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Prezado candidato
1. Verifique se este caderno contém 50 (cinqüenta) questões objetivas. Caso contrário, solicite ao fiscal sua 

substituição.
2. Cada questão objetiva tem 5 (cinco) alternativas do resposta, porém apenas uma correta. Hsta deve ser 

assinalada no cartão de respostas. O cartão não pode ser rasurado.
3. Na saída, entregue o cartão de respostas e leve consigo este cademo de provas, conforme previsão do

Edital.
4. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes dc 1 (uma) hora de realização das provas, conforme 

previsão do Edital.
5. Verifique logo abaixo as instruções para o preenchimento do cartão de respostas.
6. Não é permitido o uso de calculadora, celulares e outros equipamentos eletrônicos. Guarde-os desligados.
7. Tempo de duração desta prova: 3 (três) horas.

Preenchimento do cartão de respostas
Você recebeu o cartão de respostas identificado;
Números de 01 a 50- (cinqüenta) referem-se às questões e as letras A, B, C, D e E às alternativas; 
Preencha o quadrículo correspondente à resposta certa de cada questão;
Assine o cartão no local indicado;
Use caneta azul ou preta;
Preencha todo o círculo e não faça qualquer marcação fora da alternativa correspondente à sua resposta 
correta. .
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«

Incorreto
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Observação: Não haverá substituição do cartão de respostas em hipótese alguma. É de inteira 

responsabilidade do candidato o seu preenchimento.
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Direito Penal

1. Analiso as seguintes assertivas:

t  O agente público que solicitar oli receber,
para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, pratica o crime de 
concussão,

II. O crime de condescendência criminosa
configura-se, segundo o Código Penal, 
quando o agente público retarda ou deixa ds 
praticar, indevidamente, ato de ofício, ou o 
pratica contra disposição expressa de lei, 
para satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal.

III. O ato do agente público de revelar fato de 
que tem ciência em razão do cargo e que 
deva permanecer em segredo, ou facilitar- 
lhe a revelação, configura, nos termos do 
Código Penal, o crime de violação de sigilo 
funcional.

IV . É prevaricação o ato de deixar o funcionário 
público, por indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo ou, quando lhe falte 
competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente.

E correto o que se afirma em

(A) Apenas I e IV;
(B) Apenas II, 1)1 e IV;
(C) Apenas II e III
(D) Apenas III;
(E) Nenhuma das assertivas.

2. Marque a alternativa incorreta.

(A) Salvo disposição em contrário, pune-se a
tentativa com a pena correspondente ao 
crime consumado, diminuída dc um a dois
terços.

(B) O agente que, voluntariamente, desiste de
prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, só responde pela 
tentativa do erime.

(C) Não se pune a tentativa quando, por
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade cio objeto, é impossível 
consumar-se o crime.

(D) Nos crimes cometidos sem violência ou
grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 
resíituída. a eoísa, ate o recebimento da 
denúncia ou da queixa, por ato voluntário 
do agente, a pena será reduzida de um a 
dois terços.

(E) Diz-se o crime doloso, quando o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo e culposo, quando o agente deu causa ao 
resultado por imprudência, negligência ou 
imperícía.
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3. Analise as seguintes assertivas sobre a
culpabilidade.

I. A emoção e a paixão, segundo o Código
Penal, por afetarem a capacidade de 
entendimento, excluem a imputabilidade 
penal.

[I. A embriaguez culposa, pelo álcool ou
Substância de efeitos análogos, exclui a
imputabilidade.

MJ. O agente t|ue, por embriaguez proveniente 
de caso fortuito ou força maior, não possuía, 
ao tempo da ação ou da omissão, a plena 
capacidade de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento, poderá ter a pena reduzida de 
um a dois terços.

IV. E isento de pena o agente que, por doença 
mental ou desenvolvimento meníal 
incompleto ou retardado, era, ao tempo da 
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse 
entendimento.

E correto o que se afirma em
(A) Apenas I e IV;
(B) Apenas II, 111 e IV;
(C) Apenas II c III
(D) Apenas III v IV;
(E) Nenhumâ das assertivas.

*1. O ato de agente público que exigir, para si 
ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, configura, nos termos do Código 
Penal

(A) Concussão;
(B) Corrupção ativa;
(C) Peculato;
(0 ) Advocacia administrativa
(E) Corrupção passiva;

5. Analise as seguintes assertivas:

I. E crime tipificado na Lei n° 9.503/97 o ato 
de permitir, contiar ou entregar a direção de 
veiculo automotor a pessoa não habilitada, 
com habilitação cassada ou com o direito dc 
dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu 
estado de saúde, tísica ou mental, ou por 
embriaguez, não esteja em condições dc 
conduzi-lo com segurança, punível com 
pena de detenção, de seis meses a um ano, 
ou multa.

II. Quem, de qualquer forma, concorre para a 
prática de crimes ambientais, previstos na 
Lei n" 9.605/9S, incide nas penas a estes 
cormnadas, na medida da sua culpabilidade, 
bem como o diretor, o administrador, o 
membro de conselho e de órgão técnico, o 
auditor, o gerente, o preposto ou mandatário 
de pessoa jurídica, qne, sabendo da conduta 
criminosa de outrem, deixar de impedir a 
sua prátiea; quando podia agir para evitá-la.

III. E crime contra o consumidor, tipificado na 
Lei n° 8.078/90 e punível com detenção de 
três meses a um ano e multa, fazer 
afirmação falsa ou enganosa, ou omitir 
informação relevante sobre a natureza, 
característica, quaKdade, quantidade, 
segurança, desempenho, durabilidade, preço 
ou garantia de produtos ou serviços.

IV. Dentre outros modos, constitui-se o crime de 
tortura, tipificado na Lei nu 9.455/97, com o 
ato de submeter alguém, sob sua guarda, 
poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso 
sofrimento físico ou mental, como forma de 
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo.

E correto o que se afirma em
(A) I odas as assertivas;
(D) Apenas JJ, 111 e IV;
(C) Apenas II e 111
(D) Apenas III e IV;
(E) Nenhuma das assertivas.
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(A) Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, 
receber, ter em depósito, transportar, ceder, 
ainda que gratuita mente, emprestar, remeter., 
empregar, manter sob sua guarda ou ocultar 
arma de fogo, acessório oü munição de uso 
proibido ou restrito, sem autorização e em 
desacordo com determinação legal ou 
regulamentar configura o crime de posse ou 
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 
tipificado na Lei n° 10,826/03.

(B) Associarem-se duas ou mais pessoas para o 
fim de praticar, reiteradamente ou não, o 
crime de tráfico de drogas sujeita os 
respectivos autores à pena de reclusão, de 3 
(três) a 10 (de/) anos, e pagamento de 700 
(seteccntos) a 1.200 (mil e duzentos) dias- 
mul ta.

(C) A pena decorrente da condenação pela 
prática dc crime hediondo será cumprida 
inicialmente eni regime fechado.

(D) Verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao 
adolescente, dentre outras, as medidas de 
advertência, de prestação de serviços à 
comunidade e internação em 
estabelecimento educacional.

(E) São infrações de menor potencial ofensivo 
todas as contravenções penais e os crimes 
cuja pena míníma comi nada não ultrapasse a 
2 (dois) anos.

6 . Marque a alternativa Incorreta:.
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Direito Processual Pena!

7. Analise as seguintes assertivas

I, O Ministério Público poderá desistir de ação
penal por elo proposta.

IT. A queixa contra qualquer dos autores do
crime obrigará ao processo do todos e a 
renúncia aò exercício do direito de queixa, 
cm relaçao a um dos autores do crime, a 
todos sc estenderá.

III. O perdão concedido a um dos querelados 
aproveitará a todos, sem que produza, 
todavia, efeito em relação ao que o recusar.

IV. Coneedido o perdão, mediante declaração 
expressa nos autos, o qucrelado será 
intimado a dizer, dentro de três dias, se o 
aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser 
cientificado de que o seu silêncio importará 
na não aeeiíaeão do perdão. Aceito o 
perdão, o juiz julgará extinta a punibilirlade.

E correto o que se afirma em
(A) Apenas I e IV;
(B) Apenas II, III e IV;
(C) Apenas II e III
(D) Todas as assertivas;
(E) Nenhuma das assertivas.

8. Não determina a competência jurisdicional 
lio processo penal brasileiro:

(A) O lugar da infração;
(B) O domicílio ou residência da vítima,
(C) À natureza da infração;
(D) A distribuição;
(E) A conexão ou continência.

9, Considerando as disposições do Código de 
Processo Penal, analise as seguintes 
assertivas.

L Sempre que possível, o ofendido será
qualificado c perguntado sobre as 
circunstâncias da infração, quem seja ou 
presuma ser o seu autor, as provas que possa 
indicar, tomando-se por termo as suas 
declarações. Se, intimado para esse fim, 
deixar de comparecer sem motivo justo, o 
ofendido poderá ser conduzido à presença 
da autoridade.

Et. O ofendido não será comunicado dos atos
processuais relativos ao ingresso e à saída 
do acusado da prisão, à designação de data 
para audiência e à sentença e respectivos 
acórdãos que a :nai:;enhani ou modifiquem.

III. Antes do início da audiência e durante a sua 
realização, será reservado espaço separada 
para o ofendido. Além disso, se o juiz 
entender necessário, poderá encaminhar o 
ofendido para atendimento multidisciplmar, 
especialmente nas áreas psicossocíal, de 
assistência jurídica e de saúde, a expensas 
do ofensor ou do Estado.

IV. O juiz tomará as providências necessárias à 
preservação da intimidade, vida privada, 
honra e imagem do ofendido, podendo, 
inclusive, determinar o segredo de justiça 
em relação aos dados, depoimentos e ou Iras 
informações constantes dos autos a seu 
respeito para evitar sua exposição aos meios 
de comunicação.

E correto o que se afirma cm
(A) Apenas I e IV;
(B) Apenas I, III c IV;
(C) Apenas II e III;
(D) Iodas as assertivas;
(E) Nenhuma das assertivas.
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(A) I.ím qualquer fase do inquérito policia! ou da 
instrução criminal, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo juiz, de oficio, a 
requerimento do Ministério Público, ou do 
querelante, ou mediante representação da 
autoridade policial.

(B) A falta de testemunhas da infração penal 
impedirá, cm qualquer caso, a lavratura do 
auto de prisão em flagrante.

(C) Ll admitida a decretação do prisão preventiva 
de acusado da prática de crime culposo, 
desde que presentes os pressupostos legais,

(D) A decisão judicial que decrcta a prisão 
preventiva logo em seguida à homologação 
de auto de prisão ein flagrante dispensa 
motivação.

(El O ju iz não poderá revogar, de oficio, a 
prisão preventiva, ainda que no correr do 
processo verificar a falta de motivo para que 
subsista.

10. Marque a alternativa correia.

] 1. Analise as seguintes assertivas.

í. Nào cabe prisão temporária se o crime
praticado pelo agente é o do epidemia com 
resultado de morte.

II. A autoridade policial eabe decretar, 110 
âmbito do atendimento à imdlier em 
situação de violência doméstica e familiar, o 
afastamento do autor da violência do lar, 
domicílio ou local de convivência com a 
ofendida.

III. O civil mente identificado por documento 
origina] poderá ser submetido à 
identificação criminal quando estiver 
indiciado ou acusado pela prática de 
homicídio doloso. crimes contra o 
patrimônio praticados mediante violência ou 
grave arneaça. crime de receptaçâo 
qualificada, crimes contra a liberdade sexual 
ou crime de falsificação de documento 
público.

IV. Não será admitida a interceptação de 
comunicações telefônicas quando o fato 
investigado constituir infração penal punida. 
110 máximo, com pena de detenção.

E correto o que se afirma em
(A) Apenas T e IV;
(B) Apenas I, III e IV;
(C) Apenas II e III;
(D) Apenas III e IV,
(E) Apenas II e IV.

12. Segundo o Código de Processo Penal, dar- 
se- á habeas corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar na iminência de sofrer 
violência ou coação ilegal na sua liberdade 
de ir e vir, salvo nos casos de punição 
disciplinar. A coação não se considera 
ilegal,

(A) quando alguém estiver preso por mais tempo 
do que determina u lei;

(B) quando quem ordenar a coação não tiver 
competência paia fazê-lo;

(C) quando houver cessado o motivo que 
autorizou a coação;

(D) quando não for alguém admitido a prestar 
fiança nos casos em que a lei não a autoriza;

(E) quando o processo for manifestamente nulo.
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Direito Consiitiicional e Direitos Humanos

13. A ti('sinoampat 1I11 i:zação

(A) é pressuposto para a reeleição;
(B) é pressuposto somente para a reeleição em 

sistema majoritário;
(C) é pressuposto somente para a reeleição em 

sistema proporcional;
(D) não é pressuposto para a reeleição;
(li) NRA.

17. Quanto ao direito de requisição,

(A) somente pode ser exercido pelo órgão 
público se precedido de decisão judicial;

(B) assegura ao proprietário indenização;
(C) importa em transferência de domínio;
(D) é exercido para os casos de iminente perigo 

público;
(E) NRA

14. Segundo posição do Supremo Tribunal 
Federal, a Ação Civil Pública movida como 
forma de controle difuso de 
constitucionalidade

(A) não é possível;
(B) é possível para direitos difusos e coletivos;
(C) é possível para direitos individuais 

homogêneos:
(D) é possível, como controle difuso, para 

direitos difusos;
(E) NRA,

18. Quanto à extradição,

(A) a competência para processar e julgar o 
extraditando pertence ao STJ:

(R) é vedada para estrangeiro casado com 
brasileira;

(C) é vedada para estrangeiro com filhos
brasileiros;

(D) tem como pré-requisito para exame do STF,
do pedido de extradição, encontrar-sc o 
extraditando preso e a seu dispor;

(E) NRA.

1 5. Os Decretos autônomos

(A) podem ser objeto de controle de
consüt u ci on a 1 i dade;

(B) não podem ser objeto de controle
concentrado, se importar em análise de 
legalidade ou reserva de lei;

(C) podem ser objeto de Ação direta de
inconstitucionfllidade intervenliva

(D) pode ser objeto de Ação direta de
mconstitaeionalidade por omissão;

(E) todas estão corretas;

19. A legitimidade das organizações sindicais e 
de entidades de classe para impetrar 
mandado de segurança coletivo

(A) é extraordinária, necessitando dc autorização 
expressa dos associados;

(B) é hipótese de representação:
(C) é ordinária;
(D) c extraordinária, não necessitando 

autorização expressa dos associados;
(E) NRA.

16. Por mutação constitucional entende-se

(A) o procedimento de alteração da constituição 
pelo Poder Constituinte Derivado;

(B) o procedimento de alteração da constituição 
pelo Poder Constituinte Originário;

(C) qualquer reforma constitucional através da 
elaboração de emendas constitucionais 
revisoras;

(D) processo informal de mudança das 
constituições, com atribuição de novos 
sentidos, sem revisão ou emendas;

(E) NRA



Direito Administrativo

20. As recompensas constituem reconhecimento 
por bons serviços prestados pelo servidor 
(art. 29 da Lei 7.366/80). Qual destas 
assertivas não é. considerada, para efeitos da 
legislação estadual citada, uma recompensa?

(A) Medalha do Mérito Policiai.
(B) Medalha ' i iradent.es.
(C) Medalha de Serviço .Policial.
(D) Medalhai de Bravura.
(Ir) Dispensa do Serviço, até dez (10) dias.

21. São atributos do ato administrativo;

(A) Presunção de legitimidade, imperatividade e 
discrionanedade,

(li) Presunção de legitimidade, cocrcibiJkiade e 
auto-execuioriedade;

(C) Presunção de legitimidade, finalidade c 
imperatividade;

(O) Presunção de legitimidade, imperatividade e 
auto-exeeutoriedade;

(E) Presunção de legitmidade, finalidade e 
discricionariedade.

22. Os requisitos dos atos administrativos são:

(A) Competência, finalidade, forma, motivo e 
objeto;

(B) Competência, eficácia, eficiência, motivo e 
objeto;

(C) Competência, finalidade, forma e motivo;
(D) Competência, finalidade, eficácia, forma e 

objeto;
(E) Competência, finalidade, forma, mcitivo, 

objeto e eficácia.

23, O mandado d e segurança tem por escopo a 
garantia de direito líquiclo e certo. Sobre a 
Lei 1.533/51, qué regula a figura do 
mandado de segurança, è exato afirmar que

(A) o direito de requerer mandado de 
segurança extinguir-se-á decorridos cento e 
oitenta dias contados da ciência, pela 
interessado, do ato impugnado;

(B) da sentença, negando ou concedendo o 
mandado cabe apelação;

(C) considerar-se-á federal a autoridade 
coalora se as conseqüências de ordem 
patrimonial do ato contra o qual se requer 
o mandado houverem de ser suportadas 
somente pela união federal;

(D) ao despachar a inicial, o juiz ordenará que 
se notifique o coator do conteúdo da 
petição entregando-se-lhe a Seeunda via 
apresentada pelo requerente com as cópias 
dos documentos a fim de que, 110 prazo de 
dez dias, preste as informações que achar 
necessárias:

(B) nos casos de competência do Supremo
Tribunal Pederal e dos demais tribunais, 
caberá ao Presidente do órgão a Instrução 
do processo.

24. A ação popular é o mecanismo para pleitear 
a anulação ou a declaração de nulidade de 
atos lesivos ao patrimônio de quais rios 
entes abaixo arrolados?

(A) Distrito Federal;
(B) Estados;
(C) Municípios;
(D) Serviços sociais autônomos;
(E) Todas estão corretas.

25. ... o resultado do ato importa em violação 
de lei, regulamento ou outro ato normativo. 
Conforme a Lei da Ação Popular, esse é o 
conceito para a nufidade de um ato lesivo 
Cart 2o), cm virtude de

(A) incompetência:
(B) vieiü de forma;
(C) ilegalidade do objeto;
(D) inexistência dos motivos;
(£) desvio dc finalidade.
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Informática

2íí Dentre as unidades utilizadas para medir o 
tamanho das memórias em computadores. 
NÃO 6 uma unidade de medida:

(A) unobyte;
(R) kilobyte;
(C) megabyte;
§P) gigabyte;
(li) terabyte.

27. São consideradas extensões de arquivos do 
tipo imagem:

(A) JPG, XLS, DOC, TIF;
(B) TIFF, TXT, BMP, PCX;
(C) JPG, GIF, TIF, PNG;
(D) XLS, BMP, JPG, GIF;
(E) EPS, JPG, DOC, BMP.

28. Considere um computador que apresenta as 
seguintes informações como parte de sua 
especificação: Core 2 Duo, 4GB RAM, 
500GB HD. Pode-se afirmar que

(A) Core 2 Duo refere-se ao nome do fabricante 
do computador, 4GB RAM é a 
especificação de memória de computador, 
500GB HD indica a capacidade do disco 
rígido do computador;

(B) Core 2 Duo é a especificação relacionada ao 
processador do computador, 4GB RAM é a 
especificação de memória de computador, 
500GB HD indica a capacidade do disco 
rígido do computador;

(C) Core 2 Duo é a especificação relacionada ao 
processador do computador, 4GB RAM 
indica a capacidade do disco rígido do 
computador, 500GB HD é a especificação 
de memória de computador;

(D) Core 2 Duo refere-se ao nome do fabricante 
do computador, 4GB RAM é a 
especificação de memória de computador, 
500GB HD é a especificação de resolução 
do monitor;

(E) Core 2 Duo é a especificação relacionada ao 
processador do computador, 4GB RAM 
indica a capacidade do disco rígido do 
computador, 500GB HD é a especificação 
de resolução do monitor.

29. NÃO são exemplos de Sistema Operacional:

(A) LINUX, WINDOWS, PA1NT, OS/2;
(B) UNIX, OS/2, LOTUS, LINUX;
(C) DOS, I.INUX, LOTUS, OS/2;
(D) LINUX, MS-WORD, WINDOWS, UNIX;
(E) LINUX, WINDOWS, DOS, UNIX.

30. Analise as afirmações sobre World Wide 
Web W W W '):

I. O navegador é um programa de computador 
usado para visualizar recursos da WWW e 
um exemplo de navegador é o Internet 
Explorer.

II. HTTP é umas das extensões de arquivos 
abertos cm um navegador. Por exemplo: 
“minhapagina.lutp”

III. HTTP é um protocolo que especifica como 
o navegador e o servidor web comunicam-se 
entre si.

Está correto afirmar que
(A) A alternativa I está correta;
(B) As alternativas I e II estão corretas;
(C) As alternativas I e III estão corretas;
(D) As alternativas T, TI e III estão corretas;
(E) Nenhuma das alternativas está correta.

31. Muitas vezes, visualizando os arquivos no 
Windows Explorcr (Windows XP), são 
ocultadas as extensões desses arquivos. 
Analise as alternativas:

I. F, possível fazer com que as extensões dos
arquivos sejam visualizadas acessando:
Windows Explorer — Ferramentas -  Opções 
da Pasta -  Modo de Exibição — e deixar 
desmarcada a opção: Ocultar as extensões 
dos tipos de arquivos conhecidos.

II. É possível fazer com que as extensões dos
arquivos sejam visualizadas acessando:
Windows Explorer — Editar — Modo de 
Exibição -  e deixaT desmarcada a opção: 
Ocultar as extensões dos tipos de arquivos 
conhecidos.

III. E possível fazer com que as extensões dos
arquivos sejam visualizadas acessando:
Painel de Controle — Opções da Pasta —
Modo de Exibição e deixar desmarcada a 
opção: Ocultar as extensões dos tipos de 
arquivos conhecidos.

Está correto afirmar que
(A) A alternativa I está correta;
(B) As alternativas I e II estão corretas;
(C) As alternativas I c III estão corretas;
(D) As alternativas I, II e III estão corretas;
(E) Nenhuma das alternativas está correta;
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32. Complete a f r a s e : ______________ é uma
das opÇQes do menu ferramentas quando se 
seleciona as propriedades de um disco local, 
no Windows XP.

(A) Desfragmentação;
(B) L ocal izar usuári o;
(C) pesquisar máquina;
(D) Limpeza de Disco;
(E) Solucionar problemas.

33, No Outlook Express 6, uma nova regra de 
correio pode ser criada. Dentre as condições 
para a regra NÂO se encontra,

(A) quando o corpo da mensagem contiver 
palavras específicas;

(B) quando a mensagem estiver marcada como 
prioridade;

(C) quando a mensagem tiver um anexo;
(D) quando a linha ‘Para’ ou ‘Ce’ contiver 

pessoas;
(E) quando alinha ‘Cco7 contiver pessoas.

34. No Outlook Express 6, a lista dc remetentes 
bloqueados é localizada no menu:

(A) Ferramentas Opções - .1 ásta de Remetentes 
Bloqueados;

(B) Ferramentas - Regras para mensagens -  
Lista de Remetentes Bloqueados;

(C) Mensagem - Lista de Remetentes 
Bloqueados;

(DJ Arquivo -  Propriedades - Lista de 
Remetentes Bloqueados;

(E) Exibir - Lista de Remetentes Bloqueados.

35. No Microsoft W ord 2003, consegue-se 
revelar a formatação utilizada através das 
opções:

(A) Acessando o menu Formatar -  Revelar
formatação ou da tecla de atalho Shift! I I ;

(B) Acessando o menu Editar -  Revelar
formatação ou da tecla de atalho Shift+F2;

(C) Acessando o menu Exibir — Revelar
formatação ou da tecla de atalho Shift i F l;

(D) Acessando o menu Ferramentas -  Revelar 
formatação ou da tecla de atalho Shift I F1Ô;

(L) Acessando o menu Arquivo -  Revelar
formatação ou da tecla de atalho Shift+FlO.

36 Microsoft Word 2003. Analise a imagem 
capturada:

: -- ' .. —:—r.~...T :: _

A lâmpada da Figura é considerada pelo 
Microsoft Word 2003 como uma AutoForma. 
Para que a lâmpada ficasse com a formatação 
obtida, sem que nenhuma informação fosse 
ocultada, a opção utilizada no Formatar 
AutoForma foi:

(A) Formatar AutoForma -  Layout - Quadrado;
(B) Formatar AutoForma -  Layout -  Alinhado;
(C) Formatar AutoForma — Layout — 

Comprimido;
(D) Formatar AutoForma -  Layout -  Atrás;
(E) Formatar AutoForm:! -  Layout -  Na Frente.

37. t \o Microsoft Excel 2003, um arquivo do 
tipo texto, contendo as seguintes 
informações

t;2;3;4 
I0;20;30;40 
100;200;300;400

Será aberto no Microsoft Excel 2003. No 
momento de sua seleção, abre a janela: 
Assistente de importação de texto. Analise as 
alternativas relacionadas à operação de 
importação:

I. Largura Fixa é o tipo de campo que melhor 
descreve a disposição dos dados;

II. Os delimitadores são do tipo Ponto e 
vírgula;

III. Os delimitadores são do tipo Tabulaçâo ou 
Espaços.

Está correto afirmar que

(A) a alternativa I está correta;
(B) a alternativa 11 está correta;
(C) a alternativa 111 está correta;
(D) as alternativas I e II estão corretas,
(E) as alternativas I e III estão corretas.



40. Algumas páginas da internet utilizara
certificados para conexões e identificações 
Criptografadas. Analise as alternativas sobre 
certificados:

í. É possível importar c instalar certificados 
através de recursos* disponíveis em cada 
navegador

H, Os navegadores instalam automaticamente 
certificados de qualquer certiíicadora 
(autoridade de certificação) sem questionar 
o usuário.

III. Nenhum navegador informa quando há
problema com certificados

Está correto afirmar que

(A) A alternativa 1 está correta;
(B) Â alternativa U está correta;
(C) A alternativa III está correta;
(D) A a ltemativas 1 e II estão corretas;
(E) As alternativas 1 e IJI estão coiretas.

39. O Microsoft Excel 2003 permite a utilização 
de fórmulas matemáticas. Analise as 
alternativas:

L É possível criar uma nova fórmula no Excel 
na forma: —l(A l *A2)/A3 A I]

11 É possível criar uma nova fórmula no Excel 
na forma; - {(A1*A2)/A3+A1}

III. É possível utilizar fórmulas matemáticas 
disponíveis no Microsoft Excel através do 
menu Inserir Função.

Está correto afinnar que:

(A) A aí tem ali v a 3 está correta
(B) A alternativa II está correta
(C) A alternativa 111 está correta
(D) As alternativas I e II estão corretas
(E) As alternativas I c III estâ.o corretas.

38. Microsoft Excel 2003. Analise o graíico 
gerado com os dados da planilha:

SSSMicrosoft E x c d - P a s ta i ' . ;

Li] gfijlifo £'-t-r C«r» "jur-i £nrr*rt.ir •n-.rnrrt.-» Qotot 3*nd« A fjJj

-J  U  A --J, r A  •• v- V.*. r. -õ V i*  J  - - -i T ’ r !  5.1 ÍUi 4}  >»%
_j :■ !; ... .yi -4 5-: r  ' ; ::
-Viil .  10 .  M /  í  = 5 1 - ^  ; %  -y,<! i i =  W  1.1 2  - .«

K l  3 > jfc . . .  .

D H I
1 ■ üiwiilidade
2_Jir<eiro 30
3 i Fevereiro 500

Março 200
zAbril J0
'M ais 120

- /

/■jr- # 0

I. O tipo Linha foi o tipo padrão d.e gráfico 
escolhido.

1L A série do intervalo dos dados foi analisada 
em linhas.

IKI. Nas opções de gráfico, nos rótulos de dados, 
foi selecionado o valor para ser exibido no 
conteúdo dos rótulos.

Está correto afirmar que;
(A) a alternativa I está correta;
(B) as alternativas 1 e II estão corretas;
(C) as alternativas 1 c III estão corretas;
(D) as alternativas I, II e III estão corretas;
(E) nenhuma das alternativas está correta.
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Conh ecim entos Gerais

41. Em 3 de janeira de 1925, as Forças 
Legalistas do governo enfrentaram os 
revoltosos na batalha que ficou conheci il:- 
como é  Combate da Ratnada. Os revoltosos 
haviam iniciado sua marcha de 15 mil km 
contra injustiças sociais, fraudes e corrupção 
em outubro de 1924, partindo da estação 
ferroviária de Santo Ângelo, A marcha 
entrou para a I listória com o nome de

(A) marcha do Luiz Carlos;
(B) revolta de Borges dé Medeiros;
(C) marcha da Fazenda Ramada;
(D) Intentona comunista;
(E) Coluna Prestes,

42. O político e jornalista ..........................
nascido cm Cruz Alta, em 1860, foi 
governador do ti io Grartde do Sul e exerceu 
influência singular sobre a política gaúcha, 
redigindo, praticamente sozinho, a 
Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul de 1891, cujo texto era fortemente 
inspirado no positivismo do filósofo írancês 
Augusto Comte, '1 rata-se de

(A) Fernando Abbott;
(B) Deodoro da Fonseca;
(C) Borges de Medeiros;
(D) Gaspar Silveira Martins;
(E) Júlio Prates de Castilhos.

43. A grande expansão do setor agrícola a partir 
da década de 70 do século XX, com 
produtos destinados à exportação, contribuiu 
para a formação de grandes complexos 
agroindustriais, responsáveis pelo 
benefieiamento, pela industrialização e 
exportação de diversos produtos, O único 
produto de natureza agroindústria! etn que o 
Rio Grande do Sul não possui uma produção 
significativa é

(A) soja;
(B) fumo;
(C) arroz;
(D) uva;
(L) girassol.

44. 14 de novembro de 1822 foi uiíia data 
importante na História de Porto Alegre, 
porque nesse dia

(A) ocorreu o levantamento do cerco que as 
tropas farrapas haviam imposto à capital;

(B) comemora-se a primeira visita de Dom João 
VI à cidade;

(C) Porto Alegre foi elevada à condição de 
cidade com todos os foros e prerrogativas 
das outras cidades do Império;

(D) a sede administrativa da província de São 
Pedro foi transferida de Viamão para Porto 
Alegre;

(E) foi inaugurada a primeira escola pública 
com a presença de toda a Família Rea].

45. Conforme Zero Hora de 01 de maio de 
2009, “La Niíia deixa abril sem chuva", e, 
em 6 de maio de 2009, a manchete de capa 
do mesmo jornal afirma que :‘Seca no RS 
põe um terço dos municípios cm 
emergência” . A região mais atingida do 
Estado por essa seca e com os maiores 
prejuízos na lavoura e na produção de 
laticínios é

(A) região norte;
(B) região da campanha;
(C) região do litoral;
(D) região sul;
(ií) região noroeste.

46. Ele toí um dos mais significativos políticos 
gaúchos do fim do século XÍX e inicio cio 
século XX. Natural de Cruz Alta, lutou e foi 
Senador pelo Rio Grande do Sul de ] 890 até 
1915, quando, aos 64 anos, morreu, 
apunhalado no Hall do Hotel dos 
Estrangeiros, no Rio de Janeiro. Esse 
gaúcho, defensor do estabelecimento da 
República no Brasil, foi

(A) José Gomes Pinheiro Machado;
(B) Apolinário Porto Alegre;
(C) Joaquim Francisco de Assis Brasil;
(D) Júlio Prates de Castilhos;
(E) Deniét.rio Ribeiro.



47. Apenas um dos locais c/ou. prédios abaixo 
não pode ser classificado como um 
importante centro cultural da capital do Rio 
Grande do Sul. Indique a alternativa correta.

(A) Margs -  Museu de Artes do Rio Grande do 
Sul;

(B) Síintander Cultural;
(C) Usina do Gasômetro;
(D) Novo camelódromo, na praça Rui Barbosa;
(E) Casa de Cultura Mário Quintana,

48. Conforme o historiador c professor Joaquim 
José Felizardo “A  manhã do dia 28 começou 
com os generais do III Exército reunidos no 
QG da Rua dos Andradas. A tensão no 
Piratini aumentava e Brizola fazia um 
pronunciamento patético à Nação, através da 
Cadeia da Legalidade, Da Rua Sete de 
Setembro, sede da Ultima Hora, à Praça da 
Matriz, assistimos a ccnas inenarráveis.
Os fatos referidos pelo historiador 
relacionam-se

(A) a um dos antecedentes da Ditadura Militar 
iniciada cm 1964;

(B) aos acontecimentos que precederam a 
Proclamação da República;

(C) à posse do Governador Leonel Brizola, o 
qual não era aceito pelos militares;

(D) à posse de Jânio Quadros, eleito cm 3 dc 
outubro de 1960;

(E) à rebelião do povo gaúcho contra a posse de 
Marechal Humberto Castelo Branco como 
Presidente da República.

49. Em reportagem de duas páginas, Zero Hora 
de 05 dc março de 2009, sob o título geral 
“Safra farta dribla a estiagem11 afirma que 
“sairá do campo parte da ajuda para 
sustentar a economia gaúcha cm tempos de 
turbulência na economia global. O valor 
estimado da produção das três principais
culturas de verão ................. , .................... e
................... -  nesta safra superará em 3,2% o
da safra passada no Estado,” O espaço do 
texto de Zero Hora fica corretamente 
preenchido com

(A) trigo, arroz e batata;
(B) íirroz, milho e soja;
(CJ milho, girassol e trigo;
(D) feijão, soja e sorgo;
(F,) uva, feijão e arroz.

50. A data de seu nascimento, 30 de janeiro, foi 
instituída Dia do Payador, por lei estadual. 
Seus versos tle improviso e seus poemas 
narrativos, até hoje, são declamados em 
í estas gaúchas e tem como personagens o 
peão de estância, o índio missioneiro. 
Nascido em Bossoroca, (na época 
pertencente a São Luiz Gonzaga) o payador 
faleceu em 1999. Trata-se de

(A) Jayme Caetano Braun;
(BJ Cenair Maicá;
(C) Leopoldo Rassicr;
(D) Fedro Ortaça;
(E) Teimo de Lima Freitas.
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