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Instrução: As questões 01 a 13 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Uma em cada 4 pessoas _____ usam a internet no 

mundo tem uma conta no Facebook. Esse meio bilhão 
de pessoas publicam 14 milhões de fotos diariamente. 
Os 100 milhões de usuários do Twitter postam 2 
bilhões de mensagens por mês. Dê um google no 
nome de alguém e os tweets dele vão estar lá. 
Pesquisadores cunham termos bonitos como a "era 
da hipertransparência" para tentar falar que há xeretas 
e exibicionistas demais hoje. 

E a maior rede social do planeta deu um passo 
grande rumo à tal hipertransparência: em maio, o 
Facebook mudou as regras sobre o quanto que estra-
nhos podem saber da sua vida. "Estamos construindo 
uma internet _____ padrão é ser sociável", decretou 
Mark Zuckerberg, criador e presidente do site, ao 
anunciar as mudanças. Utopia sociológica à parte, 
interessa para ele que usuários de seu serviço 
possam ser encontrados com mais facilidade. Se 
você não está no Facebook e encontra aquele amor 
antigo da escola ali, tende a entrar para a rede social. 
E, quanto mais gente lá, mais Zuckerberg pode faturar 
com publicidade. 
 As mudanças, de cara, parecem bem sutis. Antes, 
não dava para ver a foto de perfil ou a idade de uma 
pessoa pesquisada, por exemplo. Agora, a não ser 
que o usuário mude as configurações no braço, um 
resumo de sua ficha ficará exposto na internet. Não é 
pouca coisa. Pense em quem teve um término de 
relacionamento conturbado e quer manter distância 
de namorados maníacos; ou em um adolescente que 
mudou de escola por causa de bullying e corre o risco 
_____ tudo comece de novo se os novos colegas 
descobrirem isso; em quem sofre de assédio moral 
no trabalho ou foi testemunha de um crime; em quem 
não quer que os pais descubram detalhes de sua vida 
sexual. Para todos eles, qualquer detalhe que o 
Facebook divulgue pode fazer uma grande diferença. 
 Não fica nisso. Um dos maiores problemas é que a 
internet não "esquece" nada. E agora que ela faz 
parte da vida de praticamente todo mundo há uma 
década, qualquer vacilo do passado pode causar um 
problema no presente. Fotos ousadas num fotolog de 
anos atrás vão complicar você na disputa por um 
emprego. Uma troca infeliz de scraps no Orkut, como 
uma discussão com um ex, pode estar ao alcance de 
qualquer um. As redes sociais baseadas em GPS, 
como a Fousquare, colocam mais pimenta nesse 
molho, já que elas mostram num mapa onde os 
usuários estão a cada momento. Em suma, nunca 
existiram tantas possibilidades de exposição pública. 
E sim: sempre vai ter alguém que você não esperava 
bisbilhotando você. 
 É natural. O desejo de cavucar a vida alheia existe 
desde sempre. "Na maior parte da história humana, 
as pessoas viveram em pequenas tribos _____ todas 
as pessoas sabiam tudo o que todo mundo fazia. E de 
alguma forma estamos nos tornando uma vila global. 
Pode ser que descobriremos que a privacidade, no fim 

das contas, sempre foi uma anomalia", afirma o pro-
fessor Thomas W. Malone, do Centro de Estudos de 
Inteligência Coletiva do MIT. 

Seja como for, trata-se de uma anomalia de que 
todo mundo gosta. E por isso mesmo um movimento 
ganha cada vez mais força: há uma preocupação 
maior com a bisbilhotice. Na prática, está acontecendo 
o contrário do que Zuckerberg imagina. Estamos menos 
"sociais". 
 Hoje, a quantidade de dados que as pessoas 
deixam aberta na rede para todo mundo ver é, por 
cabeça, bem menor do que há 5, 6 anos. É raro 
encontrar quem deixe suas fotos escancaradas numa 
rede social. Scraps públicos no Orkut já são parte de 
um passado remoto... Um estudo da Universidade da 
Califórnia mostra essa mudança: os entrevistados dis-
seram tomar mais cuidado com o que postam online 
hoje do que há 5 anos. Na mesma pesquisa, 88% dos 
jovens de 18 a 24 anos manifestaram-se a favor de 
uma lei que forçasse os sites a apagarem informações 
pessoais depois de algum tempo. 
 Enquanto não chegam leis concretas, as pessoas 
reagem por conta própria. Trinta mil usuários cancela-
ram suas contas no Facebook no dia 31 de maio, para 
protestar contra aquela mudança na configuração de 
privacidade. Compare isso com a reação que as 
pessoas tiveram em 2006, quando o Orkut passou a 
identificar quem visitava o seu perfil. Não faltaram 
reações de indignação. "Qual é a graça se não dá 
mais para espionar a vida dos outros escondido?", 
perguntavam os usuários. 
 É difícil imaginar algo assim hoje. Aprendemos a 
nos comportar na rede como nos comportamos em 
público. Porque, cada vez mais, estamos mesmo. 

 
Adaptado de: BURGOS, Pedro. O fim do fim da privacidade. 
Revista Super Interessante - Edição 280, junho de 2010. 
Disponível em http://super.abril.com.br/tecnologia/fim-
fim-privacidade-580993.shtm.  

 
 

01. Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas das linhas 01, 14, 32 e 55. 

 
(A) as quais – cujo o – que – onde   
(B) que – cujo – de que – onde 
(C) que – onde o – que – as quais 
(D) as quais – onde o – a que – nas quais 
(E) que – cujo o – de que – em que 

 

02. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição 
contextualmente adequada para a respectiva expres-
são de caráter coloquial empregada no texto, sem 
prejuízo ao sentido original. 

 
(A) de cara (l. 23) – prontamente 

(B) no braço (l. 26) – com empenho 

(C) cavucar (l. 53) – revolver 
(D) bisbilhotice (l. 65) – difamação 

(E) espionar (l. 88) – solapar 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
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. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 

59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
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03. O texto trata, essencialmente, 
 

(A) da utopia de se construir uma internet fundamen-
talmente sociável. 

(B) das mudanças implementadas pelas redes sociais 
nos últimos anos. 

(C) do comportamento dos usuários das redes sociais 
em relação à exposição imposta por esses meios. 

(D) dos riscos da superexposição na internet. 

(E) da longa "memória" da internet, que pode arma-
zenar dados de seus usuários por muito tempo. 

 

04. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - Houve uma mudança na postura dos usuários de 
redes sociais de 2006 para cá, no que tange à 
preocupação com a privacidade. 

II - Há quem entenda que a privacidade pode ser 
considerada um fenômeno peculiar à modernidade. 

III - A vida privada das pessoas está interessando 
menos aos usuários de redes sociais. 

 
Quais correspondem a idéias veiculadas pelo texto? 

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

 

05. Considere as seguintes propostas de reescrita do trecho 
abaixo. 
"(...) Pode ser que descobriremos que a 
privacidade, no fim das contas, sempre foi uma 
anomalia" (l. 58-59) 

 
I - "(...) Pode ser que descubramos, afinal, que 

a privacidade foi uma anomalia sempre." 
II - "(...) Descobriremos, possivelmente, no fim 

das contas, que a privacidade foi sempre 
uma anomalia." 

III - "(...) Pode-se acabar descobrindo, finalmente, 
que a privacidade foi, sempre, uma anomalia." 

 
Quais propostas conservam o sentido original e estão 
corretas do ponto de vista da norma gramatical? 

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

 
 
 
 
 
 

06. Considere as seguintes propostas de reescrita para 
o seguinte trecho adaptado do texto. 
 
"Qual é a graça de continuar usando o Orkut, se 
não dá mais para espionar a vida dos outros 
escondido?", perguntavam os usuários. 

 
I - Os usuários se perguntavam sobre qual 

seria a graça de continuar usando o Orkut, 
uma vez que não poderiam mais espionar 
secretamente a vida dos outros. 

II - Os usuários se perguntavam: qual será a 
graça de continuar usando o Orkut, consi-
derando que não se poderá mais espionar a 
vida dos outros em segredo? 

III - A indagação dos usuários era acerca de qual 
seria a graça de continuar usando o Orkut, 
já que não seria mais possível espionar em 
segredo a vida dos outros. 

 
Quais propostas conservam o sentido original e estão 
em discurso indireto? 

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

 

07. Se substituirmos o vocábulo vacilo (l. 41) pela forma 
pluralizada vacilos, quantos outros vocábulos do 
período terão de ser, obrigatoriamente, pluralizados? 

 
(A) Um. 
(B) Dois. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 

08. Considere as seguintes propostas de reformulação da 
pontuação do texto. 

 
I - suprimir a vírgula que segue o vocábulo lá (l. 21) 
II - substituir o ponto depois de por exemplo (l. 25) 

por ponto-e-vírgula, com o devido ajuste no 
emprego de letras maiúsculas e minúsculas. 

III - inserir uma vírgula depois de divulgue (l. 37) 
IV - substituir os dois pontos que seguem o vocábulo 

sim (l. 51) por uma vírgula antes e uma depois 
desse vocábulo 

 
Quais propostas conservam o sentido original e estão 
corretas do ponto de vista da norma gramatical? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas II e IV. 
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09. Considere as seguintes afirmações sobre substantivos 
do texto. 

 
I - O vocábulo google (l. 05) está empregado como 

substantivo comum. 
II - O prefixo ex (l. 45) está empregado como vocábulo 

substantivado. 

III - O vocábulo scraps (l. 72), por ser estrangeiro, 
apesar de estar flexionado em número, não esta-
belece concordância de gênero. 

 
Quais estão corretas?  

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

 

10. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso), no que se refere ao emprego de nexos do 
texto. 

 
(  ) A substituição de Se por Caso, em Se você não 

está no Facebook e encontra aquele amor 
antigo da escola ali (l. 18-20) exige que os 
verbos dessas orações subordinadas sejam flexio-
nados no modo subjuntivo. 

(  ) No trecho E agora que ela faz parte da vida 
de praticamente todo mundo há uma década 
(l. 39-41), a conjunção E poderia ser subsituída 
pela conjunção Mas, sem prejuízo do sentido ori-
ginal. 

(  ) A substituição de já que por por, em já que elas 
mostram num mapa onde os usuários estão 
a cada momento (l. 48-49) exigiria que o verbo 
mostrar fosse flexionado no infinitivo. 

(  ) para, em para protestar contra aquela mu-
dança na configuração de privacidade (l. 82-
84) poderia ser substituído por a fim de, sem 
prejuízo do sentido original. 

 
A seqüência que preenche corretamente os parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – V. 
(B) F – F – V – F. 
(C) V – F – F – V. 
(D) V – F – V – V. 
(E) V – F – V – F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Considere as seguintes propostas de substituição de 
segmentos do texto envolvendo emprego de pronomes. 
 
I - interessa para ele (l. 17) – interessa-o 
II - vão complicar você (l. 43) – vão lhe complicar 

III - bisbilhotando você (l. 52) – bisbilhotando-o 
 
Quais são contextualmente adequadas e estão corretas 
do ponto de vista da norma gramatical? 

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

 

12. Considere a classificação das orações a seguir, no que 
concerne à relação sintática estabelecida com suas 
respectivas orações principais no texto. 

 
I - se os novos colegas descobrirem isso (l. 32-

33) – relação de condição 

II - Enquanto não chegam leis concretas (l. 80) – 
relação de temporalidade 

III - como nos comportamos em público (l. 91-92) 
– relação de consecução 

 
Quais estão corretas? 

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

 

13. Das alternativas de reescrita dos trechos a seguir 
apresentadas, assinale a que, se aplicada ao texto, 
caracterizaria erro, de acordo com a norma gramatical. 

 
(A) Esse meio bilhão de pessoas publicam (l. 02-

03) / Esse meio bilhão de pessoas publica 
(B) à tal hipertransparência (l. 11) / a essa 

hipertransparência  
(C) não "esquece" nada (l. 39) / não "se esquece" 

de nada  

(D) a quantidade de dados que as pessoas 
deixam aberta (l. 68-69) / a quantidade de 
dados que as pessoas deixam abertos 

(E) que forçasse os sites a apagarem informações 
pessoais (l. 78-79) / que forçassem os sites a 
apagar informações pessoais  
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Instrução: As questões 14 a 20 referem-se ao texto abaixo.  
 

Nada como a iminência de uma catástrofe ambiental 
em escala planetária para corrigir os maus hábitos de 
uma comunidade. Sou do tempo em que leite, refrige-
rante e cerveja eram vendidos em boas garrafas de 
vidro, reutilizáveis. Para ir _____ feira ou ao supermer-
cado, as donas de casa utilizavam sacolas de lona. 
O cafezinho era servido em xícaras de louça. A água 
era bebida em copos de vidro. Pratos e talheres eram 
feitos de louça e aço inox. Capa de chuva era confec-
cionada em gabardine. 

Tudo isso ficou fora de moda da noite para o dia 
com o advento das garrafas pet, das sacolas, dos 
copos, talheres e até das capas de chuva de plástico 
– tudo descartável. “Moderno” passou a ser usar uma 
vez só o que quer que fosse, e jogar fora em seguida. 
Até bens mais duráveis, como computadores, eletrodo-
mésticos e celulares, tornaram-se nos últimos anos 
descartáveis. A obsolescência programada se incorporou 
aos objetos do nosso cotidiano de forma tão natural, 
que quase nem percebemos.  

Felizmente, estamos nos dando conta de que esse 
modo de vida absurdo, importado acriticamente dos 
EUA e do Japão, cobra um alto preço da natureza, 
exaurindo os recursos naturais do planeta e transfor-
mando o mundo em que vivemos em um grande 
lixão. O que até _____ pouco era considerado “antigo”, 
agora é moderníssimo. A Coca-Cola, por exemplo, já 
oferece em supermercados e bares garrafas pet reuti-
lizáveis após reciclagem, com um bom desconto no 
preço do refrigerante. Supermercados estimulam o 
uso de sacolas de pano. Empresas substituem copos 
descartáveis por canecas de louça ou vidro e reduzem 
o consumo interno de papel. Crescem, nos EUA e na 
Europa, movimentos como os da Simplicidade Volun-
tária, da Casa Pequena, do Consumo Consciente, e 
outros, que propõem um novo estilo de vida, baseado 
na frugalidade, na reciclagem e na sustentabilidade. 
Moderninha, fashion mesmo, era minha avó. 

Os praticantes desta nova filosofia de vida não são 
new hippies. Também não pretendem acabar com o 
capitalismo. Não se trata de um retorno nostálgico a 
Woodstock ou de uma nova utopia regressiva. Nada 
disso. São pessoas comuns, como eu e você, que, um 
dia, perceberam que o consumo desenfreado não 
entrega _____ felicidade prometida pela publicidade. 
Gente que, com seu trabalho de formiguinha, tenta 
evitar não apenas o aquecimento global, mas a 
completa exaustão do planeta. 

Felizmente, as novas gerações já estão mais 
atentas _____ urgência de economizar recursos natu-
rais. Não me surpreenderia se, dentro de alguns anos, 
comprar e descartar objetos compulsivamente, como 
ainda fazemos, venha a ser algo tão malvisto social-
mente como é hoje o consumo de cigarro ou de 
drogas. A diferença é que, quando se trata do meio 
ambiente, as conseqüências de nossos atos atingem a 
todos. Sem exceção. 

Adaptado de: GUARNIER FILHO, Irineu. Fashion era minha 
avó. ZERO HORA. 17 de janeiro de 2010, n° 16218.  

14. Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas das linhas 05, 26, 45 e 50. 

 
(A) à – a – à – a  
(B) à – há – a – à 
(C) a – a – à – à 
(D) a – há – a – à 
(E) à – a – a – a 
 

15. Tendo em vista a manutenção das idéias veiculadas 
pelo texto, assinale a alternativa que contém apenas 
substituições adequadas, respectivamente, para a 
iminência (l. 01), A obsolescência programada 
(l. 18), na frugalidade (l. 37) e a completa exaus-
tão (l. 48). 

 
(A) a ameaça – A descartabilidade planejada – 

na simplicidade – o total esgotamento 
(B) a ameaça – A descartabilidade planejada – 

na perdulariedade – o completo empobreci-
mento 

(C) o medo – O consumo planejado – na perdu-
lariedade – o completo empobrecimento 

(D) o medo – O consumo planejado – na simpli-
cidade – o total esgotamento  

(E) a ameaça – O consumo planejado – na per-
dulariedade – o total esgotamento  

 

16. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - Os cuidados com o meio ambiente implicam o 
retorno a algumas práticas consideradas ultra-
passadas. 

II - A preocupação ambiental é uma arma contra o 
capitalismo. 

III - A atenção às questões ambientais está em cres-
cimento no mundo. 

IV - Hábitos irresponsáveis em relação ao meio ambi-
ente são tão graves quanto o consumo de drogas. 

 
Quais correspondem a idéias veiculadas pelo texto? 

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

17. Tendo em vista a manutenção das idéias veiculadas 
pelo texto, assinale a alternativa que apresenta uma 
substituição adequada para a expressão Também 
não (l. 40). 

 
(A) Conquanto 
(B) Tampouco 
(C) Contudo, não 
(D) Não obstante, 
(E) Destarte, não 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
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. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
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18. Considere as seguintes afirmações sobre o emprego 
de estruturas contendo o vocábulo que. 

 
I - A expressão em que, na linha 03, poderia ser 

substituída por onde, sem se desviar da norma 
gramatical ou comprometer o sentido da frase. 

II - Na linha 36, que tem a função de sujeito. 

III - Na linha 44, que introduz um objeto oracional à 
sentença que o antecede. 

 
Quais estão corretas? 

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

19. Considere as seguintes propostas de reescrita do 
período abaixo.  

 
Até bens mais duráveis, como computadores, 
eletrodomésticos e celulares, tornaram-se nos 
últimos anos descartáveis (l. 16-18). 

 
I - Mesmo bens mais duráveis – computadores, 

eletrodomésticos, celulares etc. – tornaram-
se, nos últimos anos, descartáveis. 

II - Inclusive nos últimos anos, bens mais durá-
veis, como computadores, eletrodomésticos 
e celulares, foram ficando descartáveis. 

III - Nos últimos anos, até mesmo bens como 
computadores, eletrodomésticos e celulares 
mais duráveis tornaram-se descartáveis. 

 
Quais conservam o sentido original veiculado pelo 
texto? 

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

20. Assinale a alternativa em que se identifiquem, respec-
tivamente, os processos de prefixação, sufixação e 
composição nas seguintes palavras extraídas do texto. 

 
(A) supermercado (l. 05-06) – Felizmente (l. 49) – 

desenfreado (l. 44) 
(B) obsolescência (l. 18) – catástrofe (l. 01) –

eletrodomésticos (l. 16-17) 
(C) acriticamente (l. 22) – moderníssimo (l. 27) – 

eletrodomésticos (l. 16-17) 
(D) aquecimento (l. 47) – reciclagem (l. 37) – 

supermercado (l. 05-06) 
(E) economizar (l. 50) – ambiental (l. 01) – 

eletrodomésticos (l. 16-17) 

Instrução: As questões 21 a 28 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Poucos nomes na história da ciência são tão 

celebrados quanto Darwin. O que Galileu, Newton e 
Einstein representam para a física, Dalton e Lavoisier 
para a química, Darwin representa para a biologia. 
Antes dele, não havia explicações plausíveis para a 
incrível diversidade da vida que vemos na natureza, 
de micróbios unicelulares, plantas e peixes aos insetos, 
aves e mamíferos. No mundo ocidental, a explicação 
aceita era bíblica: Deus criou a vegetação no terceiro 
dia, os peixes e as aves no quinto, e os animais ter-
restres e o homem no sexto. Mesmo que fósseis de 
animais estranhos (leia-se dinossauros e mamíferos 
terrestres agigantados) fossem conhecidos, o argu-
mento para a sua ausência invocava o Dilúvio e a 
Arca de Noé. Pelo jeito, os monstros não foram bem 
recebidos no grande barco. Talvez alguns teólogos 
oferecessem razões mais sofisticadas, mas essa era a 
opinião de muitos. 

De todas as suas características, ....... que Darwin 
mais celebrava eram a meticulosidade e a capacidade 
de perceber detalhes quando outros não ....... viam. 
Quando jovem, atravessou o mundo no navio Beagle, 
colhendo espécies diversas da flora, observando o 
comportamento da fauna local, colecionando fatos e 
anotações. Ficou muito impressionado com a beleza 
do Brasil. 

Sua curiosidade pela riqueza com que a vida se 
manifestava à sua volta e a paixão pelo conhecimento 
davam-....... a infinita paciência _______ para observar 
as menores variações dentre espécies de acordo com 
o ambiente e o clima, a importância da geologia na 
determinação das espécies de uma região, a complexa 
relação entre a flora e a fauna. 

Profundamente influenciado pelo geólogo Charles 
Lyell, que considerava seu mentor, Darwin aos poucos 
percebeu que tal riqueza nas espécies só poderia ser 
possível se pequenas variações ocorressem ao longo 
de enormes intervalos de tempo. A filosofia de Lyell 
pregava que as rochas terrestres representam a sua 
longa história, registrando nas suas propriedades as 
várias transformações que sofreram ao longo dos 
milênios. Os mesmos processos que sofreram no 
passado continuam ativos no presente. A partir de 
suas meticulosas observações, Darwin concluiu que 
algo semelhante ocorria com os seres vivos; eles 
também sofriam pequenas modificações ao longo do 
tempo. 

As que facilitavam a sua sobrevivência seriam 
passadas de prole em prole mais eficientemente, 
enquanto que aquelas que dificultavam a sobrevivência 
dos animais seriam aos poucos _______. Com isso, 
após muitas gerações, a espécie como um todo se 
alteraria, tornando-se gradualmente ______ de seus 
ancestrais. A funcionalidade dos bicos de certos 
pássaros, por exemplo, ilustra bem a adaptabilidade 
de acordo com o ambiente. 

Esse processo de seleção natural forneceu, pela 
primeira vez na história, um mecanismo racional 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
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. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
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capaz de explicar a multiplicidade da vida e a sua 
ligação com o passado. O legado de Darwin é, antes 
de mais nada, uma celebração da liberdade que nos é 
acessível quando nos dispomos a refletir sobre o 
mundo em que vivemos. 

 
Adaptado de: GLEISER, M. Celebrando (o estudo d)a vida. 
Folha de São Paulo. 17 de janeiro de 2009. 
 

 

21. Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas indicadas por linhas pontilhadas 
das linhas 19, 21 e 29. 
 
(A) a – os – no 
(B) a – o – lhe 
(C) as – as – lhe 
(D) a – o – no 
(E) as – os – lhe 

 

22. Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas indicadas por traços contínuos 
das linhas 29, 51 e 53. 

 
(A) necessário – eliminados – distinta 
(B) necessária – eliminadas – distinta 

(C) necessário – eliminadas – distinto 
(D) necessária – eliminados – distinta 

(E) necessário – eliminados – distinto 
 

23. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - Pelo que se depreende da afirmação Antes dele, 
não havia explicações plausíveis para a 
incrível diversidade da vida que vemos na 
natureza (l. 05-06), não é plausível a explicação 
bíblica para a criação. 

II - A frase Pelo jeito, os monstros não foram 
bem recebidos no grande barco. (l. 15-16) 
expressa uma visão irônica da explicação bíblica. 

III - Depreende-se do texto que alguns teólogos 
forneciam explicações racionais sobre a multipli-
cidade das espécies. 

IV - A importância de Darwin não está somente no 
desenvolvimento da teoria da seleção natural, 
mas na proposição de uma abordagem científica 
da natureza. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 

24. Considere a estrutura sintática do período seguinte: 
Quando jovem, atravessou o mundo no navio 
Beagle, colhendo espécies diversas da flora, 
observando o comportamento da fauna local, 
colecionando fatos e anotações. (l. 22-25) 
 
A respeito desse período, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) A oração principal é atravessou o mundo no 

navio Beagle. 
(B) A seqüência Quando jovem pode ser interpretada 

como uma oração subordinada adverbial propor-
cional, em que o verbo era está elíptico. 

(C) As orações colhendo espécies diversas da flora / 
observando o comportamento da fauna 
local / colecionando fatos e anotações estabe-
lecem com a principal uma relação de subordi-
nação explicitada pelo emprego do gerúndio. 

(D) As orações colhendo espécies diversas da flora / 
observando o comportamento da fauna 
local / colecionando fatos e anotações esta-
belecem entre si uma relação de coordenação em 
que está ausente a conjunção. 

(E) As orações colhendo espécies diversas da flora / 
observando o comportamento da fauna 
local / colecionando fatos e anotações clas-
sificam-se como subordinadas adverbiais, nas quais 
se observa uma relação de simultaneidade de 
eventos. 

 

25. Assinale a alternativa correta sobre flexão e emprego 
de formas verbais no texto. 

 
(A) A substituição de havia (l. 05) por existia man-

teria a frase correta. 

(B) A forma aceita (l. 09) é incorreta e deveria ser 
substituída por aceite. 

(C) A forma leia-se (l. 12) poderia ser substituída 
por tratam-se de, sem prejuízo à correção da 
frase. 

(D) No penúltimo parágrafo, as formas seriam (l. 48), 
seriam (l. 51 ) e alteraria (l. 53) poderiam ser 
substituídas por eram, eram e alterava, 
respectivamente, sem prejuízo à correção das 
frases em que se encontram. 

(E) Caso o verbo é (l. 61) fosse substituído por será, 
a forma dispomos, no mesmo período, teria de 
ser substituída por dispormos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
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26. Considere as seguintes afirmações sobre o emprego 
da crase no texto. 

 
I - Caso substituíssemos o verbo invocava (l. 14) 

por recorria, seriam criadas, no contexto da 
oração, as condições para o uso da crase. 

II - Na seqüência manifestava à sua volta (l. 28) a 
crase é obrigatória.  

III - Caso substituíssemos o verbo refletir (l. 62) pelo 
substantivo reflexão, seriam criadas, no contexto 
da oração, condições para uso de crase. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

27. Assinale, dentre os substantivos abaixo, aquele que 
funciona como núcleo do sujeito do período em que 
se encontra. 

 
(A) funcionalidade (l. 54) 
(B) adaptabilidade (l. 55) 
(C) seleção (l. 57) 
(D) mecanismo (l.58) 
(E) celebração (l. 61) 

 

28. Considere as alternativas de reescrita do período 
abaixo. 

 
Talvez alguns teólogos oferecessem razões 
mais sofisticadas, mas essa era a opinião de 
muitos. (l. 16-18) 

 
I - Essa era a opinião de muitos, não obstante razões 

mais sofisticadas tivessem sido oferecidas por 
alguns teólogos. 

II - Se bem que essa fosse a opinião de muitos, 
alguns teólogos ofereceram razões mais sofisti-
cadas. 

III - Ainda que alguns teólogos possam ter oferecido 
razões mais sofisticadas, a opinião de muitos, no 
entanto, era essa. 

 
Quais propostas conservam o sentido original veiculado 
pelo texto? 

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

 
 

 

29. Na relação dos direitos sociais expressos no caput do 
artigo 6º da Constituição da República Federativa do 
Brasil, NÃO consta o direito à 

 
(A) segurança. 
(B) alimentação. 
(C) saúde. 
(D) igualdade. 
(E) moradia. 

 

30. Considere as seguintes afirmações com relação ao 
serviço público, tendo em vista o artigo 37 da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil. 

 
I - O prazo de validade do concurso público será de 

até 3 (três) anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

II - A lei estabelecerá os casos de contratação de 
servidor por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público. 

III - Os cargos em comissão devem ser exercidos 
exclusivamente por servidores efetivos. 

IV - A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para portadores de deficiência e definirá 
os critérios de sua admissão. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

31. Assinale a afirmação correta quanto às funções essenciais 
à justiça, previstas nos artigos 127 a 135 da Constituição 
da República Federativa do Brasil. 

 
(A) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o 

Advogado Geral da União, de livre nomeação pelo 
Presidente dentre cidadãos maiores de 30 (trinta) 
anos. 

(B) A Defensoria Pública da União é instituição essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
representação da União, judicial e extrajudicial-
mente.  

(C) As Defensorias Públicas da União e dos Estados 
possuem a atribuição funcional de prestar consulto-
ria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo.  

(D) A Advocacia-Geral da União é instituição essencial 
à justiça, cumprindo-lhe a orientação jurídica e a 
defesa dos necessitados, em todos os graus de 
jurisdição.  

(E) Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas 
autonomia funcional e administrativa e iniciativa 
de sua proposta orçamentária.  
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32. Assinale a afirmação correta em relação ao Poder 
Judiciário, segundo o capítulo III do título IV da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

 
(A) O Conselho Nacional de Justiça é composto por 

15 (quinze) membros com mais de 35 (trinta e 
cinco) e menos de 66 (sessenta e seis) anos de 
idade, com mandato de 2 (dois) anos. 

(B) O Supremo Tribunal Federal é competente para 
processar e julgar originariamente ações em que 
todos os membros da magistratura sejam direta-
mente interessados.  

(C) A Mesa do Senado Federal e o Advogado Geral da 
União são legitimados para a proposição de ação 
direta de inconstitucionalidade e de ação declara-
tória de constitucionalidade. 

(D) A composição do Conselho Nacional de Justiça 
contempla, entre outros, dois membros do Minis-
tério Público da União e dois cidadãos de notável 
saber jurídico. 

(E) O Supremo Tribunal Federal poderá, mediante 
decisão de dois terços dos seus membros, aprovar 
súmula que, a partir de sua votação, terá efeito 
vinculante.  

 

33. Assinale a afirmação correta sobre o controle de cons-
titucionalidade de leis ou atos normativos estaduais 
e municipais, conforme a Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

 
(A) A Mesa da Assembléia Legislativa tem legitimidade 

para propor a ação de inconstitucionalidade de lei 
municipal. 

(B) Os legitimados para propor ação de inconstitucio-
nalidade por omissão de lei estadual também 
têm legitimidade para propor ação de inconsti-
tucionalidade de lei municipal. 

(C) O Defensor Público-Geral do Estado tem legitimi-
dade para propor ação de inconstitucionalidade de 
lei estadual e também de lei municipal. 

(D) Os legitimados para propor ação de inconstitucio-
nalidade de lei estadual também têm legitimidade 
para propor ação de inconstitucionalidade de ato 
normativo municipal. 

(E) O Prefeito Municipal não têm legitimidade para 
propor ação de inconstitucionalidade de ato norma-
tivo estadual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Tendo em vista as atribuições do Ministério Público e 
da Defensoria Pública, previstas, respectivamente, 
nos artigos 109 e 121 da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, assinale a atribuição que cabe 
apenas aos membros do Ministério Público. 

 
(A) Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares. 

(B) Praticar atos próprios de gestão. 
(C) Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços 

auxiliares. 
(D) Praticar atos e decidir sobre a situação funcional 

do pessoal da carreira. 
(E) Promover o controle externo da atividade policial. 

 

35. Sobre a aposentadoria voluntária do servidor público, 
com base no artigo 38 da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, é INCORRETO afirmar que o 
servidor 

 
(A) poderá aposentar-se aos 35 (trinta e cinco) anos de 

serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, 
com proventos proporcionais. 

(B) poderá aposentar-se aos 30 (trinta) anos de serviço, 
se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, 
com proventos proporcionais a esse tempo. 

(C) poderá aposentar-se aos 30 (trinta) anos de efetivo 
exercício em funções de magistério, se professor, 
e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos 
integrais. 

(D) poderá aposentar-se aos 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), 
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço. 

(E) poderá aposentar-se aos 35 (trinta e cinco) anos de 
serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, 
com proventos integrais. 

 

36. A personalidade civil é atribuída a toda pessoa. Nos 
termos do Código Civil, é correto afirmar que 

 
(A) os animais também são sujeitos de direito, dotados 

de personalidade civil, pois detêm proteção jurídica. 

(B) todo embrião é sujeito de direito, por ser uma 
forma de vida viável. 

(C) a personalidade civil tem início com a concepção 
do ser humano, assim, se nasce morto, preserva 
a personalidade com efeitos ex tunc. 

(D) toda pessoa é capaz de direitos e deveres na 
ordem civil, tendo sua personalidade civil iniciada 
no nascimento com vida. 

(E) se a pessoa nascer com vida e falecer logo depois, 
será tratada como se nunca tivesse nascido, ope-
rando-se efeitos ex nunc. 
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37. Sobre a personalidade civil, a capacidade e o seu exer-
cício, considere as afirmações abaixo, tendo em vista 
o Código Civil. 

 
I - São absolutamente incapazes os que, por enfermi-

dade ou deficiência mental, não tiverem o neces-
sário discernimento para a prática dos atos da vi-
da civil, os excepcionais, sem desenvolvimento 
mental completo, os pródigos e os que, mesmo 
por causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade, dentre outras causas. 

II - Cessará a incapacidade dos maiores de 16 (dezes-
seis) e menores de 18 (dezoito) anos, dentre outras 
hipóteses, pela constituição de estabelecimento 
civil ou comercial ou pela existência de relação de 
emprego, desde que, em função deles, o menor 
tenha economia própria. 

III - Cessará a capacidade e a personalidade com a 
morte, que não pode ser presumida, configurando, 
neste caso, a ausência, declarada de ofício pelo 
juiz, sempre que a pessoa não deixe representante 
ou procurador incumbido de administrar-lhe os 
bens, que nomeia curador, declarando-se a morte 
após 05 (cinco) anos. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

38. Assinale a afirmação correta em relação aos bens, de 
acordo com o Código Civil. 

 
(A) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se 

indivisíveis por determinação da lei ou por vontade 
das partes. 

(B) As edificações que, separadas do solo, mas conser-
vando a sua unidade, forem removidas para outro 
local são consideradas bens móveis. 

(C) São fungíveis os bens imóveis que se pode substituir 
por outros da mesma espécie, qualidade e quan-
tidade. 

(D) São consumíveis os bens capazes de configurar 
uma relação jurídica como de consumo, sujeita ao 
Código de Defesa do Consumidor. 

(E) Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as 
respectivas ações são considerados bens imóveis 
para efeitos legais. 

 
 
 
 
 
 
 

39. Assinale a afirmação INCORRETA sobre bens públicos, 
segundo o Código Civil. 

 
(A) Os bens do domínio nacional pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público interno são 
públicos. 

(B) Os bens de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças, são bens públicos. 

(C) Não dispondo a lei em contrário, consideram-se 
dominicais os bens pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público a que se tenha dado 
estrutura de direito privado. 

(D) Os bens de uso especial são inalienáveis enquanto 
conservarem a sua qualificação, na forma que a 
lei determinar. 

(E) Os bens públicos do domínio nacional podem ser 
alienados, observadas as exigências da lei, e 
estão sujeitos a usucapião. 

 

40. De acordo com o Código Civil, constitui ato ilícito 
 

(A) o exercício arbitrário das próprias razões para a 
defesa de um direito reconhecido. 

(B) aquele praticado em legítima defesa. 

(C) aquele praticado no exercício regular de um direito 
reconhecido. 

(D) a lesão a pessoa a fim de remover perigo iminente. 
(E) a deterioração de coisa alheia, desde que neces-

sária e limitada ao indispensável para a remoção 
de perigo iminente. 

 

41. Considere as afirmações abaixo com relação à capaci-
dade processual, disciplinada no Código de Processo 
Civil. 

 
I - Nas ações possessórias, a participação do cônjuge 

do réu somente é indispensável nos casos de 
composse ou de ato por ambos praticado. 

II - O Juiz dará curador especial ao réu revel, quando 
citado pessoalmente, por edital ou por hora certa. 

III - Será representada em juízo, ativa ou passivamente, 
a herança jacente ou vacante por seu procurador 
constituído mediante instrumento público. 

IV - A autorização do marido e a outorga da mulher 
podem suprir-se judicialmente quando um cônjuge 
a recuse ao outro sem justo motivo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas IV. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas II, III e IV. 
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42. Assinale a alternativa que apresenta incumbência própria 
do escrivão nos termos do Código de Processo Civil. 
 
(A) Realizar diligências, sempre na presença de três 

testemunhas. 
(B) Numerar e rubricar todas as folhas dos autos 

processuais. 
(C) Entregar em cartório o mandado, logo depois de 

cumprido. 

(D) Guardar e conservar os bens arrestados ou seqües-
trados. 

(E) Efetuar avaliações dos bens penhorados ou arreca-
dados. 

 

43. Assinale a afirmação correta quanto à forma dos atos 
processuais, disciplinada no Código de Processo Civil. 
 
(A) Quando se tratar de processo eletrônico, eventuais 

contradições na transcrição poderão ser suscitadas 
por escrito no prazo de 5 (cinco) dias. 

(B) Os processos que dizem respeito a casamento, 
divórcio, filiação, alimentos e guarda de menores 
correrão em segredo de justiça. 

(C) Pode o terceiro que demonstrar interesse jurídico 
requerer ao Juiz cópia do processo que tramita 
em segredo de justiça. 

(D) Não se admite a juntada aos autos de documento 
redigido em língua estrangeira. 

(E) Os atos processuais, via de regra, dependem de 
forma determinada em lei, reputando-se inválidos 
quando realizados de outro modo. 

 

44. Assinale a afirmação correta sobre a disciplina das 
medidas cautelares prevista no Código de Processo Civil. 
 
(A) Só em casos excepcionais, expressamente autori-

zados por lei, determinará o Juiz medidas cautelares 
sem a audiência das partes. 

(B) Não pode o Juiz determinar que o requerente 
preste caução real ou fidejussória de ressarcir 
eventuais danos sofridos pelo requerido. 

(C) Cabe à parte propor a ação no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data do deferimento da medida 
cautelar. 

(D) Cessa a eficácia da medida cautelar, se não for 
executada dentro de 15 (quinze) dias contados da 
data de seu deferimento. 

(E) O requerente do procedimento cautelar sempre 
responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar 
a execução da medida. 

 
 
 
 
 
 
 

45. Conforme o artigo 143 do Código de Processo Civil, 
incumbe ao oficial de justiça 
 
(A) designar pessoa para efetuar as citações, prisões, 

penhoras, arrestos. 
(B) realizar diligências, sempre na presença de 

testemunhas. 

(C) entregar o mandado em cartório no prazo de até 
15 (quinze) dias após seu cumprimento. 

(D) executar as ordens do juiz a que estiver subordi-
nado. 

(E) redigir, em forma legal, os ofícios, mandados e 
cartas precatórias. 

 

46. Maria foi denunciada pela prática do tipo legal de crime 
de moeda falsa (art. 289, CP). Por oportunidade de 
sua citação, Maria, vislumbrando a possibilidade de 
prescrição da pretensão punitiva, ofereceu ao Oficial 
de Justiça determinada quantia em dinheiro para que 
este adiasse o cumprimento do ato. O Oficial de Justiça 
aceitou a quantia oferecida. Maria e o Oficial de Justiça 
praticaram, respectivamente, os crimes de 

 
(A) corrupção ativa e corrupção passiva. 

(B) corrupção ativa e prevaricação. 
(C) corrupção passiva e corrupção ativa. 

(D) corrupção ativa e condescendência criminosa. 
(E) corrupção passiva e prevaricação. 

 

47. Daniel, funcionário público, concorreu culposamente 
para que João, igualmente funcionário público, se 
apropriasse intencionalmente de valores de que tinham 
a posse em razão de seus cargos. Ambos foram denun-
ciados pelo Ministério Público, processados e conde-
nados na Justiça Criminal. Daniel, entretanto, após a 
publicação da sentença condenatória e antes do trân-
sito em julgado, reparou o dano causado aos cofres 
públicos. Pode-se afirmar que 

 
(A) Daniel e João terão a extinção da punibilidade, 

pois houve a reparação do dano antes do trânsito 
em julgado da sentença. 

(B) Daniel e João terão redução de 1/3 da pena impos-
ta na sentença, pois houve a reparação do dano 
antes do trânsito em julgado. 

(C) a reparação do dano, mesmo antes do trânsito 
em julgado da sentença penal condenatória, não 
tem efeito jurídico. 

(D) pela reparação do dano, Daniel terá redução de 
metade da pena imposta na sentença. 

(E) pela reparação do dano, Daniel terá redução de 
1/3 da pena imposta na sentença. 
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48. Considere as assertivas abaixo quanto a crimes contra 
a Administração Pública. 

 

I - No tipo legal de peculato mediante erro de outrem 
(art. 313, CP), denominado pela doutrina de pecu-
lato impróprio, o sujeito ativo não tem previamente 
a posse da res objeto material do crime. O funcio-
nário público, neste crime, aproveita-se do erro 
de outrem e se apropria de dinheiro ou qualquer 
outra utilidade recebidos no exercício do cargo. 

II - Em decorrência do caráter subsidiário do crime de 
extravio, sonegação ou inutilização de livro ou 
documento (art. 314, CP), a configuração de 
infração mais grave afasta a incidência do referido 
dispositivo, especialmente quando concretizar algum 
crime de dano contra a Administração Pública. 

III - Para a configuração do crime de corrupção passiva 
(art. 317, CP) é imprescindível a ocorrência conco-
mitante da corrupção ativa (art. 333, CP). 

 
Quais estão corretas? 

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

 

49. Acerca dos crimes contra a Administração Pública, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Se o funcionário público, no exercício de suas 
funções, revelar fato de que tem ciência em razão 
do cargo e que deveria permanecer em segredo, 
incorrerá no crime de violação de sigilo (art. 325, 
CP). No entanto, se o funcionário público revelar 
o fato de que teve ciência em razão do cargo, des-
conhecendo que deveria permanecer em segredo, 
incorrerá em erro de tipo, cuja evitabilidade ou 
inevitabilidade deverá ser apurada. 

(B) O Código Penal (art. 327) adota a noção extensiva 
do conceito de funcionário público, abarcando 
quaisquer indivíduos que exerçam, ainda que 
temporariamente e sem remuneração, cargo, em-
prego ou função pública. Não são, porém, fun-
cionários públicos, para efeitos penais, aqueles que 
apenas exerçam um múnus público, como, por 
exemplo, os inventariantes judiciais e os leiloeiros 
dativos. 

(C) Se o funcionário público dolosamente retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 
para satisfação de interesse ou sentimento pessoal, 
incorrerá no crime de condescendência criminosa 
(art. 320, CP). 

(D) Consuma-se o crime de excesso de exação (art. 
316, § 1°, CP) com a simples exigência de tributo 
indevido, ou, quando devido, com o emprego 
vexatório ou gravoso na cobrança. 

(E) O crime de corrupção passiva consuma-se instanta-
neamente, isto é, com a simples solicitação, rece-
bimento ou aceitação da promessa de vantagem 
indevida. 

50. Assinale a afirmação correta no que se refere ao 
Juizado Especial Criminal. 

 
(A) Na reunião de processos do Juizado Especial 

Criminal, perante o juízo comum ou o tribunal do 
júri, decorrentes da aplicação das regras de cone-
xão e continência, não serão observados os insti-
tutos da transação penal e da composição dos 
danos civis. 

(B) No procedimento sumaríssimo imposto pela Lei 
n° 9.099/95 para as infrações de menor potencial 
ofensivo, a citação do autor do fato será feita por 
correspondência com aviso de recebimento. 

(C) No procedimento sumaríssimo imposto pela Lei 
n° 9.099/95, nos crimes em que a pena mínima 
cominada for igual ou inferior a dois anos, o Minis-
tério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor 
a suspensão condicional do processo. 

(D) No procedimento sumaríssimo imposto pela Lei 
n° 9.099/95, tratando-se de crime de ação penal 
pública incondicionada ou havendo representação, 
quando não aceita ou não sendo oferecida a tran-
sação penal, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, 
de imediato, denúncia oral, se não houver neces-
sidade de diligências imprescindíveis. 

(E) No procedimento sumaríssimo imposto pela Lei 
n° 9.099/95, a presença do advogado na audiência 
em que será proposta a transação penal não é 
obrigatória, pois ainda não existe processo judicial. 

 

51. Acerca dos institutos da composição civil dos danos e 
da transação penal na Lei n° 9.099/95, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) A composição dos danos civis, ainda que parcial, 

importará na renúncia ao direito de representação 
ou queixa, com a conseqüente extinção da punibi-
lidade do autor do fato. 

(B) A composição civil, que consiste em reparação do 
dano, uma vez homologada, constitui título execu-
tivo judicial, a ser executado no juízo cível, após o 
trânsito em julgado. 

(C) Acolhendo a proposta de transação penal do 
Ministério Público e aceita pelo autor da infração, 
o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, 
que não importará em reincidência, sendo regis-
trada apenas para impedir novamente o mesmo 
benefício no prazo de 5 (cinco) anos. 

(D) Havendo representação ou tratando-se de crime 
de ação penal pública incondicionada, não sendo 
caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 
propor transação penal com a aplicação imediata 
de pena de multa, sendo vedada a aplicação de 
pena restritiva de direitos. 

(E) Não se admitirá proposta de transação penal se 
ficar comprovado que o autor da infração foi con-
denado, pela prática de crime, a pena privativa de 
liberdade por sentença definitiva. 
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52. No procedimento sumaríssimo da Lei n° 9.099/95, 
não sendo possível a citação pessoal do acusado por 
estar em local incerto, deve o Juiz 

 
(A) determinar a sua citação por edital. 
(B) determinar a sua citação por hora certa. 

(C) encaminhar as peças existentes ao juízo comum 
para adoção do procedimento previsto em lei. 

(D) encaminhar as peças existentes à Delegacia de 
Polícia para novas diligências com o intuito de loca-
lizar o autor do fato. 

(E) determinar o prosseguimento do processo e 
declarar o acusado ausente, nomeando-lhe defensor 
dativo. 

 

53. Considere as seguintes afirmações quanto ao proce-
dimento comum ordinário. 

 
I - O magistrado, na mesma decisão de recebimento 

da peça acusatória, que conterá o rol de teste-
munhas, até o máximo de cinco, deverá ordenar a 
citação do denunciado para responder à acusação, 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

II - Na resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 
o defensor do acusado poderá argüir preliminares 
e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 
e requerendo sua intimação quando necessário. 

III - Oferecida a resposta à acusação, uma vez verifi-
cada a existência manifesta de causa excludente 
da ilicitude do fato, o Juiz não pode absolver 
sumariamente o acusado, pois no procedimento 
comum ordinário não há previsão legal para essa 
hipótese. 

IV - A audiência de instrução e julgamento deverá ser 
única. Na data aprazada, primeiramente, o acusado 
será interrogado; a seguir, serão ouvidos o ofen-
dido, as testemunhas de acusação, de defesa, os 
peritos, serão feitas as acareações, o reconheci-
mento de pessoas e coisas e, por fim, os debates 
orais. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Acerca do procedimento do Tribunal do Júri, analise 
as assertivas a seguir. 

 
I - Não pode o Magistrado, na decisão de pronúncia, 

deixar de examinar as circunstâncias qualificadoras 
do delito, observados os limites próprios do ato. 

II - Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição 
sumária caberá recurso de apelação. 

III - O desaforamento do julgamento para outra 
comarca poderá ocorrer em razão do excesso de 
serviço, desde que seja comprovado que o julga-
mento não poderá ser realizado no prazo de 6 
(seis) meses, contado do trânsito em julgado da 
decisão de pronúncia. 

IV - O Tribunal do Júri é composto por um (1) juiz 
togado e por 25 (vinte e cinco) jurados. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

55. Em todos os casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, feito o registro de ocorrência, deverá 
a autoridade policial 

 
(A) ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e 

decretar as medidas protetivas cabíveis ao caso. 

(B) ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência, 
tomar por termo sua representação, quando neces-
sária, e, se requerida a concessão de alguma 
medida protetiva urgente, encaminhar o expedi-
ente a juízo, em autos apartados, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 

(C) ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência, 
tomar por termo sua representação, quando neces-
sária, e, se requerida a concessão de alguma 
medida protetiva de urgência, ouvir as testemunhas 
e encaminhar a ofendida para realização de exame 
de corpo de delito para, posteriormente, formar o 
expediente a ser remetido a juízo. 

(D) ouvir a ofendida, encaminhá-la para realização de 
exame de corpo de delito, ouvir a parte acusada e 
testemunhas, colher as demais provas e, findo o 
inquérito policial, encaminhá-lo a juízo, indepen-
dentemente de pedido de concessão de alguma 
medida protetiva. 

(E) ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência, 
tomar por termo sua representação, independen-
temente do delito, e, se requerida a concessão de 
alguma medida protetiva de urgência, encaminhar 
imediatamente o expediente a juízo. 
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56. Acerca da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/06), 
considere as assertivas a seguir. 

 
I - Constatada a prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos da lei, o Juiz 
poderá aplicar, de imediato, medidas protetivas de 
urgência que obrigam o agressor, taxativamente 
previstas na Lei n° 11.340/2006. 

II - A ofendida deverá ser notificada dos atos proces-
suais relativos ao agressor, especialmente dos 
pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem 
prejuízo da intimação do advogado constituído ou 
do defensor público. 

III - Formulado pedido liminar de concessão de medida 
protetiva de urgência, o Magistrado deverá apre-
ciá-lo em 48 (quarenta e oito) horas, podendo 
deferi-lo ou indeferi-lo de plano. 

IV - O Juiz poderá, antes de decidir acerca do pedido 
liminar de concessão de medida protetiva, designar 
audiência de justificação. 

 
Quais estão corretas? 

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

57. Sobre sindicância, nos termos do disposto no Estatuto 
dos Servidores da Justiça (Lei n° 5.256/66), qual das 
afirmações abaixo está correta? 

 
(A) A sindicância é obrigatória quando houver repre-

sentação sobre irregularidade ou falta do servidor 
passível de advertência. 

(B) Cabe sindicância, como preliminar do processo 
administrativo, somente nos casos de demissão e 
demissão a bem do serviço público. 

(C) O sindicante verificará as circunstâncias do fato, 
inquirindo formalmente o autor da representação, 
se houver. 

(D) A sindicância só poderá ser feita por serventuário 
da Justiça quando manifestamente evidente a falta. 

(E) De posse do relatório do sindicante, a autoridade 
poderá determinar novas diligências e, afinal, 
decidirá ou mandará instaurar o processo adminis-
trativo, se for o caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Assinale a afirmação correta sobre o processo admi-
nistrativo, considerando o disposto no Estatuto dos 
Servidores da Justiça (Lei Estadual nº 5.256/66). 

 
(A) As faltas funcionais praticadas por servidor serão 

comunicadas pelas autoridades ao Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

(B) O servidor indiciado poderá ser suspenso preventi-
vamente pelo Diretor do Foro por até 60 (sessenta) 
dias. 

(C) O processo administrativo será realizado preferen-
cialmente por um magistrado, designado mediante 
sorteio. 

(D) O processo administrativo será promovido facultati-
vamente quando for o caso de imposição de pena 
de suspensão por até 60 (sessenta) dias. 

(E) O processo administrativo será concluído dentro 
de 60 (sessenta) dias, salvo prorrogação concedida 
pelo Corregedor Geral. 

 

59. Considere as seguintes afirmações referentes às penas 
disciplinares, conforme previsto no Estatuto dos Servi-
dores da Justiça (Lei Estadual nº 5.256/66). 

 
I - Será aplicada a pena de censura na falta de cum-

primento dos deveres funcionais, em virtude de 
ato reiterado de negligência, desde que a infração 
não seja passível de punição com pena mais grave. 

II - Será aplicada a pena de suspensão quando a falta 
for não-intencional ou de natureza leve, bem 
como nos casos de reincidência em falta já punida 
com censura. 

III - Será aplicada a pena de demissão no caso de 
mais de duas suspensões transitadas em julgado 
no decurso de 12 (doze) meses ou nos casos de 
indisciplina ou insubordinação reiteradas. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

60. De acordo com o Código de Organização Judiciária do 
Estado – COJE, que tipo de servidor NÃO pode ser 
lotado nos ofícios do Foro Judicial? 

 
(A) Distribuidor. 
(B) Oficial Ajudante. 
(C) Assistente de Vigilância. 
(D) Oficial Escrevente. 
(E) Distribuidor-Contador. 
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61. Assinale a alternativa que, de acordo com o Código 
de Organização Judiciária do Estado – COJE, apresenta 
as atribuições do Escrivão. 

 
(A) Fornecer certidão, independente de despacho, do 

que constar nos autos, livros e papéis no seu cartó-
rio, exceto quando a certidão for vedada, nos casos 
previstos em lei. 

(B) Zelar pela arrecadação da taxa judiciária, custas e 
demais exigências fiscais, como o ICMS, expedindo 
guias para o respectivo depósito, na forma da lei. 

(C) Elaborar diariamente, na comarca da capital, a nota 
de expediente e o despacho saneador, que devem 
ser publicados no órgão oficial, conforme a lei. 

(D) Preparar o expediente do Juiz, tendo em boa 
guarda os autos e papéis de seu cartório, reco-
lhendo ao Arquivo Público aqueles que não estejam 
conclusos. 

(E) Manter classificados e em ordem cronológica os 
autos, acórdãos e diários oficiais a seu cargo, 
organizando e conservando atualizados índices e 
fichários, como prevê a lei. 

 

62. De acordo com o Código de Organização Judiciária 
do Estado – COJE, entre outras atribuições, incumbe 
ao Oficial Escrevente 

 
(A) elaborar sentenças, decisões e despachos. 

(B) executar serviços de estafeta, datilógrafo e 
controle financeiro. 

(C) pesquisar e diagnosticar os problemas sociais nos 
feitos que o exijam. 

(D) atuar nas audiências, datilografando os respectivos 
termos. 

(E) substituir o Oficial de Justiça nos seus impedi-
mentos. 

 

63. Assinale a alternativa que apresenta atribuições dos 
Atendentes Judiciários, segundo o Código de Organi-
zação Judiciária do Estado – COJE. 

 
(A) Lavrar certidões e autos das diligências que efetua-

rem e afixar e desafixar editais. 

(B) Auxiliar o Juiz e realizar pesquisa de jurisprudência e 
doutrina. 

(C) Apregoar os bens que devam ser arrematados e 
assinar os respectivos autos. 

(D) Executar serviços de expediente e funções como 
as de protocolista e de arquivista. 

(E) Guardar, conservar e administrar os bens que 
lhes forem confiados. 

 
 
 
 
 
 

64. Assinale a afirmação correta sobre os editais, de 
acordo com a Consolidação Normativa Judicial. 

 
(A) Se o valor dos bens penhorados exceder 60 (ses-

senta) salários mínimos, será dispensada a publi-
cação de edital de hasta pública. 

(B) Na área cível, os editais abrangerão apenas os 
atos de citação e hasta pública, incluindo os 
benefícios da assistência judiciária. 

(C) Se o bem penhorado for imóvel, deverá constar o 
local, o dia e a hora de realização do leilão no 
edital de hasta pública. 

(D) Em caso de Assistência Judiciária, o edital terá 
sua gratuidade destacada e será publicado apenas 
uma vez no Diário da Justiça. 

(E) Se o bem penhorado for móvel, deverá constar o 
local, o dia e a hora de realização da praça no 
edital de hasta pública. 

 

65. Assinale a afirmação correta quanto a processos 
envolvendo idosos, de acordo com a Consolidação 
Normativa Judicial. 

 
(A) A prioridade na tramitação dos processos judiciais 

e administrativos em que seja parte pessoa com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos será 
observada dentro da mesma classe de processos. 

(B) Para a tramitação prioritária, a prova de idade será 
feita apenas pela apresentação de carteira de 
identidade, cuja cópia será juntada aos autos. 

(C) A prioridade na tramitação dos processos em que 
seja parte pessoa com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos sobrepõe-se a outras prioridades 
previstas em lei. 

(D) Os processos administrativos em que figure como 
interveniente pessoa com idade superior a 60 (ses-
senta) anos terão prioridade na tramitação de parte 
de suas diligências. 

(E) A prioridade na tramitação do processo em que 
seja parte pessoa com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos independe de requerimento ao 
Juiz. 
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66. Considere as afirmações abaixo acerca de audiências, 
tendo em vista a Consolidação Normativa Judicial. 

 
I - O Juiz poderá aplicar, aos que faltarem com o 

respeito necessário à administração da Justiça, as 
penas de advertência, chamamento nominal à 
ordem, expulsão do recinto e prisão. 

II - Na audiência com participação de preso como 
parte ou testemunha, será obrigatória a presença 
de escolta na sala, independentemente de decisão 
do Juiz. 

III - Compete aos juízes a polícia das audiências ou 
sessões e, no exercício dessa atribuição, deve-se 
tomar todas as medidas necessárias à manutenção 
da ordem e segurança. 

IV - Nas audiências, o agente do Ministério Público e o 
advogado do autor sentarão à esquerda, e o 
escrivão e o patrono do réu sentarão à direita do 
Juiz. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

67. Assinale a alternativa correta com relação ao inquérito 
e aos atos preparatórios da ação penal, de acordo 
com a Consolidação Normativa Judicial. 

 
(A) O inquérito policial poderá ser autuado antes do 

oferecimento da denúncia pelo órgão competente. 

(B) O escrivão deverá informar ao Promotor de Justiça 
caso o indiciado se encontre preso e não tenha 
sido oferecida a denúncia no prazo de lei. 

(C) A remessa a outro Juízo, após recebidos os autos 
de inquérito, somente se procederá mediante 
decisão judicial. 

(D) O escrivão levará os autos à conclusão do Ministério 
Público quando houver afirmação do magistrado 
de que o pedido trata de restrição a direito funda-
mental. 

(E) As diligências preparatórias, ainda que impres-
cindíveis ao oferecimento da denúncia, estão ao 
encargo do Juiz de Direito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. Assinale a afirmação INCORRETA sobre processos 
criminais, com base na Consolidação Normativa Judicial. 

 
(A) Quando o réu,  intimado da sentença, manifestar 

vontade de recorrer, o recurso por ele interposto 
deverá ser reduzido a termo, independentemente 
do defensor. 

(B) Feitos criminais de ação pública não poderão ficar 
sem movimentação, exceto em hipóteses ou prazos 
expressamente previstos em lei ou por determi-
nação do Juiz. 

(C) Todos os mandados de prisão devem conter prazo 
de validade, com obediência ao prazo prescricional. 

(D) Com o trânsito em julgado da sentença penal conde-
natória, haverá comunicação ao Tribunal Regional 
Eleitoral da qualificação dos réus condenados. 

(E) Nos processos onde foi aplicada a pena de multa, 
deverá ser elaborado o cálculo da multa e das 
custas, intimando-se o réu, preferencialmente 
pelo correio, para pagamento. 

 

69. Assinale a afirmação correta em relação aos servidores 
da Justiça, conforme a Consolidação Normativa Judicial. 

 
(A) Ao servidor é vedado utilizar, em qualquer caso, 

impressos do Poder Judiciário para fins pessoais. 

(B) O servidor é obrigado a entregar à parte, ainda que 
esta não o solicite, recibo discriminado das custas. 

(C) Ao servidor é facultado intermediar, sugerir ou 
indicar patronos às partes que os devam constituir. 

(D) O servidor não está obrigado a atender às partes 
fora dos auditórios e cartórios, ainda que em 
casos de urgência. 

(E) Ao servidor é facultado exercer política partidária, no 
local de trabalho, durante as horas de expediente. 

 

70. Assinale a afirmação correta em relação à remoção de 
servidores da Justiça, segundo a Consolidação Normativa 
Judicial. 

 
(A) Não será permitida a permuta entre auxiliares de 

ofícios da mesma natureza antes de decorridos 3 
(três) anos de efetivo exercício no cargo ou na 
função de que forem titulares. 

(B) Verificada a vaga, os servidores da mesma classe 
solicitarão remoção ao Diretor do Foro no prazo 
de até 30 (trinta) dias da declaração de vacância. 

(C) Não será admitida permuta quando faltar a um 
dos interessados menos de 5 (cinco) anos para 
que se complete o tempo necessário à sua apo-
sentadoria voluntária ou compulsória. 

(D) É defeso conceder remoção ao servidor nomeado por 
concurso local ou regional antes de 5 (cinco) anos de 
efetivo exercício no cargo para o qual foi nomeado. 

(E) Os pedidos de aproveitamento encaminhados ao 
Diretor do Foro terão preferência em relação aos 
pedidos de remoção também encaminhados ao 
mesmo. 
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71. Considere as seguintes afirmações, tendo em vista as 
funções e as atribuições do cargo de Oficial Escrevente, 
previstas na Consolidação Normativa Judicial. 

 
I - Incumbe, precipuamente, aos oficiais escreventes 

zelar pela arrecadação da taxa judiciária, expe-
dindo as guias para o respectivo depósito. 

II - Incumbe, precipuamente, aos oficiais escreventes 
digitar sentenças, decisões e despachos, e também 
auxiliar no atendimento ao público. 

III - Incumbe, precipuamente, aos oficiais escreventes 
manter classificados e em ordem cronológica 
todos os autos a seu cargo. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

72. Assinale a alternativa INCORRETA relativamente ao 
expediente com base na Consolidação Normativa 
Judicial. 

 
(A) Durante o expediente, os pedidos de habeas 

corpus serão apreciados pelo Serviço de Plantão 
quando certificado o impedimento do titular da 
vara e do seu primeiro substituto. 

(B) Não haverá expediente forense aos sábados, 
domingos e feriados, exceto para a prática de 
atos indispensáveis à ressalva de direitos e 
dependentes de autorização judicial. 

(C) Excepcionalmente por motivo de ordem pública, o 
Juiz poderá determinar o fechamento extraordinário 
do Foro, justificando a necessidade perante a 
Corregedoria-Geral da Justiça. 

(D) Durante o expediente, os servidores da Justiça 
não podem afastar-se dos respectivos cartórios, 
em hipótese alguma, sujeitando-se os infratores a 
responsabilidade disciplinar. 

(E) Somente poderão ingressar com armas, nos prédios 
dos Foros, servidores da Justiça autorizados pelo 
Juiz, policiais civis e militares e agentes penitenciá-
rios que se encontrem à disposição do Magistrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Considerando o Windows XP Professional, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Para selecionar vários arquivos de uma só vez 

para cópia, deve-se posicionar o cursor do mouse 
sobre cada um dos arquivos e pressionar as teclas 
Ctrl (control) e C simultaneamente. Depois, na 
pasta de destino da cópia, pressionar as teclas 
Ctrl (control) e V simultaneamente. 

(B) Uma das formas de se selecionar múltiplos arqui-
vos distribuídos aleatoriamente em uma pasta é 
clicar sobre um dos arquivos e, mantendo a tecla 
Ctrl (control) pressionada, clicar sobre o ícone de 
cada um dos demais arquivos desejados. 

(C) Uma das formas de se selecionar múltiplos arqui-
vos distribuídos seqüencialmente em uma pasta é 
clicar sobre o primeiro arquivo, pressionar a tecla 
Shift e, depois, mantendo a tecla pressionada, clicar 
sobre o último arquivo. 

(D) As teclas Alt e TAB, pressionadas simultaneamente, 
permitem alternar entre diversos itens abertos na 
área de trabalho. 

(E) A tecla com o logotipo do “Windows”, que fica 
entre a tecla Ctrl (control) e a tecla Alt, permite 
navegar com mais agilidade por ferramentas do 
sistema operacional. Por exemplo, se pressionada 
junto com a tecla E, abre o Windows Explorer; 
com a tecla R, abre a ferramenta “Executar”; e com 
a tecla F1, abre o “Centro de ajuda e suporte”. 

 

74. Para visualizar informações relativas ao hardware do 
computador (propriedades do sistema), qual conjunto 
de ações deve ser feito a partir da janela “Painel de 
Controle” do menu “Iniciar”? 

 
(A) Abrir “Desempenho e manutenção”, clicar sobre 

“sistema” e abrir a aba “hardware”. 
(B) Abrir “Adicionar dispositivo de hardware” e abrir a 

aba “hardware”. 
(C) Abrir “Central de segurança”, clicar sobre “sistema” 

e abrir a aba “geral”. 

(D) Logar-se como administrador da máquina e clicar 
com o botão direito em qualquer ponto da tela 
para abrir o menu “propriedades”. 

(E) Abrir a “janela de prompt de comando” e usar o 
comando ipconfig /all. 
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75. Considere a planilha do OpenOffice-Calc abaixo. 
 

 
 

Deseja-se classificar os dados da planilha usando o menu Dados--> Classificar, por ordem ascendente de Comarca, 
sem perder os respectivos códigos das Comarcas. Para tanto, deve-se marcar as células 

 
(A) A1 até B12, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente. 
(B) A2 até B12, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente. 
(C) A1 até A12, escolher a coluna A no campo Classificar por, selecionar opção Crescente e escolher a coluna B no 

campo Em seguida por. 
(D) A2 até A12, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente. 
(E) A2 até B12, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Decrescente. 

 

76. Considere a tela abaixo do OpenOffice-Writer, onde se lê texto sobre o memorial do judiciário gaúcho, extraído do 
site do TJ-RS. 

 

 
 

Quais os recursos utilizados no texto exibido? 
 

(A) Recurso Tabela com 3 colunas, alinhamento justificado e formatação com marcador "•". 
(B) Recurso Tabela com 3 colunas, alinhamento pela esquerda e formatação com marcador "•". 
(C) Recurso Colunas com 3 colunas, alinhamento justificado e formatação com marcador "•". 
(D) Recurso Colunas com 3 colunas, alinhamento pela esquerda e formatação com marcador "•". 
(E) Recurso Colunas com 3 colunas, alinhamento justificado e formatação com Estrutura de tópicos "•". 
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77. Considerando o texto digitado no OpenOffice-Writer e as configurações indicadas na tela Localizar e substituir, 
ambos reproduzidos abaixo, quantas palavras serão substituídas após clicar no botão Substituir todos? 
 

 
 

 
 

(A) Nenhuma. 
(B) Uma. 
(C) Cinco. 
(D) Seis. 
(E) Sete. 
 

78. O Internet Explorer 7 possui uma funcionalidade que 
permite identificar sites fraudulentos que se passam 
por sites institucionais com o objetivo de recolher 
informações como números de cartões de crédito e 
CPF.  

 
Esse recurso chama-se 

 
(A) lista de favoritos. 
(B) navegação com guias. 
(C) proteção de certificado. 
(D) filtro de pishing. 
(E) RSS feeds. 

 
 
 
 
 
 
 
 

79. Quando da utilização de um agente de usuário de 
correio eletrônico, como o Microsoft Outlook, pode-se 
enviar uma mensagem recebida, na sua integralidade, 
sem que o originador da mensagem ou os demais desti-
natários sejam informados. Esse procedimento chama-se 

 
(A) responder. 
(B) responder a todos. 
(C) encaminhar. 
(D) ocultar recebimento. 
(E) responder em cópia oculta. 

 

80. No Internet Explorer 7, que recurso permite a visua-
lização em miniatura de todas as guias abertas em uma 
única janela? 

 
(A) Guias de favoritos. 
(B) Gerenciador de janelas. 
(C) Janela de guias. 
(D) Guias rápidas. 
(E) Navegação oculta. 


