
Nome do candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG

concurso público 

001. Prova objetiva

auxiliar de promotoria i 
(administrativo)

opÇÕEs: 001 A 013

  Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.

  Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

  Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

  Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

  A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

  Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.

  Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 
prova, assinando termo respectivo.

  Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, 
localizado em sua carteira, para futura conferência.

  Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

17.11.2019
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

Um grande teste de sustentabilidade

Ao se considerar que a raça humana já está consumindo 
anualmente 50% a mais do que a Terra produz nesse período, 
torna-se forçoso planejar como conseguiremos alimentar toda 
a população prevista para o futuro – em 2050, de acordo com 
as estimativas, seremos mais de 9 bilhões. É quando pensa-
mos nas variáveis envolvidas nessa questão que começamos 
a ter uma ideia do desafio à nossa frente.

Não basta pensar simplesmente em produzir alimentos 
para essa enorme quantidade de pessoas. A solução tem que 
levar em conta simultaneamente premissas como minimizar as 
emissões de gases de efeito estufa, inibir a expansão de áreas 
cultivadas, impedir a extinção de espécies animais e preservar 
a água. Além de aumentar o volume de alimentos produzidos 
nas terras agrícolas existentes, é necessário reduzir à metade 
o desperdício de comida registrado principalmente nas socie-
dades mais desenvolvidas.

Um fator comum aos estudos existentes, inclusive ao que 
deu origem à chamada “dieta da saúde planetária”, é que a 
criação de bovinos para abate nas atuais proporções precisa 
ser revista urgentemente. Esses animais realmente exercem 
uma pressão substancial sobre os recursos naturais – boa 
parte da produção agrícola mundial, aliás, é destinada a ali-
mentá-los. E, no balanço final, os bovinos são responsáveis 
por apenas 33% das proteínas e 17% das calorias consumi-
das ao redor do mundo.

Isso significa que todos devem pensar em consumir  
apenas produtos de origem vegetal? É prematuro dizer isso. 
Previsivelmente, não há como impor de cima para baixo uma 
proposta como essa. Existem tradições, culturas, hábitos 
arraigados (o churrasco brasileiro é um exemplo) que não 
serão abandonados de uma hora para outra. Existe tam-
bém toda uma cadeia econômica fundamentada na proteína  
animal que certamente vai lutar por sua sobrevivência nos 
moldes atuais. Mais cedo ou mais tarde, porém, teremos que 
encarar esse assunto. Em jogo está a nossa própria sobrevi-
vência neste planeta.

(Eduardo Araia. Revista Planeta.  
Editorial, abril/maio, 2019. Adaptado)

01. De acordo com o 1o e o 2o parágrafos, é correto afirmar 
que

(A) os gases de efeito estufa e a preservação da água 
não representam mais um grande problema.

(B) o ser humano não aprendeu a consumir apenas o 
necessário, muitas vezes jogando fora os alimentos.

(C) o grande desafio para a humanidade é cultivar mais 
produtos orgânicos, evitando o uso de agrotóxicos.

(D) se as áreas de cultivo forem aumentadas, o desperdí-
cio de comida nas sociedades ricas será irrelevante.

(E) a raça humana ainda não está consumindo nem me-
tade dos recursos produtivos da Terra.

02. A leitura do texto permite afirmar que o ser humano

(A) reconhece sua falta de consciência e, a cada dia, 
muda seus hábitos.

(B) preocupa-se com a própria sobrevivência e busca 
consumir menos.

(C) ainda se prende a comportamentos que não ajudam 
na sustentabilidade.

(D) vem consumindo menos carne bovina para evitar 
maiores problemas.

(E) sabe que não deve desperdiçar alimento e evita esse 
comportamento.

03. Conforme a leitura do último parágrafo, pode-se afirmar 
que alterar hábitos humanos em relação ao consumo de 
carne

(A) é uma tarefa difícil, que demanda tempo e aceitação.

(B) pouco interfere em aspectos econômicos e sociais.

(C) interfere pouco nas questões de sustentabilidade.

(D) fundamenta-se em argumentos falhos e tendenciosos.

(E) é um desafio que está sendo aceito pelos brasileiros.

04. Considere os seguintes trechos do texto:

“... inibir a expansão de áreas cultivadas...”

“... exercem uma pressão substancial sobre os recursos 
naturais...”

As palavras destacadas podem ser substituídas, respecti-
vamente e sem alteração de sentido, por:

(A) exploração; frequente.

(B) ampliação; essencial.

(C) evolução; insignificante.

(D) diminuição; irrelevante.

(E) destruição; rigorosa.

05. No trecho “Isso significa que todos devem pensar em 
consumir apenas produtos de origem vegetal?”, os ver-
bos destacados estão no tempo presente. Passando-os 
para o tempo futuro, tem-se corretamente:

(A) Isso significava que todos deveriam pensar em 
consumir apenas produtos de origem vegetal?

(B) Isso significou que todos deverão pensar em  
consumir apenas produtos de origem vegetal?

(C) Isso significaria que todos deviam pensar em  
consumir apenas produtos de origem vegetal?

(D) Isso significara que todos devessem pensar em 
consumir apenas produtos de origem vegetal?

(E) Isso significará que todos deverão pensar em  
consumir apenas produtos de origem vegetal?
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Leia o poema para responder às questões de números 10 a 
15.

Um boi vê os homens

Tão delicados (mais que um arbusto) e correm
e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de

[alguma coisa.
Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial,
posto se apresentem nobres e graves, por vezes.
Ah, espantosamente graves, até sinistros.
Coitados, dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar
nem os segredos do feno,
como também parecem não enxergar
o que é visível e comum a cada um de nós, no espaço.
E ficam tristes e no rasto da tristeza chegam à crueldade.
Toda a expressão deles mora nos olhos –
e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra.
Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade,
e como neles há pouca montanha,
e que secura e que reentrâncias e que impossibilidade
de se organizarem em formas calmas, permanentes e 

[necessárias.
Têm, talvez, certa graça melancólica (um minuto)
e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o 

[translúcido vazio interior
que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos 

[e agônicos:
desejo, amor, ciúme (que sabemos nós),
sons que se despedaçam e tombam no campo
como pedras aflitas e queimam a erva e a água,
e difícil, depois disto,
é ruminarmos nossa verdade.

(Carlos Drummond de Andrade. Reunião: 10 livros de poesia.  
Ed. José Olympio. São Paulo, 1977).

10. A leitura do poema permite afirmar que a visão do eu-lírico 
(um boi) revela

(A) piedade pelo modo de viver dos seres humanos.

(B) a impressão de que os homens são felizes e sabem 
viver com equilíbrio.

(C) desrespeito pela maneira como os homens lidam 
com o amor.

(D) ódio em relação ao comportamento dos homens com 
os bois.

(E) desprezo pela agressividade dos humanos.

11. Conforme a leitura do poema, em relação à natureza, o 
homem é visto pelo eu-lírico (um boi) como um ser

(A) interativo.

(B) entusiasmado.

(C) cuidadoso.

(D) insensível.

(E) integrado.

06. Na frase “É quando se pensa nas variáveis envolvidas 
nessa questão...”, a palavra destacada estabelece sen-
tido de

(A) tempo.

(B) finalidade.

(C) condição.

(D) comparação.

(E) conclusão.

07. A pontuação está de acordo com a norma-padrão da  
Língua Portuguesa em:

(A) O churrasco para muitos brasileiros, é um hábito difí-
cil de ser, modificado.

(B) A produção agrícola, destina-se, em boa parte, a ali-
mentar os bovinos.

(C) Os vegetarianos, pessoas que não comem carne, 
têm outro estilo de vida.

(D) A sustentabilidade, é um assunto de extrema impor-
tância, para todos nós.

(E) A sobrevivência, do planeta, depende da, consciên-
cia do ser humano.

08. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de  
crase está empregado conforme a norma-padrão da  
Língua Portuguesa.

(A) Ele come carne de 2ª à domingo, o que prejudicará 
sua saúde.

(B) O texto refere-se à um comportamento frequente no 
Brasil.

(C) O plantio de vários produtos agrícolas destina-se à 
bois e outros animais.

(D) Às vezes ele come carne, mas tem procurado diver-
sificar a alimentação.

(E) São muitas às pessoas que gostam de saborear  
vegetais e legumes.

09. Assinale a alternativa em que a concordância entre as 
palavras está de acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa.

(A) A moça sequer disse obrigado ao ser convidado para 
aquele churrasco. 

(B) Haviam mais árvores naquela cidade, mas estavam 
ocas e foram cortadas.

(C) A maioria conhecem a situação planetária, mas pou-
co se importam.

(D) Já fazem muitos anos que o problema da sustentabi-
lidade requer atenção.

(E) Chegaram novos alimentos que poderão substituir 
em parte a carne bovina.
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Leia a tirinha para responder às questões de números 16 e 17.

OLÁ! SHHH!...
FALE BAIXO,
ESTOU COM
UM DOENTE

EM CASA.

SEU PAI

ESTÁ DOENTE?

SUA MÃE, ENTÃO?

TAMBÉM

NÃO.

NÃO.

(Quino. Disponível em https://época.globo.com. Acesso em 27.07.2019)

16. Conforme a leitura da tirinha, é correto afirmar que

(A) o menino demonstra preocupação pelo que está 
acontecendo.

(B) a menina prefere que o amigo volte mais tarde para 
não incomodar o doente.

(C) a menina tem pouco respeito pelo doente que está 
em sua casa.

(D) a menina conta quem é o doente antes de mostrá-lo 
ao amigo.

(E) uma pessoa da família da menina encontra-se adoen-
tada.

17. No 1o quadrinho, na fala da menina “...estou com um  
doente em casa”, o trecho destacado estabelece sentido 
de

(A) finalidade.

(B) ausência.

(C) companhia.

(D) assunto.

(E) modo.

12. No trecho “... imposibilidade de se organizarem em for-
mas calmas, permanentes e necessárias”, as palavras 
destacadas têm, respectivamente, sentido contrário de

(A) tranquilas e urgentes.

(B) provisórias e supérfluas.

(C) equilibradas e especiais.

(D) contínuas e persistentes.

(E) definitivas e imutáveis.

13. Assinale a alternativa em que há palavra ou expressão 
empregada com sentido figurado.

(A) ... sempre esquecidos de alguma coisa.

(B) ... e correm e correm de um para o outro lado...

(C) ... que impossibilidade de se organizarem...

(D) Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial...

(E) ... sons que se despedaçam e tombam no campo...

14. A alternativa cuja palavra destacada, retirada do poema, 
atribui uma qualidade ao vocábulo anterior é:

(A) alguma coisa.

(B) depois disto.

(C) sabemos nós.

(D) atributo essencial.

(E) um arbusto.

15. Considere o trecho do poema:

“Têm, talvez, certa graça melancólica (um minuto)

e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o
[translúcido vazio interior

que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons 
[absurdos e agônicos...”

As palavras destacadas estabelecem, respectivamente, 
sentido de

(A) inclusão e tempo. 

(B) exclusão e ordem.

(C) dúvida e intensidade.

(D) lugar e negação.

(E) modo e afirmação.
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MateMática

O tema a seguir refere-se às questões de números 21 a 23.

Em 20.07.2019, comemoram-se os 50 anos do pouso 
da primeira nave espacial tripulada na superfície da Lua – a 
Apollo 11.

(O Estado de S. Paulo, 20.07.2019. Adaptado)

21. A espaçonave Apollo 11 era composta pelo módulo de  
comando Columbia e pelo módulo lunar Eagle. Sabe-se 

que a altura do módulo de comando representava 
3

2
 da  

ltura total da Apollo 11, sendo os 5,5 m restantes  
correspondentes à altura do módulo lunar. De acordo com 
essa informação, é correto afirmar que a altura do módulo  
e comando era

(A) 13 m.

(B) 12,5 m.

(C) 11 m.

(D) 11,5 m.

(E) 12 m.

22. Às 17 horas e 17 minutos (horário de Brasília) do dia 
20.07.1969, o módulo lunar Eagle pousava na Lua.  
Algum tempo depois, nesse mesmo dia, o astronauta 
Neil Armstrong desceu do módulo e pisou na superfície  
lunar, exatamente às 23 horas e 56 minutos (horário 
de Brasília). Do momento em que ocorreu o pouso do  
módulo até o momento em que Armstrong pôs os pés  
na superfície lunar, passaram-se

(A) 7 horas e 39 minutos.

(B) 5 horas e 51 minutos.

(C) 6 horas e 39 minutos.

(D) 6 horas e 51 minutos.

(E) 6 horas e 41 minutos.

23. Transmitido pela televisão, o pouso na Lua foi assistido por 

milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 6

1
 a razão 

entre o número de pessoas que assistiram ao pouso 
pela televisão e o número total de pessoas que compu-
nham a população mundial à época. Se a população mun-
dial era, aproximadamente, 3,6 bilhões de pessoas, então 
o número de pessoas que assistiram, naquela data, ao 
pouso na Lua pela televisão foi, aproximadamente,

(A) 560 milhões.

(B) 600 milhões.

(C) 500 milhões.

(D) 606 milhões.

(E) 660 milhões.

18. A regência das palavras está de acordo com a norma-
-padrão da Língua Portuguesa em:

(A) Muitos seres humanos estão descontentes da maneira 
como os animais são tratados para servir de alimento 
às pessoas.

(B) Esses são de fato os ideais aos quais acreditamos 
que poderão salvar a humanidade de um colapso 
ambiental.

(C) Não estamos habituados de nos comportar com mais 
respeito à natureza e aos animais.

(D) Muitas são as mudanças de que o ser humano neces-
sita para poder continuar sobrevivendo neste planeta.

(E) Aquelas são ideias nas quais duvidamos que possam 
ajudar a diminuir os impactos ambientais.

19. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes 
obedece à norma-padrão da Língua Portuguesa.

(A) Quem informou-nos sobre esse restaurante vegano 
foi meu irmão.

(B) Sempre nos alertaram para os riscos de um consumo 
exagerado de carne.

(C) Já convidaram-nos para uma palestra sobre susten-
tabilidade e consumismo.

(D) Nunca custou-nos tanto a falta de consciência em 
relação à natureza.

(E) Mesmo que convidem-nos para o almoço, não pode-
remos ir.

20. Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas do trecho a seguir.

Se o ser humano entendesse que cuidar do ambiente  
garante a própria sobrevivência, teria outro comportamento. 
          as mudanças climáticas não           .

(A) Portanto … lhe assusta.

(B) Então … lhe assustam.

(C) Embora … o assusta.

(D) Porém … lhe assusta.

(E) Entretanto … o assustam.
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r a s C U n h o24. Aline reservou R$ 400,00 para comprar 3 presentes  
distintos. Sabe-se que o valor da primeira compra foi 
igual à metade da quantia reservada mais R$ 20,00, e 
que o valor da segunda compra foi igual à metade da 
quantia restante mais R$ 20,00. Se, para comprar os  
3 presentes, ela gastou toda a quantia reservada, então  
o valor da terceira compra foi igual a

(A) R$ 60,00.

(B) R$ 80,00.

(C) R$ 90,00.

(D) R$ 70,00.

(E) R$ 110,00.

25. Em um treinamento, um atleta percorre, em média, 1 200 m 
a cada 12 minutos. Mantendo o ritmo, em 1 hora e 18 mi-
nutos de treinamento ininterrupto esse atleta irá percorrer, 
em média, um total de

(A) 7,8 km.

(B) 6,4 km.

(C) 8,2 km.

(D) 8,0 km.

(E) 7,1 km.

26. Carla comprou determinada TV, pagando 80% do preço 
da TV como entrada e parcelando o restante, sem acrés-
cimos, em duas parcelas de R$ 600,00 cada uma. Nessa 
compra, o valor pago como entrada foi igual a

(A) R$ 5.400,00.

(B) R$ 4.400,00.

(C) R$ 5.800,00.

(D) R$ 6.000,00.

(E) R$ 4.800,00.
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r a s C U n h o27. Certo veículo de carga, quando totalmente vazio, tem 
massa de x quilogramas. Carregado com uma carga de 
massa igual a (x + 1 700) quilogramas, passa a ter massa 
total de 4,1 t. A massa desse veículo vazio é igual a

(A) 1,4 t.

(B) 2,2 t.

(C) 1,2 t.

(D) 1,8 t.

(E) 2,4 t.

28. Um reservatório continha, inicialmente, 120 litros de 
água. Uma torneira, aberta e com vazão constante,  
despejou 40 litros de água a cada 6 minutos nesse reser-
vatório e demorou 1 hora e 12 minutos para preenchê-lo 
totalmente, sem transbordar. A capacidade total desse 
reservatório é de

(A) 600 litros.

(B) 640 litros.

(C) 500 litros.

(D) 580 litros.

(E) 480 litros.

29. Um jardim, com a forma do quadrilátero ABCD, foi divi-
dido em dois canteiros triangulares, I e II, por uma grade 
com 8 m de extensão, indicada pelo segmento AC, con-
forme ilustra a figura.

O perímetro desse jardim é

(A) 28 m.

(B) 27 m.

(C) 26 m.

(D) 29 m.

(E) 30 m.
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r a s C U n h o30. Quando em operação, três máquinas industriais emitem 
sinais sonoros em intervalos regulares, para ação do 
controle de qualidade. A partir do momento em que as 
máquinas são ligadas, a primeira emite um sinal a cada 
24 minutos; a segunda, a cada 30 minutos; e a terceira, a 
cada 40 minutos. Se elas forem ligadas ao mesmo tempo 
às 7 horas e trabalharem sem interrupções, a primeira 
emissão simultânea do sinal sonoro pelas três máquinas 
ocorrerá às

(A) 9 horas e 34 minutos.

(B) 10 horas.

(C) 8 horas e 40 minutos.

(D) 9 horas.

(E) 10 horas e 24 minutos.

31. Em um painel de formato retangular, com área de  
14 400 cm2, destaca-se uma região triangular, conforme 
mostra a figura.

A região triangular destacada tem área igual a

(A) 3 800 cm2.

(B) 4 400 cm2.

(C) 5 600 cm2.

(D) 3 600 cm2.

(E) 2 800 cm2.

32. Alex guardou, em uma caixinha, somente notas de  
R$ 20,00 e de R$ 10,00, num total de 27 notas, e as  
quantidades de notas de R$ 20,00 e de R$ 10,00 são 
diretamente proporcionais aos números 6 e 3, respectiva-
mente. O valor total guardado por Alex nessa caixinha é

(A) R$ 410,00.

(B) R$ 350,00.

(C) R$ 450,00.

(D) R$ 380,00.

(E) R$ 420,00.
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r a s C U n h o33. Um piso quadrado foi totalmente revestido com 144  
placas de porcelanato quadradas de 50 cm de lado,  
todas iguais e inteiras. O perímetro desse piso é

(A) 30 m.

(B) 36 m.

(C) 28 m.

(D) 20 m.

(E) 24 m.

34. A tabela a seguir mostra o desempenho de um grupo de 
candidatos em uma avaliação qualitativa de um processo 
seletivo.

Conceito obtido Número de candidatos

Ótimo
5

1
 do total

Bom
4

1  do total

Regular
5

2  do total

Ruim 6

Nessa avaliação, o conceito regular foi atribuído a um  
número de candidatos igual a

(A) 12.

(B) 16.

(C) 20.

(D) 18.

(E) 10.

35. Uma doceira comprou 16 latas iguais de leite condensado 
de certa marca, e cada uma custou R$ 5,00. Na semana 
seguinte, esse mesmo produto estava em promoção, e o 
preço unitário era 20% menor que o da semana anterior. 
Desse modo, com a mesma quantia gasta na compra desse 
produto na semana anterior, essa doceira pôde comprar

(A) 3 latas a mais.

(B) 6 latas a mais.

(C) 2 latas a mais.

(D) 4 latas a mais.

(E) 5 latas a mais.
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39. Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade 
do funcionário público estadual, conforme previsto na Lei 
no 10.261/1968.

(A) Caracteriza-se especialmente a responsabilidade do 
funcionário pelas faltas, danos, avarias e quaisquer 
outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais 
da repartição, ainda que não estejam sob sua guarda 
nem sujeitos à sua fiscalização.

(B) A pena de repreensão e a de suspensão, no caso 
de reincidência, devem ser aplicadas nas hipóteses 
em que houve má-fé em erro de cálculo ou redução 
contra a Fazenda Estadual.

(C) O funcionário que adquirir materiais em desacor-
do com disposições legais e regulamentares, será  
responsabilizado pelo respectivo custo, não sendo 
possível, porém, se proceder a desconto no seu ven-
cimento ou remuneração.

(D) O funcionário é responsável por todos os prejuízos 
que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual, 
por dolo ou culpa, devidamente apurados, dentre os 
quais está a sonegação de valores e objetos confia-
dos à sua guarda ou responsabilidade.

(E) Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o 
funcionário será obrigado a repor a importância do 
prejuízo causado em virtude de omissão em efetuar 
recolhimento ou entrada nos prazos legais, podendo 
fazê-lo de forma parcelada.

40. Sobre a responsabilidade administrativa do funcionário  
público estadual, prevista na Lei no 10.261/1968, assinale 
a alternativa correta.

(A) A responsabilidade administrativa exime o funcio-
nário da responsabilidade civil ou criminal que no 
caso couber.

(B) A responsabilidade administrativa é vinculada à  
responsabilidade civil e à criminal.

(C) O servidor absolvido pela Justiça será reintegrado 
ao serviço público, no cargo que ocupava, mas com 
vencimentos reduzidos.

(D) Não será responsabilizado o funcionário que, fora 
dos casos expressamente previstos nas leis, regula-
mentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas 
às repartições o desempenho de encargos que lhe 
competirem ou aos seus subordinados.

(E) O processo administrativo só poderá ser sobrestado 
para aguardar decisão judicial por despacho motiva-
do da autoridade competente para aplicar a pena.

LegisLação

36. Segundo a Lei Estadual no 10.261/1968, o funcionário 
público estadual tem como um dos seus deveres:

(A) residir no local onde exerce o cargo ou onde auto-
rizado.

(B) protelar o atendimento às requisições feitas pelas 
autoridades judiciárias ou administrativas.

(C) proceder na vida pública e privada da maneira que 
julgar melhor.

(D) tornar público os assuntos da repartição.

(E) deixar de cumprir as ordens superiores, quando en-
tender necessário.

37. Nos termos da Lei Estadual no 10.261/1968, ao funcio-
nário público estadual é permitido:

(A) constituir-se procurador de partes ou servir de inter-
mediário perante repartição pública quando se tratar 
de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau.

(B) entreter-se, durante as horas de trabalho, em pales-
tras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço.

(C) retirar qualquer documento ou objeto existente na  
repartição, sem prévia permissão da autoridade 
competente.

(D) promover manifestações de apreço ou desapreço 
dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas.

(E) exercer comércio entre os companheiros de serviço, 
ou ainda promover ou subscrever listas de doações 
dentro da repartição.

38. Considerando o que prevê a Lei Estadual no 10.261/1968, 
assinale a alternativa que indica corretamente uma exce-
ção das proibições ao funcionário público estadual.

(A) Fundar sindicatos e incitar greves ou a elas aderir.

(B) Fazer contratos de natureza comercial e industrial 
com o Governo, por si, ou como representante de 
outrem.

(C) Exercer função de confiança e livre escolha, sob as 
ordens imediatas de parentes até segundo grau.

(D) Exercer emprego ou função em empresas ou institui-
ções que tenham relações com o Governo, em ma-
téria que se relacione com a finalidade da repartição 
em que esteja lotado.

(E) Aceitar representação de Estado estrangeiro, sem 
autorização do Presidente da República.
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42. No início da guerra, Getúlio Vargas manteve o Brasil 
neutro e conservou relações comerciais tanto com os 
alemães como com os norte-americanos. Aos poucos, 
no entanto, foi se tornando cada vez mais difícil para o 
Brasil manter a neutralidade.

(Alfredo Boulos Júnior, História: sociedade & cidadania, 9o ano)

A respeito da participação brasileira na Segunda Guerra 
Mundial, é correto afirmar que

(A) foi fundamental a pressão exercida pela Argentina, 
que exigiu que o Brasil declarasse guerra contra os 
Aliados.

(B) se condicionou a participação do Brasil na guerra 
contra o Eixo ao perdão da dívida com a Alemanha.

(C) se declarou guerra ao Eixo e houve o envio da Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) para a Itália.

(D) pressionado pela França e pela Inglaterra, o Brasil 
rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, mas 
não mobilizou tropas.

(E) rompidas as relações diplomáticas com o Japão, a 
participação da Marinha brasileira foi decisiva nas 
batalhas do Atlântico.

43. Leia o texto.

A comoção gerada pela notícia do Plano Cohen e  
o consequente medo do “perigo vermelho” serviram de 
pretexto para Vargas decretar a dissolução do Congresso 
Nacional, em 10 de novembro de 1937. O presidente  
outorgou uma nova Constituição [...]

(Patrícia Ramos Braick, Estudar história:  
das origens do homem à era digital)

É correto afirmar que a Constituição de 1937

(A) suspendeu as liberdades individuais dos cidadãos  
e impôs censura aos meios de comunicação.

(B) limitou a presença do Estado como agente econômico 
e criou algumas estatais, como a Petrobras.

(C) garantiu o direito de greve para os trabalhadores  
e instituiu o voto direto para a escolha dos governa-
dores de estado.

(D) ampliou os direitos de cidadania, como a liberdade 
de expressão, e estabeleceu a autonomia estadual.

(E) permitiu a criação de partidos políticos regionais  
e reforçou as atribuições do Poder Legislativo.

História

41. Observe a imagem.

(https://bit.ly/32wUYAD. Acessado em 17 de julho de 2019)

O cartaz foi produzido e apresentado no contexto

(A) da Coluna Prestes, movimento de luta militar contra 
o presidente Artur Bernardes, em ação entre 1919 e 
1925.

(B) do Levante Integralista de 1938, no qual a Ação Inte-
gralista Brasileira, sob o comando de Plínio Salgado, 
tentou destituir Vargas do poder.

(C) da Greve Geral de 1917, iniciada em São Paulo, e que 
se espalhou por todo país, exigindo a criação de leis 
que protegessem os trabalhadores.

(D) da Revolução Tenentista de 1924, na qual militares 
reformistas tomaram a cidade de São Paulo e exigi-
ram a renúncia do presidente Washington Luís.

(E) da Revolução Constitucionalista de 1932, movimento 
no qual o estado de São Paulo lutou com armas contra 
o governo provisório de Getúlio Vargas.
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geografia

46. Observe a paisagem para responder à questão.

(https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/. 
Acesso em 30.07.2019)

A paisagem mostrada é característica do domínio

(A) das caatingas.

(B) amazônico.

(C) dos mares de morros.

(D) das pradarias.

(E) do cerrado.

47. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e  
Estatística (IBGE), em 2018, a população brasileira era 
de 208.494.900 habitantes. O Instituto apresentou como 
característica importante dessa população

(A) a elevada participação de imigrantes no crescimento 
demográfico.

(B) o declínio da proporção de pessoas com mais de 60 
anos no conjunto da população.

(C) a forte concentração, principalmente no litoral e na 
região Sudeste.

(D) o grande predomínio de população na faixa entre 0  
e 14 anos de idade.

(E) o baixo percentual de pessoas vivendo em grandes 
cidades.

44. Os números variam, mas uma coisa é certa: este comí-
cio foi a maior manifestação já realizada em São Paulo 
desde a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, 
em 1964.

Os verdadeiros heróis nesse 25 de janeiro de 1984 
foram as 300 mil pessoas que provaram ser possível fa-
zer política com amor, garra e alegria. O povo se aglome-
rava, discutia, pulava. Ali havia adeptos do PT, PMDB, 
PCB, PC do B, PTB, PDT, até mesmo alguns solitários 
pedessistas.

(Carlos Brickmann, In: 20 textos que fizeram história. Apud: Conceição 
Cabrini et al, História temática: o mundo dos cidadãos)

O texto apresenta uma manifestação

(A) pela volta dos exilados durante o Regime Militar.

(B) contra o governo do presidente Ernesto Geisel.

(C) que criticava a hiperinflação.

(D) em apoio à greve dos metalúrgicos do ABC.

(E) que fez parte da campanha Diretas-Já.

45. Leia o texto.

Em 1989, depois de uma acirrada campanha,  
Fernando Collor de Mello saiu vitorioso. Logo no início 
de seu governo, ele bloqueou temporariamente as contas 
bancárias para restringir o volume de dinheiro em circu-
lação e o consumo.

(Ricardo Dreguer e Eliete Toledo, Nova História:  
conceitos e procedimentos, 9o ano)

Sobre Fernando Collor de Mello, é correto afirmar que

(A) fez uma série de acordos com o Congresso Nacional 
e conseguiu aprovar medidas que ampliaram os  
direitos trabalhistas.

(B) promulgou uma extensa legislação sobre o Poder 
Judiciário, que ampliou o número de ministros no 
Supremo Tribunal Federal.

(C) criou um plano de estabilização econômica e de 
combate à inflação, com apoio da Câmara dos  
Deputados, o Plano Real.

(D) foi acusado de corrupção e sofreu um processo de 
afastamento do cargo, assim como a cassação dos 
seus direitos políticos.

(E) montou um programa de estatização de empresas 
ligadas à telefonia, à produção e à distribuição de 
energia e ao saneamento básico.
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50. Após vinte anos de negociação, o Mercosul e a União 
Europeia selaram, nesta sexta-feira [28.06.2019], um 
acordo de livre comércio entre os dois blocos. A infor-
mação é dos ministérios da Economia e das Relações 
Exteriores. O pacto é um marco histórico no relaciona-
mento entre os dois blocos, que representam, juntos, 
cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 
milhões de pessoas.

(https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/28/economia/ 
1561741745_016799.html. Acesso em 26.07.2019)

O Mercosul, atualmente,

(A) importa produtos agropecuários e manufaturados 
europeus mais valorizados que os minerais que  
exporta.

(B) apresenta seis membros, dos quais a Venezuela e  
a Bolívia têm pequena relação diplomática com o 
Brasil.

(C) representa o principal parceiro comercial de países 
da América do Norte, como os Estados Unidos e o 
Canadá.

(D) tem grande destaque na produção de manufaturas 
que deverão ser exportadas para a Europa, após o 
acordo.

(E) é formado por países vizinhos entre os quais o  
Brasil e a Argentina são os mais populosos e indus-
trializados.

noções de inforMática

51. Um usuário do Microsoft Windows 7, em sua configuração 
padrão, está editando um arquivo de texto no programa 
Bloco de Notas. Caso esse usuário acione conjuntamente 
a tecla Windows e a tecla D, será

(A) desfeita a última ação da edição.

(B) mostrada a Área de Trabalho.

(C) aberto o Painel de Controle.

(D) aberto o último arquivo editado.

(E) salvo o arquivo em edição.

52. O programa que integra os Assessórios do MS-Windows 7, 
em sua configuração padrão, e que é utilizado para a  
visualização e organização de arquivos e pastas do disco 
rígido é o

(A) WordPad.

(B) Portal de Arquivos.

(C) Data Center.

(D) Windows Explorer.

(E) Central de Controle.

48. Leia os textos sobre dois importantes cultivos brasileiros.

I. No início da década de 1980, apenas 20% da produção 
brasileira de X era obtida no Cerrado que, em 1990, 
contribuía com cerca de 40% da produção nacional. 
Mostrando grande potencial, em 2017, o Cerrado foi 
responsável por 60% da produção nacional.

II. O Brasil é o maior produtor mundial de Y, sendo que 
São Paulo, além de apresentar elevada produtividade, 
responde por 55% da área plantada no país.

Nos textos, X e Y correspondem, respectivamente, aos 
seguintes produtos:

(A) soja e cana-de-açúcar.

(B) milho e feijão.

(C) arroz e milho.

(D) laranja e soja.

(E) cana-de-açúcar e laranja.

49. Observe o mapa para responder à questão.

Porto Alegre

Florianópolis

São Paulo Rio de Janeiro

Vitória

Belo Horizonte
Campo Grande

Goiania

Cuiabá

Porto VelhoRio Branco

Manaus

Boa Vista

Brasília

Palmas

Teresina

Salvador

Aracaju

Maceio

Recife

João Pessoa

Natal

FortalezaSão Luís

Belém

Macapá

Curitiba

........................................

LEGENDA

(CALDINI, Vera e ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. Adaptado)

Assinale a alternativa que identifica, corretamente, a  
legenda do mapa.

(A) Regiões com fraco dinamismo demográfico.

(B) Principais concentrações industriais.

(C) Áreas com elevado nível de erosão dos solos.

(D) Novas áreas de produção agropecuária.

(E) Grandes polos de produção mineral.
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55. Um usuário está utilizando o programa MS Excel 2010, 
em sua configuração padrão, para controlar seus gastos 
anuais. Para tanto, digitou os gastos de cada mês em 
uma planilha. Desejando imprimir os dados lançados, 
ele selecionou as 12 planilhas que compõem a pasta de  
trabalho e configurou o menu Imprimir, como mostrado 
na figura:

HP Deskjet 4640 series (Rede)

Imprimir Planilhas Ativas

Imprimir em Um Lado

Impressora

Configurações

Imprimir

Pronto

Imprimir somente as planilhas ativas

Apenas imprimir um lado da página

Páginas 1 para 5

Imprimir

Cópias 3

Propriedades de Impressora

i

Sabendo que cada planilha ocupa exatamente uma folha 
do papel disponível na impressora, o número de folhas 
que serão impressas depois que o usuário pressionar o 
botão Imprimir é:

(A) 18.

(B) 12.

(C) 36.

(D) 15.

(E) 24.

53. Um funcionário está utilizando o programa Microsoft Word 
2010, em sua configuração padrão, para elaborar um  
relatório sobre as vendas de sua empresa. Para inserir 
uma quebra de página no texto após o parágrafo que está 
digitando e continuar a edição no início da próxima página, 
ele poderá acionar as teclas de atalho CTRL e

(A) INSERT.

(B) HOME.

(C) ENTER.

(D) END.

(E) PGDN.

54. Os ícones da figura estão disponíveis na guia Inserir  
do programa Microsoft Word 2010, em sua configuração 
padrão.

Assinale a alternativa que contém o nome do grupo a que 
esses botões pertencem.

(A) Cabeçalho e Rodapé

(B) Tabelas

(C) Notas de Rodapé

(D) Configurar Página

(E) Páginas
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58. No programa Microsoft PowerPoint 2010, em sua confi-
guração padrão, é possível transformar a apresentação 
de slides em vídeo, gravar e sincronizar narração de voz. 
Assim, será possível assistir a essa apresentação em 
qualquer computador, sem a necessidade de estar ins-
talado um programa de slides nesse aparelho. O arquivo 
resultante dessa transformação será salvo no formato

(A) .wmv

(B) .potx

(C) .rtf

(D) .pdf

(E) .xps

59. Um programa cliente de e-mail permite, essencialmente, 
compor, enviar e receber mensagens eletrônicas, desde 
que exista uma conta com senha cadastrada para o usuário 
em um servidor de e-mail. 

Assinale a alternativa que contém o nome de um programa 
cliente de e-mail.

(A) Sun Firebird

(B) Microsoft Outlook

(C) Zimbra Desktape

(D) Mozilla Firefox

(E) Microsoft Wordpad

60. Quando um usuário está utilizando um browser para  
navegar pelas páginas da World Wide Web, é comum 
que a página indicada por um hyperlink não exista mais. 
Nessa situação, é comum que o browser

(A) seja fechado e impedido de ser reaberto por 5  
minutos.

(B) receba uma mensagem indicando que houve um 
erro.

(C) seja fechado, e o computador do usuário seja  
reiniciado.

(D) tente novos acessos à página em intervalos de 1  
segundo.

(E) seja fechado, e o computador do usuário seja  
desligado.

56. As células de uma planilha que está sendo editada com 
o programa Microsoft Excel 2010, em sua configuração 
padrão, foram preenchidas conforme mostrado na figura.

A

1

8

13

95

1

2

3

4

5

B C

1 2

5 3

21 34

89 55

Se a fórmula =SE(B1>5;A4;C4-A2) for digitada na célula 
C5, o valor obtido nessa célula será

(A) 55.

(B) 47.

(C) 89.

(D) 95.

(E) 21.

57. Um usuário do programa Microsoft PowerPoint 2010, em 
sua configuração padrão, utilizou os botões mostrados 
na figura a seguir para definir os efeitos de transição de 
dois slides de sua apresentação.

Os efeitos de transição de slides correspondentes aos 
botões da figura são, respectivamente:

(A) Empurrar e Descobrir.

(B) Esmaecer e Formar.

(C) Dividir e Revelar.

(D) Revelar e Recortar.

(E) Dividir e Descobrir.




