dos portos e 
aeroportos. "Desenvolver a banda larga é o desafio 
do presente. É algo tão importante quanto foram a 
expansão da rede elétrica e a construção de 
estradas em épocas anteriores", disse Julius 
Genachowski, presidente da Comissão Federal de 
Comunicações (FCC, na sigla em inglês) dos 
Estados Unidos, em um discurso no mês passado. 
Advogado, Gena-chows-ki foi um dos articulistas da 
bem-sucedida estratégia eleitoral de Barack Obama 
pela web. Um estudo do Banco Mundial divulgado 
em novembro de 2008 indica que, para cada 10 
pontos porcentuais de aumento no uso de internet 
rápida, há um crescimento de 1,38% do produto 
interno bruto (PIB) per capita de um país. Ninguém 
ainda mediu o impacto da difusão da banda larga 
sobre o FIB de uma nação – a sigla significa 
felicidade interna bruta, conceito que às vezes é 
usado por psicólogos e economistas em 
discussões sobre o bem-estar de uma população. 
Mas deve ser considerável.  

(Revista Veja, 16/09/2009) 
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Questão 21  
 
No período: “A experiência cotidiana do brasileiro 
com a banda larga, no entanto, ainda pode ser 
frustrante.”, o conectivo destacado expressa ideia 
de oposição/contraste. Assinale a alternativa em 
que o conectivo em destaque expressa, no período, 
a mesma idéia: 
 
(A) "Mas, às vezes, nada disso funciona. [...]” 
(B) “E usufruir recursos avançados da internet [...]” 
(C) "O acesso ultrarrápido chamava a atenção dos 

clientes de alto poder aquisitivo, que sempre faziam 
boas compras.” 

(D) “[...] são bons para baixar arquivos (download) [...]” 
(E) “No Brasil, a fibra óptica não representa nem 

sequer 1% da rede.” 
 
 

Questão 22  
 
 
Considere os enunciados abaixo: 
I. “Como uso arquivos digitais pesados, sou 

obrigado a gravar tudo em DVDs [...]” 
II. “[...] quando serão comuns a realização de 

videoconferências com imagens em alta 
resolução, [...]” 

III. “Se esse trajeto superar a marca de 5 
quilômetros, a conexão com a rede dificilmente 
terá boa qualidade [...]” 

IV. “Para retomar a oferta, comprometeu-se a 
aprimorar seus equipamentos [...]” 

V. “[...] como assistir a vídeos ou trocar fotos por 
e-mail.” 

Os conectivos destacados apresentam, 
respectivamente, a noção semântica de: 
 
(A) causa – tempo – condição – explicação – 

comparação. 
(B) finalidade – tempo – condição – finalidade – 

comparação. 
(C) causa – tempo – condição – finalidade – 

comparação. 
(D) comparação – tempo – finalidade – finalidade – 

causa. 
(E) explicação– tempo – condição – finalidade – 

comparação. 
 

Questão 23  
 
Na frase: “Tornaram-se possíveis ações hoje 
corriqueiras [...]”, o verbo está na voz passiva e 
concorda em número e pessoa com o sujeito, 
conforme as regras da concordância verbal. 
Assinale a alternativa em que ocorre o mesmo tipo 
de concordância: 
 
(A) Precisa-se de operários competentes. 
(B) Lembre-se de tudo o que vivemos juntos nos 

últimos anos. 
(C) Na Idade Média, acreditava-se que a Terra era 

quadrada. 
(D) Alugam-se casas com ótima localização. 
(E) Aluga-se casas com ótima localização. 
 
 
 
 
 

Questão 24  
 
Assinale a alternativa que apresenta uma leitura 
adequada do texto: 
 
(A) O texto enfatiza os benefícios trazidos pela internet 

de banda larga. 
(B) No texto, o autor enfatiza a precariedade da internet 

banda larga no Brasil. 
(C) A leitura do texto permite concluir que, apesar de 

levantar pontos positivos sobre a internet banda 
larga no Brasil, o autor conclui que a banda larga 
mais atrapalha do que auxilia. 

(D) O autor utiliza o texto para incentivar a realização 
de operações comerciais pela internet, a fim de 
conferir maior agilidade a essas operações. 

(E) O autor discute todo o avanço da internet banda 
larga no Brasil, mas também chama a atenção para 
as dificuldades operacionais que essa modalidade 
de comunicação ainda apresenta.   

 
Questão 25  
 
Assinale a alternativa correta quanto à 
concordância: 
(A) Diante do imprevisto, a candidata ficou meia 

nervosa. 
(B) “Entre mim e mim há vastidões bastantes...” 
(C) É proibido a entrada de animais. 
(D) É proibida entrada de animais.  
(E) Estes casos de amor estão bastantes complicados. 
 

Questão 26  
 
Leia atentamente as frases abaixo: 
 
I. Corri atrás de Paulo, mas ele já tinha pegado o 

ônibus. 
II. Você não deveria ter aceito aquele dinheiro. 
III. A conta da loja foi paga pelo cliente. 
  
Está(ao) gramaticalmente correta(s): 
 
(A) apenas I. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) I e III. 
(E) apenas III. 
 

Questão 27  
 
 
Assinale a alternativa correta quanto à regência: 
(A) Prefiro estudar a trabalhar. 
(B) Antonio namorava com Joana há seis meses. 
(C) Os amigos foram todos no cinema. 
(D) Esse é o autor cuja obra me refiro. 
(E) Os funcionários visavam o cargo. 
 

Questão 28  
 
Assinale a alternativa em que ambos os verbos 
sofrem alteração de sentido pelo uso ou não da 
preposição: 
(A) assistir/esquecer. 
(B) lembrar/ receber. 
(C) aspirar/ assistir. 
(D) namorar/ aspirar. 
(E) simpatizar/ visar. 
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Questão 29  
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas da frase a seguir: 
 
Joana foi ___ cidade, ___ duas horas ___ fim de 
visitar sua amiga, o que não foi possível visto que 
se mudara ___ semanas. 
 
(A) à – as – a – há. 
(B) a – às – a – há. 
(C) à – às – a – a. 
(D) à – às – à – há. 
(E) à – às – a – há. 
 
 

Questão 30  
 
Assinale a alternativa incorreta quanto à crase. 
(A) Eu conheço a aluna que está a espera do ônibus. 
(B) A cidade à qual nos referimos fica longe. 
(C) Os alunos estavam dispostos a estudar. 
(D) Aspiro àquela vaga. 
(E) Prefiro café a chá. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 31  
 

Sobre a educação no Brasil é falso afirmar: 
 
I. Mais de 14 milhões de brasileiros não sabem ler 

nem escrever, sendo que o analfabetismo é 
maior entre as pessoas de mais de 60 anos. 

II. De cada 100 alunos que entram na 1ª série do 
Ensino Fundamental, 20 não chegam à 5ª série 
na idade adequada. 

III. A evasão escolar no Ensino Médio é muito 
baixa, devido aos programas educacionais 
complementares como o EJA. 

IV. O Brasil ocupa a 76ª posição no Índice de 
Desenvolvimento da Educação para Todos 
(IDE), entre os 129 países monitorados pela 
Unesco. 

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

Questão 32  
 
Iniciada em 2001, as negociações sobre a 
liberalização do comércio internacional, chamada 
de Rodada de Doha, da Organização Mundial de 
Comércio, esbarra nas divergências entre os países 
desenvolvidos e as nações em desenvolvimento 
pelos seguintes motivos: 
 
I. Os países em desenvolvimento, como o Brasil e 

a Índia, exigem um corte expressivos nos 
subsídios que as nações desenvolvidas dão a 
seus produtores rurais. 

II. Os Estados Unidos e os países europeus 
defendem maior abertura para que seus 
produtos industrializados entrem nas nações 
em desenvolvimento. 

III. As negociações sobre um acordo já estão 
bastante adiantadas, haja vista que os países 
industrializados aceitaram as exigências dos 
países em desenvolvimento. 

IV. A intenção declarada da rodada era tornar as 
regras de comércio mais livres para os países 
em desenvolvimento. 

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

Questão 33  
 
A produção de um organismo geneticamente 
idêntico a outro, por meio da reprodução sexuada é 
denominado: 
 
(A) Fertilização. 
(B) Ovulação. 
(C) Clonagem. 
(D) Transplante. 
(E) Simbiose. 
 

Questão 34  
 
Sobre o Regime Militar no Brasil é possível afirmar: 
 
I. A Lei de Anistia (1979) retirou as acusações 

contra os militantes de esquerda, possibilitando 
normalização institucional do país. 

 
II.  Com a decretação do AI-5 o governo inicia a 

redemocratização do país, reabrindo o 
Congresso e suprimindo a censura. 

 
III. Ainda hoje as consequências do regime militar 

se fazem presentes no país, haja vista que 
vários setores da sociedade reivindicam a 
abertura dos arquivos da época, a punição aos 
torturadores e a indenização às vítimas. 

 
IV. Dentre as justificativas utilizadas pelos militares 

para instituir o regime, estava a ameaça do 
comunismo. 

 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas I, III e IV. 
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Questão 35  
 
Decorridos mais de 120 anos após a abolição da 
escravatura no Brasil, as marcas da desigualdade 
racial ainda se fazem presentes na sociedade 
brasileira. Sabendo disso, considere as afirmativas 
abaixo: 
 
I. Embora algumas práticas discriminatórias 

possam ser notadas, não existe racismo na 
sociedade brasileira 

II. O mito da democracia racial escamoteia os 
conflitos entre brancos e negros 

III. As ações afirmativas, como a política de cotas 
nas universidades, são políticas públicas que 
visam a grupos que sofrem discriminações. 

IV. Os negros constituem a parcela da população 
que enfrenta as maiores dificuldades 
socioeconômicas no Brasil. 

 
Estão corretas: 
 

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

INFORMÁTICA 
 

Questão 36  
 

No MS WORD, o botão de ação , tem a função 
de: 
 
(A) Enviar Mala Direta. 
(B) Receber Mala Direta. 
(C) Formatar. 
(D) Copiar. 
(E) Colar. 
 

Questão 37  
 

 
No MS EXCEL, para acessar o recurso disponível 
para formatar as características de um conteúdo de 
uma célula previamente selecionada com o mouse, 
devemos clicar no menu: 
 
(A) Formatar e em sua opção Fonte. 
(B) Formatar e em sua opção Células. 
(C) Formatar e em sua opção Características. 
(D) Editar e em sua opção Conteúdo. 
(E) Editar e em sua opção Características. 
 

Questão 38  
 
 
O Microsoft Windows XP é classificado como: 
 
(A) Software Aplicativo. 
(B) Sistema FreeWare. 
(C) Sistema Operacional. 
(D) Software Livre. 
(E) Microsoft Office. 
 
 
 

Questão 39  
 
No Internet Explorer, a opção "Bloqueador de pop-
ups", disponível através do menu ferramentas, tem 
a função de: 
 
(A) Bloquear as janelas extras que abrem 

automaticamente no navegador ao visitar uma 
página WEB. 

(B) Bloquear o recebimento de E-Mails através do 
protocolo POP3. 

(C) Bloquear por tempo determinado o registro de 
Histórico de navegação. 

(D) Bloquear por tempo indeterminado o registro de 
Histórico de navegação. 

(E) Bloquear o acesso a sites com conteúdo 
pornográfico. 

 
Questão 40  
 
Para ter acesso à internet normalmente o usuário 
deve estar previamente cadastrado em um:  
 
(A) Orkut. 
(B) Site Web. 
(C) Home Page. 
(D) Provedor. 
(E) WWW. 


