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Instruções 
 

LEIA  COM  ATENÇÃO 
 

 

1. Este Caderno de Provas, com páginas numeradas de 1 a 18, é constituído de: 
 
 uma Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, assim 

distribuídas: 
 

 01 a 10  –  Língua Portuguesa 

 11 a 20  –  Informática Básica 

 21 a 30  –  Matemática 

 31 a 50  –  Conhecimentos Específicos 
 

 uma Prova Discursiva constituída de uma Redação sobre um tema do conhecimento específico. 
 
2. Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 

 
3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 

 
As respostas das questões objetivas devem ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta não porosa para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. 

 
3.1.  Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa 

escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver 

marcação. 
 

4. Na elaboração da Redação, poderá ser usada para rascunho a página 18 deste Caderno, mas o texto definitivo deverá 
ser transcrito na Folha de Redação. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa. 
 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS e da FOLHA DE REDAÇÃO por erro do candidato. 
 

7. A duração das Provas é 5 (cinco) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS 
da Prova Objetiva e da FOLHA DE REDAÇÃO da Prova Discursiva. 

 

8. Somente após decorridas 2:30 h (duas horas e trinta minutos) do início da prova, o candidato poderá retirar-se da sala 
de provas. O candidato que insistir em sair da sala de provas antes de decorrido esse tempo deverá assinar Termo de 
Ocorrência declarando sua desistência do concurso. 

 

9. Antes de se retirar da sala de provas, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal este Caderno de Provas, o 
CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA DE REDAÇÃO. Este Caderno de Provas poderá ser levado pelo candidato 
somente na última meia hora de prova. 
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PROVA OBJETIVA 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia a peça publicitária a seguir e responda às questões 01 e 02. 

 

 
 

(CIRCUITOMATOGROSSO, 08 a 14/12/2011.) 

 

Questão 01 
 

Sobre a propaganda, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Como é uma propaganda de produto, a parte não verbal ganha maior espaço e significação. 

(      ) A peça publicitária enfoca o uso de drogas ilícitas pelos jovens e a necessidade de a família se 

despersonificar em prol do doente. 

(      ) Os membros da família são retratados com o rosto da dependente química a reforçar a frase A família 

vive o problema com quem usa. 

(      ) A junção da linguagem verbal e da não verbal forma um texto coerente e coeso. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, F, V 

[B] F, F, V, V 

[C] F, V, V, F 

[D] V, V, F, F 
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Questão 02 
 

Sobre os recursos linguístico-textuais usados na parte verbal do texto, assinale a afirmativa INCORRETA. 

[A] A caracterização da dependência é feita pelo uso de quatro adjetivos, o que busca intensificar a gravidade 

da doença. 

[B] O termo tratamento é caracterizado pelos adjetivos intensivo e rigoroso, fato desnecessário, pois são ideias 

sinônimas. 

[C] O conector Mas introduz ideia de oposição em relação ao fato de a dependência ser uma doença terrível, 

fatal. 

[D] O trecho através de um tratamento pode, sem prejuízo de sentido, ser substituído pelo trecho por meio de 

um tratamento. 

 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o artigo abaixo e responda às questões de 03 a 06. 
 

Os males do Brasil 
 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 Muitas cidades deste vasto Brasil dispõem daqueles semáforos com botões que, apertados pelos 

pedestres, prometem lhes proporcionar a vez de atravessar a rua. O nome científico do equipamento é 

“botoeira”, segundo se lê nos textos dos órgãos de trânsito. Há pessoas que não acreditam neles. Seriam 

tão eficazes quanto uma caixa de papelão pespegada no mesmo local. Há razões para isso. Não poucas 

vezes aperta-se o botão e nada. Os mais afoitos então o apertam e reapertam, seguidamente, como se 

quisessem despertar o duende lá dentro que fará o mecanismo funcionar. Também ocorre de o pedestre 

aproximar o dedo e não encontrar o botão. Por desgaste ou vandalismo foi tirado de onde deveria estar, e 

o que resta é um buraco, qual desgraçado olho vazado. Em São Paulo, há vários nessa situação. Quando 

serão consertados? É melhor esquecer. A cultura do conserto e da manutenção é alheia ao modo de ser 

brasileiro. 

 Continuemos nosso passeio pela rua. O que é verdade para as botoeiras será também para as 

calçadas. Aos buracos, afundamentos, calombos, corrosões e outras irregularidades que vierem a se 

instalar estará desde logo assegurada uma longa vida. Há buracos que chegam a comemorar dois, três, 

cinco anos de existência. A eles se junta o festival de diferentes calçamentos a que muitas vezes se está 

sujeito no mesmo quarteirão; ao piso de cimento sucede o de pedrinhas, ao qual sucede o de ladrilhos, 

numa série de estorvos à caminhada à qual se soma a barafunda estética. O incômodo não é apenas para 

o deficiente, os idosos ou as mães que empurram carrinhos de bebê. É também para quem possui as duas 

pernas e está no pleno gozo delas. Em muitas cidades, talvez a maioria, a responsabilidade pela 

manutenção da calçada é do morador. Sim, mas cabe à prefeitura fiscalizar. Quando virá a fiscalização? 

É melhor esquecer. A fiscalização, irmã da manutenção, também é estranha ao modo de ser brasileiro. 

[...] 

 Estamos a poucos dias das eleições municipais. Os singelos exemplos colhidos neste passeio 

pelas ruas estendem-se às grandes coisas. Tal qual nas pobres botoeiras sem botão ou nos buracos 

miseravelmente mal tapados, também nas pontes e viadutos, nos hospitais e nas escolas, a falta de 

fiscalização e a falta de manutenção os males do Brasil são. Daí que o colunista tenha uma sugestão a 

fazer ao eleitor. Escolha o candidato que se comprometa a não realizar nenhuma obra nova – nenhuma! 

−, mas a manter e fiscalizar as já existentes. Haverá tal candidato? Político gosta de inaugurar. Nada os 

entedia mais que ter de fazer a coisa funcionar, depois. Mesmo porque isso pode ser deixado ao sucessor, 

que por sua vez estará empenhado em inaugurar algo novo, e não em manter o que foi inaugurado pelo 

antecessor. Não custa tentar, porém. Esforce-se o leitor, procure. Quem sabe exista algum diferente, aí na 

sua cidade. 
(POMPEU DE TOLEDO, R. Revista Veja, 03/10/2012.) 

 

Questão 03 
 

Com base na leitura do texto, pode-se inferir que o modo de ser brasileiro 

[A] deixa sempre para os políticos arrumarem as vias públicas. 

[B] considera que o que é público pode ser arruinado. 

[C] gosta de inaugurar obras sem mesmo terminá-las. 

[D] não é afeito a cuidar do que é considerado público. 
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Questão 04 
 

Segundo o articulista, os municípios brasileiros precisam de prefeitos que 

[A] se preocupem com os problemas da cidade e procurem resolvê-los mesmo que tenham surgido em gestão 

anterior. 

[B] tenham como prioridade realizar novas obras de visibilidade para sua gestão. 

[C] veem a fiscalização e a manutenção de obras como aspectos residuais para uma cidade próspera. 

[D] sejam comprometidos com programas de obras anunciados na campanha eleitoral. 

 

Questão 05 
 

Na tessitura do texto, o articulista utiliza ideias com sentido de comparação. Assinale o trecho que NÃO 

apresenta tal sentido. 

[A] Seriam tão eficazes quanto uma caixa de papelão pespegada no mesmo local. 

[B] Por desgaste ou vandalismo foi tirado de onde deveria estar, e o que resta é um buraco, qual desgraçado 

olho vazado. 

[C] A eles se junta o festival de diferentes calçamentos a que muitas vezes se está sujeito no mesmo quarteirão 

[D] Tal qual nas pobres botoeiras sem botão ou nos buracos miseravelmente mal tapados, também nas pontes 

e viadutos, nos hospitais e nas escolas, a falta de fiscalização e a falta de manutenção os males do Brasil 

são. 

 

Questão 06 
 

A eles se junta o festival de diferentes calçamentos a que muitas vezes se está sujeito no mesmo quarteirão; ao 

piso de cimento sucede o de pedrinhas, ao qual sucede o de ladrilhos, numa série de estorvos à caminhada à 

qual se soma a barafunda estética. 
 

Esse trecho exemplifica a escrita padrão do articulista, principalmente em relação ao uso de regência. Sobre o 

uso de regências verbal e nominal nesse trecho, analise as afirmativas. 
 

I - A regência do adjetivo sujeito justifica a preposição na expressão a que. 

II - O uso de preposição em à caminhada e à qual deve-se à regência do verbo somar. 

III - Os verbos juntar e suceder exigem a mesma regência, razão das expressões A eles, ao piso e ao qual 

apresentarem a mesma preposição. 
 

Está correto o que se afirma em 

[A] II, apenas. 

[B] III, apenas. 

[C] I e III, apenas. 

[D] I, II e III. 

 
Questão 07 

 

O uso adequado de conectores em um texto possibilita a relação coerente entre as ideias. Considere os 

enunciados: 
 

- O funcionário tomou chuva pelo caminho. 

- O funcionário ficou com a roupa molhada o dia inteiro. 

- A competência do funcionário é reconhecida. 
 

Reescrevendo os enunciados em um único, qual apresenta uma relação coerente de adição? 

[A] O funcionário, cuja competência é reconhecida, além de tomar chuva pelo caminho, ficou com a roupa 

molhada o dia inteiro. 

[B] Como tomou chuva pelo caminho, o funcionário competente ficou com a roupa molhada o dia inteiro. 

[C] O funcionário ficou com a roupa molhada o dia inteiro uma vez que tomou chuva pelo caminho, mas é 

reconhecido pela sua competência. 

[D] O funcionário, apesar de competente, ficou com a roupa molhada o dia inteiro por ter tomado chuva pelo 

caminho. 
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Questão 08 
 

A partir de 2012, entrou em vigência, no Brasil, o novo Acordo Ortográfico assinado pelos países de língua 

portuguesa. Assinale a afirmativa que apresenta palavra ou expressão cuja escrita NÃO obedece ao Acordo. 

[A] No Brasil, a exclusão multissecular ao trabalho não se dá somente pelo emprego, mas é fruto do excesso de 

pessoas não qualificadas e de baixa produtividade. 

[B] As testemunhas arroladas não veem prejuízo no ato ilícito praticado pelos ex-empregadores, confirmando 

ser uma práxis corrente na empresa. 

[C] A intervenção do Estado na economia seria contribuir com políticas macroeconômicas que evitem a 

inflação e o desemprego. 

[D] A penhora on-line representa um martírio judicial para os devedores superresistentes que viram suas contas 

bancárias bloqueadas. 

 

Questão 09 
 

O uso de elementos de ligação inadequados em um texto provoca um efeito de incoerência. Assinale a 

afirmativa que NÃO apresenta esse problema textual. 

[A] Os concorrentes acordaram às 6 horas, uma vez que foram dormir às 4 horas, e pouco descansaram. 

[B] No Brasil, não se incentiva a prática de esportes e os atletas, mal preparados, podem, quando muito, 

almejar competir em jogos nacionais. 

[C] Faleceu o General Batista Lago, acometido pela pertinaz doença de hoje, ainda que será enterrado logo 

mais à tarde quando sair da funerária. 

[D] O livro recomendado no cursinho, embora fosse o melhor para os estudos necessários, está com a tiragem 

esgotada. 

 

Questão 10 
 

De acordo com levantamento realizado pelo CDL, os brasileiros já aprenderam a lidar com o 13º salário, 

_____________ 60% são destinados ao pagamento de dívidas. 

 

Assinale o pronome que preenche corretamente a lacuna. 

[A] com o qual 

[B] entre os quais 

[C] do qual 

[D] cujos 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

Questão 11 
 

Em relação aos softwares nocivos, escritos para comprometer a segurança dos computadores e sistemas, o 

__________ é um programa autorreplicante completo, que não necessita de um programa hospedeiro para se 

propagar. O tipo de programa que preenche corretamente a lacuna é: 

[A] worm 

[B] vírus 

[C] trojan 

[D] exploit 

 
Questão 12 

 

Em relação ao software Excel 2003, é correto afirmar: 

[A] A quantidade máxima de linhas é limitada a 99.999 e a quantidade de colunas limitada até o uso das letras 

ZZ. 

[B] As colunas são referenciadas por números e as linhas, por letras. 

[C] O comando Colar Especial não permite colar gráficos. 

[D] As linhas são referenciadas por números e as colunas, por letras. 
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Questão 13 
 

Sobre o Menu Suspenso de Controle das janelas no Windows 7, é INCORRETO afirmar: 

[A] O menu fica no canto superior esquerdo na barra de títulos dos aplicativos, representado por um pequeno 

ícone, no caso do Word na versão 2003, é a letra W. 

[B] Ao clicar no menu, são disponibilizadas as opções “Restaurar”, “Mover”, “Dimensionar”, “Minimizar” e 

“Fechar Janela”. 

[C] Uma das opções para acessá-lo é clicando o botão esquerdo do mouse padrão de dois botões na barra de 

título do aplicativo. 

[D] A opção do menu “Fechar Janela” também pode ser acessada pressionando as teclas ALT + F4 (tecla Alt 

mais tecla F4). 

 

 

Questão 14 
 

Considerando um arquivo no Excel 2003 com as planilhas Custo e Financeiro, uma célula na planilha 

Financeiro com o conteúdo =Custo!J45 irá mostrar 

[A] a expressão Custo!J45. 

[B] mensagem de erro. 

[C] a palavra Custo seguida do conteúdo da célula J45. 

[D] o mesmo conteúdo da célula J45 existente na planilha Custo. 

 

 

Questão 15 
 

No contexto do software Word 2003, em sua configuração padrão, analise as afirmativas abaixo. 
 

I - A combinação de teclas Ctrl + P (tecla Ctrl mais a tecla P) realiza a impressão diretamente na impressora 

padrão. 

II - O comando Colar Especial permite que um texto seja colado sem a formatação original. 

III - Com o uso de estilos, é possível gerar automaticamente o índice do tipo sumário. 

IV - A combinação de teclas Shift + F3 (tecla Shift mais tecla F3) aciona o comando que altera a capitalização 

da(s) palavra(s) selecionada(s). 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I e II, apenas. 

[B] II, III e IV. 

[C] III e IV, apenas. 

[D] I e IV, apenas. 
 

 

Questão 16 
 

Considerando o navegador Web Mozilla Firefox versão 10, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 

as falsas. 
 

(      ) Todas as páginas visitadas são armazenadas no histórico que não pode ser apagado nem desabilitado. 

(      ) É possível abrir várias páginas simultaneamente tanto em abas quanto em janelas diferentes. 

(      ) Todas as páginas visitadas são armazenadas automaticamente em favoritos (bookmark) para acesso 

rápido. 

(      ) Para visualizar vídeos no formato flash no próprio navegador, é preciso a instalação de um plugin 

adequado. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] F, V, F, V 

[B] F, V, V, V 

[C] V, V, F, F 

[D] F, F, F, V 
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Questão 17 
 

Considere o painel de controle do Windows 7. 

 
 

 
 

 

 

Qual opção apresentada pode ser utilizada para ajustar o Firewall? 

[A] Rede e Internet 

[B] Sistema e Segurança  

[C] Hardware e Sons 

[D] Contas de Usuário e Segurança Familiar 
 

 

Questão 18 
 

O que acontece ao se utilizar o Windows Explorer para renomear um arquivo aberto no Word 2003? 

[A] O arquivo será renomeado e o conteúdo editado não salvo será perdido. 

[B] O arquivo não poderá ser salvo após ser renomeado. 

[C] O arquivo será renomeado e o conteúdo editado será salvo neste novo arquivo. 

[D] O arquivo não poderá ser renomeado e uma mensagem de erro aparecerá na tela. 

 

 

Questão 19 
 

Considere as informações da mensagem de correio eletrônico (email) a seguir: 
 

De: Pedro Álvares Cabral<pedro@nau.com.pt> 

Para: Rei Portugal<rei@rei> 

CC: Rainha Inglaterra<rainha@inglaterra.gov.uk> 

Assunto: Descobrimento 

Mensagem: "Descobrimos o Brasil, o porto é seguro.  

                     Aguardo resposta.  

                     Atenciosamente  

                     Pedro" 
 

A partir do envio dessa mensagem, é correto afirmar: 

[A] A mensagem chega ao Rei de Portugal e à Rainha da Inglaterra. 

[B] A mensagem chega ao Rei de Portugal somente após chegar à Rainha da Inglaterra. 

[C] A mensagem não chega ao Rei de Portugal. 

[D] A mensagem chega à Rainha da Inglaterra somente após chegar ao Rei de Portugal. 
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Questão 20 
 

No contexto de buscas na World Wide Web utilizando o serviço Google, marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Não permite buscas com mais de uma palavra. 

(      ) É possível usar palavras para buscar imagens. 

(      ) O termo de busca “Diário da Justiça” mostrará somente resultados que contêm a palavra Justiça. 

(      ) O termo de busca eleição site:gov.br vai buscar somente nos sites com o domínio gov.br 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] F, V, F, V 

[B] V, F, V, F 

[C] V, V, F, F 

[D] F, F, F, V 
 

MATEMÁTICA 
 
 

Questão 21 
 

Uma companhia aérea oferece aos seus clientes um 

programa que possibilita o acúmulo de pontos a cada 

viagem realizada ou por meio de compras nas diversas 

bandeiras de cartões de crédito que poderão ser trocados 

por passagens. Considere que, durante 60 dias, essa 

companhia permitiu que os pontos acumulados pudessem 

ser resgatados para aquisição de passagens aéreas a 

qualquer hora numa época pré-definida e que, devido a 

essa promoção, 10 passagens foram emitidas por minuto 

durante as 24 horas de cada dia desse período. A partir 

dessas informações, quantas passagens essa companhia 

aérea emitiu nesses 60 dias, nessa modalidade? 

[A] 937.000 

[B] 846.100 

[C] 984.100 

[D] 864.000 

 

 

Questão 22 
 

Sobre potências e raízes, marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Se a = 2, então  

(      )  

(      )  

 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, V, F 

[B] F, V, F 

[C] V, F, V 

[D] F, F, V 

 

 

Espaço para rascunho 
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Questão 23 
 

A Revista Veja, de 24/10/2012, apresenta dados sobre o 

problema do trânsito nas grandes metrópoles do mundo e, 

em particular, informa que o brasileiro perde 80 minutos 

do dia em engarrafamentos no trânsito. A partir dessa 

informação, qual é a razão entre o tempo perdido em 

engarrafamentos e o tempo de um dia? 

[A] 2/9 

[B] 5/24 

[C] 1/18 

[D] 1/3 

 

Questão 24 
 

A Revista Istoé, de 17/10/2012, traz a seguinte 

reportagem: 
 

 
 

Admitindo que a população brasileira entre 2010 e 2012 

era 190 milhões de habitantes, quantos milhões de 

brasileiros passaram fome nesse período? 

[A] 6,90 

[B] 13,11 

[C] 8,68 

[D] 11,31 

 

Questão 25 
 

Admita que um voo, de São Paulo para Cuiabá, decolou 

no sábado, dia 20/10/2012, às 23 horas e que a viagem 

teve uma duração de 2 horas e 15 minutos. Sabendo-se 

que à zero hora do dia 21/10/2012 começou o horário de 

verão, em que os relógios foram adiantados em 1 hora, que 

Cuiabá está entre as cidades que adotou o horário de 

verão, e que o horário de São Paulo é uma hora a mais que 

o de Cuiabá devido ao fuso horário, qual foi o horário que 

o avião aterrissou em Cuiabá? 

[A] 1 hora e 15 minutos do dia 21/10/2012 

[B] 15 minutos do dia 21/10/2012 

[C] 23 horas e 15 minutos do dia 20/10/2012 

[D] 23 horas e 45 minutos do dia 20/10/2012 

Espaço para rascunho 
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir e responda às 

questões 26 e 27. 

 

A figura abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa 

sobre o crescimento do número de baleias da espécie 

jubarte no litoral brasileiro depois da proibição da caça de 

baleias e golfinhos no país. 

 

 
 

(Revista Veja, 24/10/2012.) 

 

Questão 26 
 

Se o número de jubartes em 1987, em 2002, em 2008 e em 

2012 formassem, nessa ordem, uma progressão geométrica 

de razão 2 tendo como primeiro termo o número de 

jubartes registrado na pesquisa em 1987, pode-se afirmar 

que, em 2012,  

[A] haveria o mesmo número de jubartes que o registrado 

na pesquisa. 

[B] existiriam 2.500 jubartes a menos que o registrado na 

pesquisa. 

[C] haveria o dobro do número de jubartes que o 

registrado na pesquisa. 

[D] existiriam 4.500 jubartes a mais que o registrado na 

pesquisa. 

 

 

 

Questão 27 
 

Se, a partir de 2012 o crescimento de jubartes a cada 

quatro anos se mantiver o mesmo do período 2008-2012, 

qual o número de baleias dessa espécie em 2020? 

[A] 19.500 

[B] 15.900 

[C] 25.190 

[D] 18.500 

 

 

 

Espaço para rascunho 
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Questão 28 
 

Um mapa rodoviário foi dividido em regiões e, para cada 

uma delas, as distâncias são calculadas a partir de uma 

escala. A tabela abaixo apresenta a relação de 

correspondência entre cada região e sua respectiva escala. 
 

REGIÃO ESCALA 

1 1 cm = 20 km 

2 1 cm = 10 km 

3 1 cm = 12 km 

4 1 cm = 6 km 

5 1 cm = 8 km 

6 1 cm = 55 km 

7 1 cm = 70 km 

8 1 cm = 125 km 
 

(Adaptado de Guia Quatro Rodas – Estradas 2013) 
 

A partir dessas informações, analise as afirmativas. 
 

I - Para se deslocar exatamente a mesma distância, se 

foram deslocados no mapa rodoviário o equivalente a 

2 cm na região 6, é preciso deslocar 11 cm na região 

2. 

II - Se um automóvel X percorrer o equivalente a 1 cm no 

mapa em cada uma das regiões 6 e 7 e mais 2 cm na 

região 1, terá percorrido 60 km a mais de distância 

que um automóvel Y que percorreu o equivalente a    

1 cm no mapa na região 8. 

III - A diferença entre as distâncias percorridas em 1 cm 

da região 1 e em 1 cm da região 3 do mapa é 

exatamente o equivalente a percorrer 1cm, no mapa, 

na região 5. 
 

Está correto o que se afirma em: 

[A] I e III, apenas. 

[B] II, apenas. 

[C] III, apenas. 

[D] I, II e III. 

 

 

Questão 29 
 

Considere que, no mês de setembro, o número de e-mails 

recebidos por uma empresa cresceu diariamente 

obedecendo a uma progressão aritmética de razão 8. Se no 

primeiro dia a empresa recebeu 112 e-mails, quantos e-

mails foram recebidos nos 30 dias de setembro? 

[A] 13.680 

[B] 8.640 

[C] 11.232 

[D] 6.840 

 

 

 

 

Espaço para rascunho 
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Questão 30 
 

A figura abaixo apresenta a receita (faturamento), em 

dólares, com a venda de vinhos finos em leilões no 

mundo. 
 

 
 

(Revista Veja, 24/10/2012.) 
 

Em relação ao faturamento com a venda de vinhos finos 

em leilão no mundo e a partir das informações da figura, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

falsas. 
 

(      ) O maior crescimento no faturamento ocorreu no 

período 2009-2010. 

(      ) No período 2008-2009, o faturamento caiu 43 

milhões de reais. 

(      ) O faturamento de 2009 foi igual à metade do 

faturamento de 2011.  
 

Marque a sequência correta. 

[A] V, F, F 

[B] V, V, F 

[C] F, F, V 

[D] F, V, F 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 31 
 

Uma das ações constitucionais previstas no art. 5º da Carta Magna permite ao cidadão acionar o Estado para 

buscar informações a seu respeito em bancos de dados do governo ou de caráter público. Essa ação chama-se 

[A] Habeas Corpus. 

[B] Mandado de Segurança. 

[C] Habeas Data. 

[D] Mandado de Injunção. 

 

Questão 32 
 

A competência dos Tribunais dos Estados, segundo o art. 125, parágrafo 1º da Constituição Federal, é definida 

[A] pela Constituição Estadual. 

[B] pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

[C] pela Lei de Organização Judiciária do Estado. 

[D] pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

 

Espaço para rascunho 
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Questão 33 
 

A responsabilidade do Estado pelos danos causados por atos comissivos de seus agentes é: 

[A] subjetiva. 

[B] objetiva ou subjetiva, dependendo do caso. 

[C] inexistente. 

[D] objetiva. 

 

 

Questão 34 
 

O “motivo” ou “motivação”, um dos requisitos dos atos administrativos, é definido como 

[A] o resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. 

[B] a maneira como o ato é levado ao conhecimento do público. 

[C] o pressuposto de fato e de direito que fundamenta o ato administrativo. 

[D] a identidade do agente público responsável pela realização do ato. 

 

 

Questão 35 
 

Segundo o art. 238 do Código Eleitoral, é proibida a presença de uma categoria de pessoas dentro dos edifícios 

onde é realizada a votação. A qual categoria se refere esse artigo? 

[A] Fiscais dos partidos 

[B] Policiais militares 

[C] Candidatos 

[D] Cabos eleitorais dos candidatos 

 

 

Questão 36 
 

Um cidadão de 17 anos comparece ao cartório eleitoral para se alistar como eleitor, apresentando, como prova 

de sua identidade, passaporte. De acordo com o art. 44 do Código Eleitoral, esse documento 

[A] é  válido para o alistamento. 

[B] é inválido para o alistamento. 

[C] somente é válido para o alistamento se acompanhado da carteira de identidade. 

[D] somente é válido para o alistamento se acompanhado de certificado de quitação do serviço militar, no caso 

dos homens. 

 

 

Questão 37 
 

Considerando o que dispõe o Código Civil em vigor sobre bens imóveis e bens móveis, analise as assertivas. 
 

I - Não perdem o caráter de bens imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua 

unidade, forem removidas para outro local. 

II - Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade 

de bens móveis, readquirindo essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. 

III - Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações consideram-se bens imóveis. 

IV - Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem, são considerados bens 

móveis. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I e III, apenas. 

[B] III e IV, apenas. 

[C] II e III, apenas. 

[D] I e II, apenas. 
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Questão 38 
 

Em relação aos negócios jurídicos disciplinados pelo Código Civil, analise as assertivas. 
 

 

I - A validade do negócio jurídico requer: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e 

forma prescrita ou não defesa em lei. 

II - A validade da declaração de vontade dependerá de forma especial, salvo quando a lei a dispensar. 

III - A impossibilidade inicial do objeto sempre invalida o negócio jurídico, ainda que relativa. 

IV - A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, mas 

aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, nesse caso, for indivisível o objeto do direito ou da 

obrigação comum.   
 

 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I, II e III, apenas. 

[B] II, III e IV, apenas. 

[C] I e IV, apenas. 

[D] III e IV, apenas. 

 

 

 

Questão 39 
 

Em relação à tutela jurisdicional civil, analise as afirmativas. 
 

 

I - O processo civil se origina por iniciativa da parte ou do juiz, os quais possuem capacidade postulatória 

idêntica. 

II - O Ministério Público pode provocar a ação do judiciário sempre que estiver legitimado para a causa. 

III - O juiz poderá conhecer o pedido do réu se sua pretensão estiver deduzida em forma de ação, reconvenção 

ou ação declaratória incidental e se presentes as condições da ação e os pressupostos jurídicos 

processuais. 

IV - Há matérias que, por serem de ordem pública, não podem ser alegadas pela parte. 
 

 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I e IV, apenas. 

[B] II e III, apenas. 

[C] I e III, apenas. 

[D] II e IV, apenas. 

 

 

 

Questão 40 
 

Em relação ao tempo e ao lugar dos atos processuais, analise as afirmativas. 
 

 

I - A citação e a penhora nunca poderão ser realizadas em domingos e feriados. 

II - Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. 

III - A produção antecipada de provas não poderá ser realizada nas férias e nos feriados. 

IV - O transcurso do prazo processual é contínuo, não se interrompendo nos feriados. 
 

 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I e III, apenas. 

[B] II, III e IV, apenas. 

[C] I e IV, apenas. 

[D] II e IV, apenas. 
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Questão 41 
 

O processo cautelar visa garantir o resultado do processo de conhecimento ou da execução. O Código de 

Processo Civil, em seu Livro III, arrola diversas espécies de procedimentos específicos. Em relação a tais 

procedimentos, é correto afirmar: 

[A] O arresto é uma medida cautelar que busca proteger o credor contra atos do devedor que coloquem em 

risco o cumprimento da obrigação, convertendo-se em penhora no caso do pedido da ação principal ser 

julgado procedente. 

[B] O sequestro recai sobre bens individualizados ou individualizáveis, sendo o depositário dos bens 

sequestrados indicado pelo juiz da causa, não podendo ser apontado pelas partes envolvidas no processo, 

pois as mesmas têm interesse no deslinde do litígio. 

[C] A caução somente pode ser prestada pela própria parte, sendo vedada a caução prestada por terceiro. 

[D] A produção antecipada de prova pode ser requerida até o ajuizamento do processo de conhecimento caso a 

parte ou a testemunha tenham que ausentar-se da comarca, por motivo de saúde ou de moléstia grave, caso 

haja justo receio de que ao tempo da prova já não exista ou esteja impossibilitada de depor. 

 

 

 

Questão 42 
 

Para o direito penal brasileiro, crime é o fato típico e ilícito. No entanto, a lei penal alinha causas que excluem a 

ilicitude da conduta típica, o que afasta a incidência da norma penal especial. Em relação às causas de exclusão 

de ilicitude, é correto afirmar: 

[A] Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que provocou por 

sua vontade, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

[B] Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 

agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

[C] O exercício regular de direito consiste na atuação do agente dentro dos limites conferidos pelo 

ordenamento legal, afastando a incidência do crime mesmo quando o agente se excede dolosamente. 

[D] No estado de necessidade, ocorre uma repulsa contra um ataque, enquanto, na legítima defesa, há um 

conflito entre bens jurídicos legalmente tutelados. 

 

 

 

Questão 43 
 

Em relação à aplicação da lei penal, analise as assertivas. 
 

 

I - Segundo o princípio da anterioridade, uma pessoa só pode ser punida se, à época do fato por ela praticado, 

já estava em vigor a lei que descrevia o delito. 

II - Segundo o princípio da reserva legal, a lei em sentido formal pode descrever condutas criminosas, bem 

como decretos e outras normas gerais e abstratas. 

III - As leis penais excepcionais ou temporárias têm como característica a ultratividade, pois regulam condutas 

praticadas durante sua vigência produzindo efeitos mesmo após sua revogação. 

IV - Caso uma nova lei venha a revogar lei antiga que descrevia um crime, seus efeitos devem retroagir, salvo 

para beneficiar os agentes. 
 

 

Estão corretas as afirmativas: 

[A] I e III, apenas. 

[B] I e IV, apenas. 

[C] I, II e III, apenas. 

[D] II, III e IV, apenas. 
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Questão 44 
 

Analise os seguintes tipos penais: 
 

 Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, 

de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

 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. 

 Solicitar ou 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 ou aceitar promessa de tal vantagem. 

 Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, 

para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 
 

Trata-se, respectivamente, dos conceitos legais dos crimes de: 

[A] Concussão, peculato, prevaricação e corrupção passiva. 

[B] Peculato, corrupção passiva, concussão e prevaricação. 

[C] Peculato, concussão, corrupção passiva e prevaricação. 

[D] Prevaricação, concussão, corrupção passiva e peculato. 
 

Questão 45 
 

Em relação à aplicação da lei processual penal, analise as seguintes assertivas: 
 

I - Os tratados e convenções internacionais não podem excepcionar a aplicação da lei brasileira em 

decorrência da soberania nacional. 

II - O direito processual penal brasileiro adota, como regra, o princípio da territorialidade, segundo o qual a lei 

processual pátria aplica-se aos crimes praticados em território nacional. 

III - Havendo conflito entre lei nacional e tratado internacional em vigor no Brasil, deve ser aplicada a mais 

recente. 
 

Está correto o que se afirma em: 

[A] I e III, apenas. 

[B] I e II, apenas. 

[C] II, apenas. 

[D] II e III, apenas. 
 

Questão 46 
 

Em relação ao Tribunal do Júri, assinale a afirmativa INCORRETA. 

[A] Como a competência do Tribunal do Júri é considerada cláusula pétrea, ela não pode ser reduzida. 

[B] O Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgar todos os crimes dolosos contra a vida. 

[C] O crime de latrocínio não é da competência do Tribunal do Júri. 

[D] Os crimes conexos aos crimes de competência do Tribunal do Júri são atraídos e julgados pela corte 

popular. 

 

Questão 47 
 

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça regulamenta a ordem dos trabalhos. Sobre o assunto, assinale a 

assertiva INCORRETA. 

[A] Nos feitos criminais, o Relator poderá pedir preferência para o julgamento daqueles que lhe pareçam 

urgentes, decidindo, a respeito, o órgão julgador.  

[B] Nos processos Cíveis e Criminais, as decisões das Câmaras serão tomadas pelos votos de três Juízes, 

seguindo-se ao do Relator, e do Revisor, se houver, e do terceiro, guardada sempre a ordem decrescente de 

antiguidade.  

[C] Os representantes do Ministério Público e os advogados poderão ser aparteados nos julgamentos do 

Tribunal de Justiça.  

[D] Ao julgador que não estiver habilitado a proferir imediatamente o seu voto, é facultado pedido de vista pelo 

prazo de uma sessão, mesmo em matéria administrativa. 
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Questão 48 
1.  

Considerando o regime de competências previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

 

(      ) O Corregedor-Geral de Justiça julgará os recursos das decisões dos Juízes de Execução sobre serviços 

externos de presos. 

(      ) O Presidente do Tribunal fará o julgamento de matérias disciplinares relativas aos magistrados. 

(      ) O Conselho da Magistratura julgará recursos interpostos contra decisão do Juiz de Direito em matéria 

disciplinar. 

(      ) O Tribunal Pleno nomeará e exonerará, por interesse público, servidores da Justiça. 

 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, V, F 

[B] V, V, F, V 

[C] F, F, V, F 

[D] V, V, V, F 
 

 

Questão 49 
 

Sobre o Tribunal de Justiça, de acordo com o Código de Organização Judiciária de Mato Grosso (COJE), 

assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Compõe-se de Desembargadores que são promovidos ou nomeados pelo Governador do Estado, 

funcionando como a instância mais elevada da Justiça estadual. 

(      ) Funcionará ordinariamente e extraordinariamente em Câmaras Isoladas ou Turmas Reunidas ou em 

Tribunal Pleno. 

(      ) Está composto de membros designados como Juízes de Segunda Instância, que possuem jurisdição em 

todo território estadual. 

(      ) É tratado como Egrégio, os Magistrados como Excelência e os membros titulados como 

Desembargadores. 
 

Marque a sequência correta. 

[A] V, V, F, V 

[B] V, F, V, V 

[C] F, F, F, V 

[D] V, V, F, F 

 

 

Questão 50 
1.  

Nos termos do Código de Organização Judiciária de Mato Grosso (COJE), as vagas de membros do Tribunal de 

Justiça são preenchidas por __________, mediante promoção, por antiguidade, apurada na última entrância, e 

por merecimento, alternadamente ressalvado o __________dos lugares que deve ser preenchido por membro 

___________ e por ___________. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. 

[A] Desembargadores; quinto; da Ordem dos Advogados; Procurador de Justiça. 

[B] Juízes de Direito; terço; do Ministério Público; bacharel em Direito. 

[C] Juízes de Direito; quinto; do Ministério Público; advogado. 

[D] Bacharel em Direito; quinto; da Magistratura; membro do Ministério Público.  
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PROVA DISCURSIVA 

 
 
 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Art. 5º, estabelece:  

 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...]”.  

 

 
  
 
 
 

PROPOSTA 
 

 
 

À luz da Constituição brasileira, produza um texto dissertativo 

discutindo a atenção, de qualquer natureza, dirigida ao homem e à 

mulher em nosso país. 

Lembre-se de que seu texto deve apresentar coesão, coerência, norma 

padrão, argumentos consistentes e adequados. 
 

 
ATENÇÃO: Não assine seu texto. 
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PÁGINA DE RASCUNHO 
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