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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 10 baseiam-se no 

texto abaixo. 
 

"Nenhum homem é uma ilha", escreveu o inglês John 

Donne em 1624, frase que atravessaria os séculos como um 

dos lugares-comuns mais citados de todos os tempos. Todo lu-

gar-comum, porém, tem um alicerce na realidade ou nos senti-

mentos humanos – e esse não é exceção. Durante toda a histó-

ria da espécie, a biologia e a cultura conspiraram juntas para 

que a vida humana adquirisse exatamente esse contorno, o de 

um continente, um relevo que se espraia, abraça e se interliga. 

A vida moderna, porém, alterou-o de maneira drástica. 

Em certos aspectos partiu o continente humano em um arqui-

pélago tão fragmentado que uma pessoa pode se sentir total-

mente separada das demais. Vencer tal distância e se reunir 

aos outros, entretanto, é um dos nossos instintos básicos. E é a 

ele que atende um setor do mercado editorial que cresce a 

passos largos: o da autoajuda e, em particular, de uma 

autoajuda que se pode descrever como espiritual. Não porque 

tenha necessariamente tonalidades religiosas (embora elas, às 

vezes, sejam nítidas), mas porque se dirige àquelas questões 

de alma que sempre atormentam os homens. Como a perda de 

uma pessoa querida, a rejeição ou o abandono, a dificuldade de 

conviver com os próprios defeitos e os alheios, o medo da 

velhice e da morte, conflitos com os pais e os filhos, a frustração 

com as aspirações que não se realizaram, a perplexidade diante 

do fim e a dúvida sobre o propósito da existência. Questões 

que, como séculos de filosofia já explicitaram, nem sempre têm 

solução clara – mas que são suportáveis quando se tem com 

quem dividir seu peso, e esmagadoras quando se está só. 

As mudanças que conduziram a isso não são poucas 

nem sutis: na sua segunda metade, em particular, o século XX 

foi pródigo em abalos de natureza social que reconfiguraram o 

modo como vivemos. O campo, com suas relações próximas, foi 

trocado em massa pelas cidades, onde vigora o anonimato. As 

mulheres saíram de casa para o trabalho, e a instituição da 

"comadre" virtualmente desapareceu. Desmanchou-se também 

a ligação quase compulsória que se tinha com a religião, as 

famílias encolheram drasticamente não só em número de filhos 

mas também em sua extensão. A vida profissional se tornou 

terrivelmente competitiva, o que acrescenta ansiedade e reduz 

as chances de fazer amizades verdadeiras no local de trabalho. 

Também o celular e o computador fazem sua parte, aumen-

tando o número de contatos de que se desfruta, mas reduzindo 

sua profundidade e qualidade. 

Perdeu-se aquela vasta rede de segurança que, é certo, 

originava fofoca e intromissão, mas também implicava conse-

lhos e experiência, valores sólidos e afeição desprendida, que 

não aumenta nem diminui em função do sucesso ou da beleza. 

Essa é a lacuna da vida moderna que a autoajuda vem se pro-

pondo a preencher: esse sentido de desconexão que faz com 

que em certas ocasiões cada um se sinta como uma ilha des-

garrada do continente e sem meios de se reunir novamente a 

ele. 

(Isabela Boscov e Silvia Rogar. Veja, 2 de dezembro de 2009, 
pp. 141–143, com adaptações) 

 
 
1. A afirmativa inicial do texto significa, em outras palavras, 

que 
 

(A) o fato de uma pessoa se manter isolada das demais 
é um dos aspectos inerentes à natureza humana. 

 

(B) todos os homens podem usufruir, por decisão pró-
pria, situações de afastamento dos demais, à 
semelhança de uma ilha. 

 

(C) o sentimento coletivo transforma os homens num 
aglomerado de ilhas, como num arquipélago. 

 

(D) o isolamento entre os homens pode fazer parte de 
sua natureza, embora eles vivam em sociedade. 

 

(E) os homens são dependentes uns dos outros por 
natureza, distintos das ilhas, que são isoladas por 
definição. 

_________________________________________________________ 
 

2. De acordo com o texto, 
 

(A) as mudanças sociais ocorridas no século XX altera-
ram o modo de vida das pessoas, permitindo maior 
aproximação entre elas.  

 

(B) a transformação de um mundo rural em uma socie-
dade urbana favoreceu o surgimento de uma rede 
de contatos pessoais mais próximos. 

 

(C) a ausência de um verdadeiro sentimento religioso 
induz as pessoas a uma insatisfação que marca até 
mesmo as relações de trabalho na sociedade mo-
derna. 

 

(D) a beleza e o sucesso pessoal passaram a ser mais 
importantes na vida moderna, em detrimento das 
relações de verdadeira e desinteressada afeição. 

 

(E) a vida moderna instituiu novos padrões e valores 
que regem a sociedade, aproximando os homens 
em torno de serviços oferecidos pelas cidades. 
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3. Considerando-se o 2o parágrafo, está INCORRETO o que 
se afirma em: 

 
(A) O parágrafo se articula com o 1o por meio de uma 

ressalva, expressa por porém. 
 
(B) O segmento grifado em partiu o continente humano 

pode ser substituído por partiu-lhe. 
 
(C) Há relação de causa e consequência no segmento 

um arquipélago tão fragmentado que uma pessoa 
pode se sentir totalmente separada das demais. 

 
(D) Há nele enumeração de situações que exemplificam 

as questões de alma que sempre atormentam os 
homens. 

 
(E) Substituindo-se o segmento grifado em quando se 

está só por estamos , a palavra só deverá ir 
obrigatoriamente para o plural – sós . 

_________________________________________________________ 
 

4. A expressão cujo sentido está corretamente transcrito, 
com outras palavras, é: 

 
(A) um alicerce na realidade = uma base na existência 

efetiva. 
 
(B) alterou-o de maneira drástica = substituiu-o paula-

tinamente. 
 
(C) um arquipélago tão fragmentado = ilhas de relevo 

acidentado. 
 
(D) foi pródigo em abalos de natureza social = permitiu 

algumas alterações na sociedade. 
 
(E) a ligação quase compulsória = uma convicção extre-

ma. 
_________________________________________________________ 
 

5. As mudanças que conduziram a isso não são poucas nem 
sutis... (3o parágrafo) 

 
A expressão grifada refere-se, corretamente, 
 
(A) às condições impostas tanto pela biologia quanto 

pela cultura ao modo de vida que se desenhou nos 
dias de hoje. 

 
(B) ao crescimento de um tipo de literatura que se di-

fundiu pelo mundo todo, como alternativa à perda do 
antigo sentimento religioso. 

 
(C) à retomada do espírito de união que sempre carac-

terizou os agrupamentos humanos, com a cons-
ciência de que cada um é parte de um todo social. 

 
(D) às questões existenciais que se agravaram diante da 

percepção de isolamento existente nas contingên-
cias da vida moderna. 

 
(E) à certeza de que frases que se tornam repetitivas ao 

longo do tempo constituem a base da autoajuda, tão 
importante nos dias de hoje. 

_________________________________________________________ 
 

6. E é a ele que atende um setor do mercado editorial que 
cresce a passos largos... (2o parágrafo) 
 
O pronome grifado acima substitui corretamente, consi-
derando-se o contexto, 

 
(A) um arquipélago fragmentado. 
 
(B) um relevo que se espraia. 
 
(C) um dos nossos instintos básicos. 
 
(D) um dos lugares-comuns mais citados de todos os 

tempos. 
 
(E) um setor de autoajuda do mercado editorial. 

7. Todo lugar-comum, porém, tem um alicerce na realidade 
ou nos sentimentos humanos ... (1o parágrafo)  
 
A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento 
que o grifado acima é: 
 
(A) ... é um dos nossos instintos básicos. 
(B) .... que cresce a passos largos ... 
(C) ... que conduziram a isso ... 
(D) ... as famílias encolheram drasticamente ... 
(E) ...  que acrescenta ansiedade ... 

_________________________________________________________ 
 

8. Considere as seguintes afirmativas, a respeito do emprego 
de sinais de pontuação no texto: 
 

 I. O emprego das aspas que isolam a 1a frase e a 
palavra "comadre" no 3o parágrafo tem o mesmo 
sentido em ambos os casos. 

 
 II. Os travessões que se encontram no 1o e no final do 

2o parágrafo podem ser corretamente substituídos 
por vírgulas, sem alteração do sentido original. 

 
 III. O emprego dos dois-pontos no 2o e no final do 

último parágrafo sinaliza a introdução de segmen-
tos que especificam a afirmativa imediatamente an-
terior a eles. 

 
 IV. O segmento isolado por parênteses no 2o parágrafo 

apresenta sentido contraditório no contexto, poden-
do ser inteiramente descartado, sem prejuízo do 
sentido textual. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) III e IV. 
(B) II e III. 
(C) II e IV. 
(D) I e III. 
(E) I e II. 

_________________________________________________________ 
 

9. ... que faz com que em certas ocasiões ... (último parágrafo) 
 
A lacuna que deverá ser corretamente preenchida pela 
expressão grifada acima está em: 
 
(A) O mercado editorial de autoajuda,  ......  abrange vá-

rias categorias, cresce a olhos vistos em todo o 
mundo.  

(B) O conteúdo dos livros de autoajuda,  ......  os leito-
res acreditam, serve de inspiração para o sucesso 
na vida e na carreira profissional.  

(C) Os leitores estão convictos  ......  essas publicações 
serão a inspiração para uma vida mais harmônica e 
feliz.  

(D) Os livros de autoajuda procuram conduzir as pes-
soas a obterem com tenacidade tudo aquilo  ......  so-
nham.  

(E) A literatura de autoajuda constitui, no momento, os 
meios  ......  as pessoas recorrem para viver melhor. 

_________________________________________________________ 
 

10. Orientação espiritual  ......  todas as pessoas é um dos pro-
pósitos  ......  que escritores e pensadores vêm se dedi-
cando, porque a perplexidade e a dúvida são inevitáveis  
......  condição humana. 
 
As lacunas da frase acima estarão corretamente preen-
chidas, respectivamente, por: 
 
(A) à - a - à 
(B) à - à - a 
(C) a - a - à 
(D) a - à - à 
(E) a - a - a 
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Atenção:  As questões de números 11 a 15 baseiam-se no 
texto abaixo. 

 

O reflorestamento tem o papel de conservar a biodiver-

sidade da Mata Atlântica e retomar as funções ecológicas que a 

tornam tão importante. Mas é possível fazer com que uma flo-

resta secundária avance para a condição de floresta nativa? 

Segundo a diretora de restauração florestal da SOS 

Mata Atlântica, as florestas secundárias geralmente não conse-

guem atingir as mesmas condições ecológicas que as primárias, 

mas têm o seu valor. "Uma floresta estabelecida, ainda que 

secundária, absorve água e forma um reservatório natural, 

impede o assoreamento dos rios e gera emprego e renda para 

quem atua na restauração." 

A manutenção de funções ecológicas na floresta secun-

dária depende de seu desenvolvimento. "Se ela atingir deter-

minado tamanho, diversidade e microclima adequado, poderá 

ter funções semelhantes às da mata nativa", diz ela. Também a 

capacidade de absorver carbono é uma das diferenças entre as 

duas florestas. A mata secundária sequestra muito mais carbo-

no, mas isso não a torna melhor do que a primária, ela explica. 

O grau de biodiversidade é um dos principais fatores que 

diferenciam florestas primárias e secundárias. Esse grau de-

pende de vários aspectos, especialmente a idade e a existência 

de mata nativa nas proximidades. As florestas secundárias são 

definitivamente mais vulneráveis do que a primária, principal-

mente em relação ao fogo. Na Amazônia, a idade média de uma 

floresta secundária é de seis ou sete anos, já que muitas delas 

são queimadas mais de uma vez. 

A diretora avalia ainda que a perda de espécies na mata 

secundária está relacionada ao ambiente mais aberto. Interven-

ções como corte de cipó e plantio de espécies que funcionem 

como uma barreira podem contribuir para a restauração e a 

conservação das florestas. 

(Ana Bizzotto. O Estado de S. Paulo,  Especial Sustentabilida-
de, H6, 30 de janeiro de 2009, com adaptações) 

 
 
11. Está implícito no texto, como resposta à questão colocada 

no 1o parágrafo, que 
 
(A) as áreas de florestas replantadas podem ter as 

mesmas funções ecológicas, porém apresentam 
menor diversidade em relação às florestas nativas. 

 
(B) as condições ecológicas de uma floresta secundária 

são inferiores às da floresta nativa, o que determina 
diferenças em suas funções. 

 
(C) a dificuldade de comparar os dois tipos de florestas 

é muito grande, considerando-se as enormes dife-
renças entre elas. 

 
(D) a absorção de carbono, função essencial exercida 

pelas florestas, comprova a semelhança entre as 
nativas e as secundárias.  

 
(E) o plantio de espécies diferentes na mata secundária 

pode torná-la até mesmo mais resistente a intem-
péries do que a mata nativa. 

12. De acordo com o texto, a afirmativa correta é: 
 
(A) Florestas secundárias recuperam biodiversidade das 

matas nativas. 
 
(B) Floresta secundária é mais vulnerável do que a 

floresta nativa original. 
 
(C) Florestas secundárias e florestas nativas absorvem 

iguais quantidades de carbono. 
 
(D) Recursos ecológicos de matas nativas podem ser 

facilmente recuperados. 
 
(E) Matas replantadas podem substituir as nativas com 

grandes vantagens. 
_________________________________________________________ 
 

13. A mata secundária sequestra muito mais carbono, mas 
isso não a torna melhor do que a primária... (3o parágrafo) 
 
A afirmativa acima está corretamente reproduzida, com 
outras palavras, em: 
 
(A) A mata secundária, em que sequestra muito mais 

carbono, isso não a torna melhor do que a primária. 
 
(B) Mesmo que isso não a torna melhor do que a primá-

ria, a mata secundária sequestra muito mais carbono. 
 
(C) A mata secundária não se torna melhor do que a 

primária, embora sequestre muito mais carbono. 
 
(D) A mata primária, onde se sequestra muito mais 

carbono, não a torna melhor do que a secundária. 
 
(E) A mata primária, sequestrando muito mais carbono, 

não vai se tornar melhor do que a secundária. 
_________________________________________________________ 
 

14. Os verbos grifados estão corretamente flexionados na frase: 
 
(A) Após a catástrofe climática que se abateu sobre a 

região, os responsáveis propuseram a liberação dos 
recursos necessários para sua reconstrução. 

 
(B) Em vários países, autoridades se disporam a elabo-

rar projetos que prevessem a exploração sustentável 
do meio ambiente. 

 
(C) Os consumidores se absteram de comprar produtos 

de empresas que não consideram a sustentabilidade 
do planeta. 

 
(D) A constatação de que a vida humana estaria com-

prometida deteu a exploração descontrolada daque-
la área de mata nativa. 

 
(E) Com a alteração climática sobreviu o excesso de 

chuvas que destruiu cidades inteiras com os alaga-
mentos. 

_________________________________________________________ 
 

15. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta 
em: 
 
(A) Presume-se que já tenha sido extinto muitas espé-

cies da fauna e da flora com a destruição de enor-
mes extensões de florestas. 

 
(B) Os desequilíbrios no ecossistema de uma floresta 

pode pôr em risco a sobrevivência de certas espé-
cies de plantas. 

 
(C) Deve valer para todos os países as medidas de 

segurança a ser tomada em relação à preservação 
de florestas. 

 
(D) Para a restauração de áreas ocupadas por ativida-

des agrícolas, é observado os tipos de uso do solo e 
as características do entorno para traçar o projeto de 
ação. 

 
(E) Projetos desenvolvidos por especialistas mostram 

que é possível conciliar restauração de florestas na-
tivas com o manejo sustentável de seus recursos 
naturais. 
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Matemática 

 
16. Segundo o registro da entrada e saída de pessoas, X pes-

soas visitaram as dependências da Assembleia Legislativa 
de São Paulo, ao longo de certa semana, de segunda à 
sexta-feira. Relativamente ao registro dessas pessoas, 
sabe-se que: 

 

− mais de 710 lá estiveram ao longo dessa semana; 
 

− o número de homens era menor que 500 e igual a 
13

9
 

de X. 
 
Nessas condições, o total de mulheres que visitaram a 
Assembleia nessa semana é um número 

 
(A) menor que 200. 
 

(B) divisível por 6. 
 

(C) ímpar. 
 

(D) múltiplo de 11. 
 

(E) maior que 300. 
_________________________________________________________ 
 

17. Costuma-se dizer que em dias de jogos do Brasil na Copa 
do Mundo de Futebol o país literalmente “para”. Suponha 
que durante um jogo do Brasil na última Copa houve uma 
diminuição do fluxo de veículos que passaram por uma 
praça de pedágio de certa rodovia: a média habitual de 50 
veículos por minuto passou a ser de 57 veículos por hora. 
Considerando esses dados, no momento de tal jogo o 
fluxo de veículos nessa praça foi reduzido em 

 
(A) 98,1%. 
 

(B) 98,4%. 
 

(C) 98,6%. 
 

(D) 981%. 
 

(E) 984%. 
_________________________________________________________ 
 

18. Considere que Tancredo gasta, em média, 
8
N

 horas  para 

analisar N documentos fiscais. Assim sendo, para cada 10  
 
documentos a mais que  Tancredo  analisar,  o  acréscimo  
 
de tempo na análise dos documentos será de 

 
(A) 2 horas e 30 minutos. 
 

(B) 2 horas e 15 minutos. 
 

(C) 1 hora e 45 minutos. 
 

(D) 1 hora e 30 minutos. 
 

(E) 1 hora e 15 minutos. 

19. Suponha que, certo mês, a média aritmética da quanti-
dade de gasolina usada para abastecer um conjunto de 
80 automóveis que prestam serviço à Assembleia foi de 
90 litros. Considerando que cinco desses automóveis 
foram abastecidos com 69, 77, 72, 76 e 81 litros de 
gasolina, então, se eles fossem excluídos do conjunto, a 
média aritmética da quantidade de gasolina, em litros, 
usada pelos demais automóveis passaria a ser 
 
(A) 89 
 
(B) 90 
 
(C) 91 
 
(D) 92 
 
(E) 93 

_________________________________________________________ 
 

20. Um lote com 120 objetos postais deve ser dividido igual-
mente entre um grupo de X Agentes, para posterior enca-
minhamento a diferentes setores da Assembleia. Saben-
do-se que se o grupo tivesse 1 Agente a menos caberia a 
cada um deles encaminhar 6 objetos a mais do que a 
quantidade prevista inicialmente, então, é verdade que X é 
um número 
 
(A) maior que 6. 
 
(B) múltiplo de 3. 
 
(C) quadrado perfeito.  
 
(D) primo. 
 
(E) par. 

_________________________________________________________ 
 

21. Para testar a capacidade operacional de dois Agentes 
Legislativos, um mesmo texto de 50 páginas foi encami-
nhado a cada um para digitação. 
Na figura abaixo, as curvas I e II descrevem os 
respectivos desempenhos dos Agentes Adrien e Régine 
ao longo da digitação de tal texto. 

 

        

n  de páginas
digitadas

o

tempo
 (minutos)

50

0 125 150

I

II

 
 

Considerando que eles iniciaram juntos a digitação e que 
cada página tinha 30 linhas, então, de acordo com as 
informações do gráfico, é correto afirmar que 

 
(A) a capacidade operacional de Régine foi maior que a 

de Adrien. 
 
(B) Adrien digitou, em média, 12 linhas por minuto. 
 
(C) decorridos 60 minutos do início da digitação, um dos 

Agentes havia digitado 5 páginas a mais do que o 
outro. 

 
(D) Régine digitou, em média, 9 linhas por minuto. 
 
(E) decorridos 60 minutos do início da digitação, o 

número de páginas digitadas por Adrien era igual a 
125% do número digitado por Régine. 

Caderno de Prova ’W23’, Tipo 001



 

6 ALESP-Conhec.Gerais4 

22. A sequência de números inteiros (F1, F2, F3, ..., Fn−1, Fn, 
Fn+1, ...), cujos termos são obtidos utilizando a lei de 
formação F1 = F2 = 1 e Fn = Fn−1 + Fn−2, para todo inteiro 

n ≥ 3, é chamada Sequência de Fibonacci − famoso ma-
temático italiano do século XIII. Assim sendo, a soma 
do quinto, sétimo e décimo termos da Sequência de 

Fibonacci é igual a 
 

(A) 73 
 
(B) 69  
(C) 67  
(D) 63  
(E) 81 

_________________________________________________________ 
 

23. Do total de Agentes que trabalham em certo setor da 
Assembleia Legislativa de São Paulo, sabe-se que, se fos-
sem excluídos os  
− do sexo feminino, restariam 15 Agentes;  
− do sexo masculino, restariam 12 Agentes;  
− que usam óculos, restariam 16 Agentes;  
− que são do sexo feminino ou usam óculos, restariam 

9 Agentes.  
Com base nessas informações, o número de Agentes des-
se setor que são do sexo masculino e não usam óculos é  
(A) 5 
 
(B) 6 
 
(C) 7 
 
(D) 8 
 
(E) 9 

_________________________________________________________ 
 

24. Paloma fez as seguintes declarações:  
− “Sou inteligente e não trabalho.”  
− “Se não tiro férias, então trabalho.”  
Supondo que as duas declarações sejam verdadeiras, é 
FALSO concluir que Paloma  
(A) é inteligente.  
(B) tira férias.  
(C) trabalha.  
(D) não trabalha e tira férias.  
(E) trabalha ou é inteligente. 

_________________________________________________________ 
 

25. Três Agentes Administrativos da Assembleia Legislativa 
de São Paulo − Artur, Bento e Cinira − foram incumbidos 
de arquivar um lote de documentos e, antes da execução 
dessa tarefa, fizeram as seguintes afirmações sobre a 
quantidade de documentos que ele continha: 

 
Artur: O número de documentos do lote é maior que 50 

e menor que 75. 
 

Bento: O número de documentos do lote é maior que 60 
e menor que 80. 

 
Cinira: O número de documentos do lote é maior que 70 

e menor que 100. 
 
 Considerando que as três afirmações estão corretas, a 

soma das possíveis quantidades de documentos que esse 
lote pode conter é um número compreendido entre 

 
(A) 260  e  280 
 
(B) 280  e  300 
 
(C) 300  e  320 
 
(D) 320  e  340 
 
(E) 340  e  360 

 
Noções de Informática 

 
26. A área para aplicação de um cabeçalho em um documen-

to MS Word deve levar em consideração, sem qualquer 
pré-definição de valores, as medidas da 
 
(A) altura do cabeçalho igual à distância da borda so-

mada à margem superior. 
 
(B) margem superior igual à distância da borda somada 

à altura do cabeçalho. 
 
(C) margem superior somada à distância da borda, mais 

a altura do cabeçalho. 
 
(D) distância da borda igual à margem superior. 
 
(E) altura do cabeçalho igual à margem superior. 

_________________________________________________________ 
 

27. NÃO se trata de uma opção de alinhamento da tabulação 
de parágrafos no MS Word: 
 
(A) Direito. 
 
(B) Centralizado. 
 
(C) Esquerdo. 
 
(D) Justificado. 
 
(E) Decimal. 

_________________________________________________________ 
 

28. Selecionando-se as linhas 3 e 4 de uma planilha MS Excel 
existente e clicando-se na opção Linhas do menu Inserir, 
ocorrerá a inserção de 
 
(A) uma linha em branco, na posição de linha 3, so-

brepondo a linha 3 existente. 
 
(B) uma linha em branco, na posição de linha 5, 

sobrepondo a linha 5 existente. 
 
(C) uma linha em branco, na posição de linha 5, 

deslocando as linhas existentes em uma linha para 
baixo. 

 
(D) duas linhas em branco, nas posições de linha 3 e 4, 

sobrepondo as linhas 3 e 4 existentes. 
 
(E) duas linhas em branco, nas posições de linha 3 e 4, 

deslocando as linhas existentes em duas linhas para 
baixo. 

_________________________________________________________ 
 

29. Para imprimir títulos de colunas em todas as páginas 
impressas de uma planilha MS Excel deve-se selecionar 
as linhas de título na guia 
 
(A) Planilha do menu Exibir. 
 
(B) Cabeçalho/rodapé do menu Exibir. 
 
(C) Planilha da janela Configurar página. 
 
(D) Página da janela Configurar página. 
 
(E) Cabeçalho/rodapé da janela Configurar página. 
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30. No MS Windows XP, se um arquivo for arrastado pelo 
mouse, pressionando-se simultaneamente a tecla SHIFT, 
será 

 
(A) movido o arquivo para a pasta de destino, se as 

pastas de origem e destino estiverem na mesma 
unidade ou se estiverem em unidades diferentes. 

 
(B) movido o arquivo para a pasta de destino, se as 

pastas de origem e destino estiverem apenas em 
unidades diferentes. 

 
(C) copiado o arquivo  na pasta de destino, se as pastas 

de origem e destino estiverem na mesma unidade ou 
se estiverem em unidades diferentes. 

 
(D) copiado o arquivo  na pasta de destino, se as pastas 

de origem e destino estiverem apenas em unidades 
diferentes. 

 
(E) criado na pasta de destino um atalho para o arquivo, 

se as pastas de origem e destino estiverem na mes-
ma unidade ou se estiverem em unidades diferentes. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito 
 

31. A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão legisla-
tiva anual, independentemente de convocação, de 

 
(A) 15 de Fevereiro a 15 de Julho e de 1o de Agosto a 

10 de Dezembro. 
 
(B) 20 de Janeiro a 30 de Junho e de 1o de Agosto a 

1o de Dezembro. 
 
(C) 15 de Fevereiro a 1o de Julho e de 10 de Agosto a 

20 de Dezembro. 
 
(D) 1o de Fevereiro a 30 de Junho e de 1o de Agosto a 

15 de Dezembro. 
 
(E) 1o de Fevereiro a 20 de Junho e de 1o de Agosto a 

20 de Dezembro. 
_________________________________________________________ 
 

32. Sobre os Direitos e Garantias Individuais e Coletivos, 
considere: 

 
 I. O Partido Político, com ou sem representação no 

Congresso Nacional, está legitimado à propositura 
de Mandado de Segurança Coletivo. 

 
 II. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em 

caso de crime comum, praticado antes da natura-
lização, ou de comprovado envolvimento em tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da 
lei. 

 
 III. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a 

falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à so-
berania e à cidadania. 

 
 IV. As associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, exigindo-se, em ambos os casos, o 
trânsito em julgado. 

 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, está 
correto o que se afirma APENAS em 

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

33. Constitui um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil, de acordo com a Constituição Federal de 1988, 

 

(A) a garantia do desenvolvimento nacional. 

(B) a não intervenção. 

(C) a defesa da paz. 

(D) a igualdade entre os Estados. 

(E) o pluralismo político. 

_________________________________________________________ 

 

34. As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão po-
deres de investigação próprios das autoridades judiciais, 
além de outros previstos no Regimento Interno, serão cria-
das mediante requerimento  

 

(A) de, no mínimo, um terço dos membros da Assem-
bleia Legislativa. 

 

(B) da maioria simples dos membros da Assembleia Le-
gislativa. 

 

(C) de, no mínimo, três quintos dos membros da Assem-
bleia Legislativa. 

 

(D) da maioria absoluta dos membros da Assembleia 
Legislativa. 

 

(E) de, no mínimo, dois terços dos membros da Assem-
bleia Legislativa. 

_________________________________________________________ 

 

35. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem 
novos Estados ou Territórios Federais, mediante apro-
vação da população diretamente interessada, por meio de  

 

(A) referendo, e do Congresso Nacional, por Lei Ordi-
nária. 

 

(B) plebiscito, e do Congresso Nacional, por Lei Com-
plementar. 

 

(C) referendo, e do Congresso Nacional, por Lei 
Complementar. 

 

(D) plebiscito, e do Congresso Nacional, por Lei Ordi-
nária. 

 

(E) referendo, e do Congresso Nacional, por Decreto 
Legislativo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
36. Quando um amplificador produz muito ruído durante o 

ajuste do volume, o problema provável é o 
 

(A) capacitor de acoplamento da saída do circuito de 
controle de volume. 

 
(B) capacitor de saída da fonte de alimentação. 
 
(C) transistor de saída do canal. 
 
(D) potenciômetro do controle de volume. 
 
(E) filtro de ruído da alimentação do amplificador. 

_________________________________________________________ 
 

37. Considere o circuito do divisor de frequências abaixo. 
 

     

Amplificador
de Áudio 8 Ω

+ + +

L1 L2

3,2 mH 220 Hµ

+

8 Ω 8 Ω 8 Ω
Woofer Squawker Tweeter

C  = 50 F1 µ

C  2

3,5 Fµ

 
 

As reatâncias da bobina L1 e do capacitor C1 na frequên-
cia de 400 Hz, nessa ordem, valem, aproximadamente, 
 
(A) 4 Ω e 16 Ω 
 
(B) 4 Ω e 8 Ω 
 
(C) 8 Ω e 8 Ω 
 
(D) 8 Ω e 4 Ω 
 
(E) 8 Ω e 16 Ω 

_________________________________________________________ 
 

38. Um sinal sonoro de 2,5 kHz propagando-se no ar tem 
comprimento de onda de, aproximadamente, 

 
(A) 8,5 cm 
 
(B) 85 mm 
 
(C) 13,6 m 
 
(D) 1,36 cm 
 
(E) 136 mm 

_________________________________________________________ 
 

39. Um gerador de sinais com impedância interna de 600 Ω é 
ajustado para produzir um sinal senoidal de 1kHz e 
500 mVpp em aberto. Ao ser ligado a um pré-amplificador 
com impedância de entrada de 2,4 kΩ, a potência na 
entrada que efetivamente será amplificada é de, aproxi-
madamente, 
 
(A) 8,3 µW(RMS) 
 
(B) 83,3 µW (RMS) 
 
(C) 26,8 mW (PMPO) 
 
(D) 104,7 µW (PMPO) 
 
(E) 416,8 mW (RMS) 

40. No multímetro digital, o teste de continuidade deve ser 
feito com a chave seletora posicionada em 

 
(A) 200 mV 
 
(B) 200 µA 
 
(C) 2M Ω 
 
(D) ))) 
 
(E) hfe 

_________________________________________________________ 
 

41. Considere os símbolos abaixo. 
 

      

I II III

 
 
 Os símbolos estão corretamente identificados em 
 

 I II III 

(A) Transistor PNP Diodo Zener SCR 

(B) Transistor PNP SCR UJT 

(C) Transistor NPN Diodo Zener UJT 

(D) FET UJT Diodo Zener 

(E) SCR UJT FET 
_________________________________________________________ 
 

42. O fenômeno acústico que consiste no prolongamento de 
um som causado pela reflexão após o fim da emissão por 
uma fonte sonora denomina-se 

 
(A) eco. 
 
(B) diafonia. 
 
(C) ressonância. 
 
(D) dispersão. 
 
(E) reverberação. 

_________________________________________________________ 
 

43. À saída de um amplificador com impedância de 4 Ω, para 
garantir o casamento de impedâncias, devem ser ligados 

 
(A) dois alto-falantes de 8 Ω em série. 
 
(B) dois alto-falantes de 4 Ω em paralelo. 
 
(C) dois alto-falantes de 8 Ω em paralelo. 
 
(D) quatro alto-falantes de 4 Ω em série. 
 
(E) quatro alto-falantes de 4 Ω em paralelo. 

_________________________________________________________ 
 

44. A corrente que atravessa uma resistência de 4,7 kΩ 
submetida à tensão de 24 V vale, aproximadamente, 

 
(A) 2,4 mA 
 
(B) 5,1 mA 
 
(C) 11,2 mA 
 
(D) 51 µA 
 
(E) 510 µA 
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45. Um amplificador monofônico tem ganho de potência de 
+60 dB. A potência máxima de saída sem distorção é 
100 W. Nesse caso, o nível de potência máxima na 
entrada para que não haja distorção no sinal de saída, em 
dBm, é de 
 
(A)     10 
 
(B)     20 
 
(C)   100 
 
(D)   200 
 
(E) 1000 

_________________________________________________________ 
 

46. A máxima pressão sonora suportada pelo ouvido humano 
é denominada tecnicamente de 

 
(A) nível máximo de sonoridade. 
 
(B) nível extremo de tom. 
 
(C) limiar de dor. 
 
(D) limiar de audibilidade. 
 
(E) frequência máxima de dor. 

_________________________________________________________ 
 

47. A frequência da nota Lá fundamental é 440 Hz. A 
frequência da oitava acima do Lá fundamental é, em Hz, 

 
(A) 110 
 
(B) 220 
 
(C) 550 
 
(D) 660 
 
(E) 880 

_________________________________________________________ 
 

Instruções: Para responder às questões de números 48 e 49, 
analise o circuito eletrônico abaixo. 

 
 

110V
60Hz

+

+
C1

+
C2

X
+LM7805

 
 
48. Considerando que a especificação do transformador é 

110 V × 9V−2A e C1 = 2200 µF/50V, a tensão média no 
ponto X vale, aproximadamente, em V, 
 
(A)   6 
 
(B)   7,5 
 
(C)   9 
 
(D) 11,5 
 
(E) 15 

49. O dispositivo identificado por LM7805 é um circuito 
integrado 

 
(A) linear − amplificador de corrente. 
 
(B) linear − regulador de tensão. 
 
(C) linear − amplificador operacional. 
 
(D) lógico − amplificador diferencial. 
 
(E) lógico − comparador de tensão. 

_________________________________________________________ 
 

50. O resistor cujos anéis têm as cores azul, cinza, amarelo e 
dourado vale 

 
(A) 5,6 kΩ ± 5% 
 
(B) 560 kΩ ± 10% 
 
(C) 680 kΩ ± 5% 
 
(D) 68 kΩ ± 5% 
 
(E) 6,8 kΩ ± 10% 

_________________________________________________________ 
 

51. Em áudio, o nível de pressão sonora relativo a 20 µPa, 
dado em decibel, é uma especificação denominada 

 
(A) SPL. 
 
(B) PWM. 
 
(C) AGC. 
 
(D) S/N. 
 
(E) SQL. 

_________________________________________________________ 
 

52. Uma caixa acústica com um duto para que o fluxo de ar 
saia e se some à pressão sonora do alto-falante, produ-
zindo uma amplificação acústica, sobretudo nas baixas 
frequências, possui sistema 

 
(A) de suspensão acústica. 
 
(B) de reforço de squawker. 
 
(C) de reforço para tweeter isobárico. 
 
(D) bass reflex. 
 
(E) full-range. 

_________________________________________________________ 
 

53. Um equalizador gráfico está totalmente na posição flat 
quando 
 
(A) a chave bypass está desligada. 
 
(B) todos os faders estão no centro. 
 
(C) todos os faders estão no extremo superior. 
 
(D) todos os faders estão no extremo inferior. 
 
(E) o controle de volume master está no mínimo. 
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54. Considere o circuito a seguir. 
 

         

100Ω

50Ω

100Ω 100Ω 50Ω

100Ω 100Ω

 
 

 A resistência equivalente vale 
 

(A) Ω3/300  

 

(B) Ω3/100  

 

(C) Ω3/100  

 

(D) 300 Ω 
 

(E) 100/3 Ω 
_________________________________________________________ 
 

55. Na região média do ouvido humano há um pequeno órgão 
que liga o sistema auditivo ao nasal com objetivo de man-
ter a pressão interna igual à pressão do ouvido externo 
para que o tímpano vibre uniformemente, funcionando 
como uma espécie de “equalizador” de pressão auditiva. 
Trata-se 
 

(A) da bigorna. 
 

(B) da trompa de eustáquio. 
 

(C) do martelo. 
 

(D) do estribo. 
 

(E) do labirinto. 
_________________________________________________________ 
 

56. Considere os esquemas a seguir. 
 

    

0o

270o90o

180o

MIC

0o

270o90o

180o

MIC

0o

270o90o

180o

MIC

I II III

 
 

 Os padrões de direcionalidade e os respectivos tipos de 
microfones estão corretamente associados em: 
 

 I II III 

(A) Omnidirecional Bidirecional Cardioide 
(B) Bidirecional Cardioide Omnidirecional 
(C) Omnidirecional Cardioide Bidirecional 
(D) Cardioide Bidirecional Omnidirecional 
(E) Cardioide Omnidirecional Bidirecional 

57. Em relação a sistemas de áudio, considere: 
 
 I. Em sistemas de sonorização ambiente e em siste-

mas complexos de gravação não devem ser usadas 
as conexões balanceadas, já que elas são bem 
mais suscetíveis à captação de interferência. 

 
 II. Os equipamentos de áudio profissionais que ope-

ram em +4dBu possuem apenas entradas e saídas 
não balanceadas enquanto aqueles que operam em 
−10dBV possuem apenas entradas e saídas 
balanceadas. 

 
 III. Para a conexão de microfones, deve-se evitar o uso 

de cabos blindados, pois a blindagem acrescenta 
capacitância ao cabo, tornando o sistema mais 
suscetível a microfonias. 

 
 Está INCORRETO o que se afirma em 

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

_________________________________________________________ 
 

58. Um condutor paralelo de seção 1,5 mm2, 100 m de com-
primento, resistividade de 0,017 Ω.mm2/m é usado para 
conectar a saída de um amplificador a um alto-falante. A 
resistência ôhmica total do condutor vale, aproxima-
damente, em Ω, 
 
(A) 0,57 
 
(B) 1,46 
 
(C) 2,27 
 
(D) 4,62 
 
(E) 6,53 

_________________________________________________________ 
 

59. São controles do compressor de áudio: 
 
(A) threshold, peak e hass. 
 
(B) threshold, ratio e attack. 
 
(C) delay, hass e de-ênfase. 
 
(D) knee, output e input. 
 
(E) peak, release e output. 

_________________________________________________________ 
 

60. Sobre alto-falantes, considere: 
 
 I. Um sinal senoidal de 8Vpp aplicado a um alto-

falante de 8 Ω corresponde a um sinal com 1W de 
potência elétrica RMS. 

 
 II. O woofer é o alto-falante mais adequado para re-

produzir tons de altas frequências. 
 
 III. A ressonância nos alto-falantes do tipo mid-range 

ocorre nas regiões das baixas frequências de ope-
ração. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I. 
(B) II. 
(C) I e II. 
(D) I e III. 
(E) II e III. 
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Prova Discursiva − Redação 

 
1. Leia atentamente o texto seguinte. 

 
 

Numa sociedade marcada por desigualdades, como a brasileira, o ato de votar é o momento em que todos são 

realmente iguais, ao exercer seu direito de cidadania. Há que considerar, no entanto, a contrapartida dos deveres. 
 

Cidadão consciente é aquele que, capaz de exercer seus direitos, cumpre também com seus deveres. 
 

 
 
2. Redija um texto dissertativo, com argumentos, a respeito da afirmação em negrito. 
 
3. Sua dissertação deverá ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, considerando-se letra de tamanho regular. 
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