SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Concurso Público

1. Prova Objetiva

Oficial Administrativo





Você recebeu sua folha de respostas
tendo 60 questões objetivas.

e este caderno con-



Transcreva

para a folha de respostas, com caneta de

tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha
intermediária de respostas.

Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa
deste caderno.



A

duração da prova é de

Leia



A

saída do candidato da sala será permitida após trans-

cuidadosamente as questões e escolha a resposta que

você considera correta.





Responda

3

horas e

30

minutos.

corrida a metade do tempo de duração da prova.

a todas as questões.



Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no
verso desta página, a letra correspondente à alternativa
que você escolheu.

Ao

sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas

e este caderno, podendo destacar esta capa para futura
conferência com o gabarito a ser divulgado.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

27.02.2011
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03. Segundo o texto, um dos fatores que explica o sucesso da TV
no Brasil é o fato de

Língua Portuguesa

(A) receber o apoio financeiro de organizações sem fins
lucrativos.

Leia o texto que segue e responda às questões de números 01 a 09.

(B) tratar de assuntos adequados ao perfil de seus espectadores.

A TV é o principal veículo de comunicação do país, presente
em praticamente 100% do território e dos domicílios brasileiros,
porque acertou no modelo: gratuita para o telespectador, financiada
pela publicidade e com conteúdo adequado à audiência.
Mas nenhum meio de comunicação passou ileso às mudanças
que as tecnologias digitais provocaram e vêm provocando nos
últimos 15 anos. A internet, por exemplo, revolucionou a imprensa
escrita, a telefonia e o consumo de música e vídeo. Mas o impacto
sobre a televisão ainda é relativamente restrito.
Apostar que o modelo da TV deixará de existir em curto ou
em médio prazos seria um erro. Mas também é um erro apostar
que ela passará ilesa à revolução digital.
Primeiro, porque ela mesma já se digitalizou, ganhou alta
definição e, sobretudo, se tornou móvel. Essa mudança não é
pequena: ao ganhar mobilidade, ganha novas audiências e pode,
no futuro, ganhar novos formatos.
Mas a mudança tecnológica mais importante que começa a
se desenhar é a convergência da internet com os televisores. Os
aparelhos deixaram de ser uma janela apenas para aquilo que a
televisão tradicional distribui, pois passaram também a veicular
conteúdos em rede.
Se a internet mudou o comportamento das pessoas no trabalho e nas relações pessoais, poderá mudar também o hábito das
pessoas na frente do televisor. Nos próximos anos, a TV vai se
transformar porque o telespectador vai mudar. Mas, para isso, é
preciso que a internet se torne presente em todos os lares, como
fez a televisão. E isso ainda levará um bom tempo.

(C) contar com uma programação financiada pelos telespectadores.
(D) oferecer uma grande variedade de programas de auditório.
(E) manter-se fiel às tradições, apesar das mudanças tecnológicas.
04. Para o autor, algo que deverá contribuir para a transformação
da TV é
(A) a mobilidade.
(B) a publicidade.
(C) a censura.
(D) a terceirização.
(E) o trabalho.
05. Conforme o texto, a principal inovação que a TV está experimentando, hoje, é a
(A) ampliação do debate sobre seu conteúdo.
(B) digitalização do acervo das emissoras.
(C) programação feita em 3D.

(Samuel Possebon, Folha de S.Paulo, 18.09.2010. Adaptado)

(D) conexão com a internet.
(E) refilmagem de programas antigos.

01. Um título que apresenta o conteúdo central do texto é
(A) A programação tradicional da TV logo será acessada pelo
computador.

06. No trecho inicial do primeiro parágrafo – A TV é o principal
veículo de comunicação do país, presente em praticamente
100% do território e dos domicílios brasileiros... – a palavra
destacada indica valor

(B) Em 15 anos, a imprensa e a telefonia serão substituídas
pela internet.

(A) exato.

(C) A TV brasileira irá se digitalizar e ganhar alta definição
em longo prazo.

(B) preciso.

(D) O acesso à internet poderá tranformar trabalho em lazer.

(C) aproximado.

(E) A internet mudará a maneira de assistir à televisão.

(D) ínfimo.
(E) infinito.

02. De acordo com o texto,
07. Leia a frase do segundo parágrafo – Mas o impacto sobre a
televisão ainda é relativamente restrito.

(A) a internet fez as pessoas perderem o interesse por música
e vídeo.

A palavra em destaque pode ser substituída, sem alteração
de sentido, por

(B) a internet não exerce influência sobre o comportamento
das pessoas.

(A) intenso.

(C) no futuro, a popularização da internet provocará uma
mudança na TV.

(B) limitado.

(D) uma parcela reduzida dos brasileiros tem interesse em
usar os recursos da internet.

(C) exagerado.

(E) os usuários da internet já não utilizam outras formas de
se ter acesso à informação.

(E) óbvio.

(D) polêmico.
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11. Segundo o autor, na receita para produzir uma grande obra
de arte está

08. Considere o trecho do terceiro parágrafo – Mas também é um
erro apostar que ela passará ilesa à revolução digital.
Assinale a alternativa que apresenta uma frase com o mesmo
sentido da frase do texto.
Mas também...

(A) o esplendor.
(B) a simplicidade.
(C) o luxo.

(A) não se deve esperar que a revolução digital lhe provoque
uma tranformação.

(D) o brilho.
(E) a glória.

(B) está errado quem imagina que a revolução digital irá
transformá-la.

12. O último parágrafo do texto apresenta

(C) é um equívoco crer que ela será lesada pela revolução
digital.

(A) um cântico às belezas da natureza.

(D) se engana quem pensa que a revolução digital sairá ilesa
dela.

(B) uma reflexão sobre as aves.

(E) é uma ilusão acreditar que ela não será afetada pela
revolução digital.

(D) um lamento pelo amor perdido.

(C) uma declaração de amor.
(E) uma crítica à literatura brasileira.

09. No trecho do penúltimo parágrafo – Os aparelhos deixaram de
ser uma janela apenas para aquilo que a televisão tradicional
distribui, pois passaram também a veicular conteúdos em
rede. – a palavra pois tem valor

Releia o primeiro parágrafo para responder às questões de números 13 e 14.
Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de
suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri
que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há
pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d’água em que a luz se
fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

(A) causal.
(B) concessivo.
(C) condicional.
(D) consecutivo.
(E) final.

13. A palavra ostentando tem sentido oposto ao de
(A) exibindo.

Após a leitura do texto que segue, responda às questões de números 10 a 15.

(B) carregando.
(C) escondendo.

O Pavão

(D) pronunciando.

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de
suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri
que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há
pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d’água em que a luz se
fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.
Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o
máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz
ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.
Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada;
de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim
existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me
cobre de glórias e me faz magnífico.

(E) mostrando.
14. A palavra Mas indica que a informação dos livros
(A) fez o autor reavaliar a primeira impressão que teve sobre
como as cores do pavão são produzidas.
(B) era mentirosa e deixou o autor confuso sobre como deveria avaliar as cores do pavão.
(C) representava o único modo de o autor saber detalhes
sobre o pavão, já que nunca tinha visto um antes.
(D) não ajudou o autor a entender a maneira como as cores
do pavão são produzidas.

(Rubem Braga, Ai de ti, Copacabana)

(E) deixou o autor decepcionado quanto ao modo como
surgem as cores do pavão.

10. De acordo com o texto, as cores das plumas do pavão são
resultado

15. Releia o trecho do último parágrafo – ... existem apenas meus
olhos recebendo a luz de teu olhar.

(A) de uma combinação de substâncias corantes que se intensificam no escuro.

Assinale a alternativa em que a frase apresenta a palavra
olhar com o mesmo sentido empregado no último parágrafo
do texto.

(B) de uma mistura única de pigmentos naturais e pequenas
bolhas de ar.
(C) do efeito da chuva sobre as penas suadas, as quais liberam
secreções coloridas.

(A) A mãe pediu ao marido para olhar as crianças.

(D) da dispersão da luz em gotículas de água, assim como
acontece com o arco-íris.

(B) Ande sempre devagar e sem olhar para trás.

(E) da liberação de hormônios, responsáveis pela coloração
dos tecidos.

(D) Ao olhar para estas fotos, eu volto a ser criança.
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(C) Meu pai me ensinou a olhar a vida com otimismo.
(E) O rapaz recebeu a namorada com um brilho em seu olhar.
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Leia o texto que segue e responda às questões de números 18 a 24.

Leia a tira de Fernando Gonsales para responder às questões de
números 16 e 17.

Especialistas da Universidade de Harvard alertam: altos níveis
de fosfatos, encontrados em refrigerantes e alimentos processados,
podem acelerar os sinais de envelhecimento.
Em testes com camundongos, os americanos descobriram
que uma dieta rica em fosfatos pode aumentar a prevalência e a
severidade de doença renal crônica, calcificação cardiovascular
e atrofia da pele.

PARA ACHAR
COMIDA NESSES
LABIRINTOS...
É PRECISO
INTELIGÊNCIA...

(Anderson Fernandes, Psique Ciência & Vida, ano V, n.o 55)

18. Um dos objetivos do texto é
... E BONS
DENTES !

(A) divulgar os resultados de um estudo realizado por americanos.
(B) apresentar uma entrevista com especialistas da Universidade de Harvard.
(C) detalhar o modo como especialistas brasileiros desenvolveram testes em camundongos.

(http://www2.uol.com.br/niquel/bau.shtml. Acesso em 10.08.2010)

(D) dar orientações sobre como ter uma vida saudável e
disfarçar as marcas da idade.
(E) explicar o que são doença renal crônica, calcificação
cardiovascular e atrofia da pele.

16. Ao afirmar que é preciso bons dentes, o rato da tira quer dizer
que precisa de dentes
(A) brancos.

19. Assinale a alternativa que completa, corretamente, a frase do
primeiro parágrafo, preservando o sentido do texto – ... altos
níveis de fosfatos, encontrados em refrigerantes e alimentos
processados, podem...

(B) fortes.
(C) limpos.
(D) bonitos.

(A) atacar as marcas de envelhecimento.

(E) brilhantes.

(B) desencadear doenças em pessoas idosas.
(C) levar a uma idade avançada.
(D) ser prejudiciais à saúde dos mais velhos.

17. Assinale a alternativa em que a frase – Para achar comida
nesses labirintos... É preciso inteligência... E bons dentes! –
está reescrita corretamente, no que se refere à concordância.

(E) contribuir para o envelhecimento precoce.

Para achar comida nesses labirintos,
20. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir que

(A) são necessários inteligência e bons dentes.
(B) é necessário muita inteligência e bons dentes.

(A) não há relação entre o funcionamento dos organismos de
camundongos e de seres humanos.

(C) é necessária ter inteligência e bons dentes.

(B) camundongos e humanos podem responder aos níveis de
fosfatos de maneiras semelhantes.

(D) são necessárias inteligência e bons dentes.

(C) os especialistas da Universidade de Harvard alimentaram
camundongos com refrigerantes.

(E) são necessário inteligência e bons dentes.

(D) os camundongos usados nos testes de Harvard eram
animais idosos e muito doentes.
(E) os sinais de envelhecimento não estão relacionados à
quantidade de fostatos ingerida.

5
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25. Considere o provérbio – De grão em grão a galinha enche o
papo.

21. A partir da leitura do texto, pode-se concluir que a pessoa que
deseja adiar os sinais de envelhecimento deve

Assinale a alternativa que apresenta um provérbio com a
mesma mensagem.

(A) ter uma dieta rica em fosfatos.
(B) suspender o contato com camundongos.

(A) Galinha que canta é que é a dona dos ovos.

(C) deixar de se preocupar com sua alimentação.

(B) Depois da batalha aparecem os valentes.

(D) evitar refrigerantes e alimentos processados.

(C) De algodão velho não se faz bom pano.

(E) ingerir muita água para proteger os rins e hidratar a pele.

(D) É melhor prevenir do que remediar.

Releia o primeiro parágrafo para responder às questões de números 22 e 23.

(E) Devagar se vai ao longe.

Especialistas da Universidade de Harvard alertam: altos
níveis de fosfatos, encontrados em refrigerantes e alimentos processados, podem acelerar os sinais de envelhecimento.

26. Assinale a frase correta quanto à pontuação.
(A) Serviço de Proteção ao Crédito reúne, empresas para
aliviar dívidas dos consumidores.

22. A forma verbal alertam indica que os especialistas da Universidade de Harvard consideram a descoberta que fizeram

(B) Corinthians enfrenta, desespero do Vitória para ampliar
liderança.

(A) estranha.

(C) Recorde de passageiros brasileiros traz, trens europeus
ao país.

(B) inconsistente.
(C) otimista.
(D) preocupante.

(D) Novo “Harry Potter” arrecada, US$ 24 mi na sessão da
meia-noite.

(E) previsível.

(E) Sotaque caipira saiu da capital paulista, diz estudo.

23. Assinale a alternativa que apresenta um substituto correto
para o sinal de dois-pontos.

27. Assinale a alternativa que preenche, corretamente, as lacunas
do texto.

Especialistas da Universidade de Harvard alertam a população
altos níveis de fosfatos encontrados em refrigerantes e alimentos processados podem acelerar os sinais de
envelhecimento.

A Polícia Civil apreendeu 415,4 quilos de crack
em
uma casa na Avenida Salim Farah Maluf. No local, também
dois quilos de maconha. Um homem de 28 anos
e um adolescente de 17
.

(A) sem que

(A) escondidos … havia … foram detidos

(B) com que

(B) escondido … havia … foram detido

(C) de que

(C) escondidos … haviam … foi detido

(D) em que

(D) escondido … haviam … foram detidos

(E) entre que

(E) escondidos … havia … foram detido
28. Considere a frase – Não se sabe ao certo quem foram os
responsáveis pela agressão a moças obesas em uma festa de
estudantes.

24. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que substitui
a forma verbal destacada no segundo parágrafo, sem alterar
seu sentido – Em testes com camundongos, os americanos
descobriram que uma dieta rica em fosfatos pode aumentar
a prevalência e a severidade de doença renal crônica, calcificação cardiovascular e atrofia da pele.

Assinale a alternativa em que a preposição a está corretamente
substituída.
(A) até

(A) confessaram

(B) contra

(B) lembraram
(C) manifestaram

(C) entre

(D) perceberam

(D) por

(E) combinaram

(E) sobre
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29. Leia o texto.

33. Numa loja, um determinado produto é vendido com descontos de 15% ou de 20% sobre o preço de tabela, dependendo
da condição de pagamento. Sabe-se que a diferença entre o
preço obtido após o desconto de 15% e o preço obtido após
o desconto de 20% é de R$ 120,00. Nesse caso, é correto
afirmar que o preço de tabela desse produto é igual a

Uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU)
pede o fim do apedrejamento no Irã. A resolução ainda consilenciar opositores. O Brasil optou
dena Teerã
não se manifestar sobre o assunto.
A mesma preposição que preenche, corretamente, ambas as
lacunas é

(A) R$ 1.660,00.

(A) com.

(B) R$ 1.800,00.

(B) para.

(C) R$ 1.920,00.

(C) por.

(D) R$ 2.040,00.

(D) sob.

(E) R$ 2.400,00.

(E) sobre.
30. Assinale a frase em que o acento indicador de crase está
empregado corretamente.

34. Em um jardim, um canteiro retangular, cujos lados medem
6 m e 10 m, foi cercado por uma calçada com largura constante
de 1,2 m, conforme mostra a figura. Nessa calçada foram
assentadas 276 placas quadradas iguais de certo piso, sem
haver espaços entre elas. Conclui-se, então, que a medida do
lado de cada placa é

(A) Vendemos CDs à partir de R$ 10.
(B) Todos nossos produtos podem ser comprados à prazo.
(C) Você será encaminhado à um de nossos gerentes.
(D) As peças do mostruário também estão à venda.
(E) Você está convidado à conhecer nosso setor de eletrodomésticos.

CANTEIRO

CALÇADA

MATEMÁTICA
31. Sabe-se que a razão entre os salários líquidos de Laura e
de Paula é de 2 para 3, nessa ordem, e que Paula recebe
R$ 600,00 a mais do que Laura. Juntas, compraram uma nova
TV, cujo preço foi dividido entre elas de forma diretamente
proporcional aos respectivos salários líquidos, sendo que a
2
do seu salário
quantia que Paula pagou corresponde a
5
líquido. Desse modo, é correto afirmar que nessa compra
Paula pagou

(A) 20 cm.
(B) 25 cm.
(C) 30 cm.
(D) 40 cm.
(E) 60 cm.

(A) R$ 720,00.
(B) R$ 670,00.
(C) R$ 640,00.

35. A altura média, em metros, dos cinco ocupantes de um carro
era y. Quando dois deles, cujas alturas somavam 3,45 m, saí
ram do carro, a altura média dos que permaneceram passou a
ser 1,8 m que, em relação à média original y, é

(D) R$ 520,00.
(E) R$ 480,00.

(A) 3 cm maior.

32. Os produtos de uma empresa são embalados em caixas cúbicas, com 20 cm de aresta. Para transporte, essas embalagens
são agrupadas, formando um bloco retangular, conforme
mostrado na figura. Sabe-se que 60 desses blocos preenchem
totalmente o compartimento de carga do veículo utilizado
para o seu transporte. Pode-se concluir, então, que o volume
máximo, em metros cúbicos, transportado por esse veículo é

(B) 2 cm maior.
(C) igual.
(D) 2 cm menor.

(A) 4,96.

(E) 3 cm menor.

(B) 5,76.
(C) 7,25.
(D) 8,76.
(E) 9,60.
7
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40. Selecione a alternativa que contém a correta afirmação sobre
os serviços e recursos utilizados pelos usuários da Internet.

Noções de Informática
36. Um usuário do programa Microsoft Windows XP, em sua
configuração padrão, pode utilizar atalhos de teclado para
facilitar sua interação com os programas e aplicativos de seu
computador. Caso ele acione as teclas CTRL+Z, a ação obtida
será a de

(A) Microsoft Outlook e Mozilla Thunderbird são os nomes
de dois programas para navegação na Internet.
(B) Na Internet, um domínio identifica um conjunto de computadores pertencentes a uma determinada instituição.

(A) colar o item selecionado.
(B) copiar o item selecionado.

(C) O catálogo público de endereços dos usuários de correio
eletrônico da Internet é denominado de Webmail.

(C) desfazer uma ação anterior.
(D) recortar o item selecionado.

(D) O local da Internet em que são armazenadas as páginas
de hipertexto da World Wide Web é denominado HTTP.

(E) renomear o item selecionado.

(E) Se o computador do usuário destinatário estiver desligado, a mensagem de e-mail retornará ao remetente.

37. Assinale a alternativa que contém a correta afirmação sobre o
Microsoft Word 2003, instalado em sua configuração padrão.
(A) A numeração das páginas de um documento em edição
pode ser inserida por intermédio do menu Formatar.

CONHECIMENTOS GERAIS

(B) As teclas de atalho Ctrl+C e Ctrl+X correspondem,
respectivamente, às funções de Recortar e Colar.

Atualidades

(C) A seleção de um parágrafo do texto em edição pode ser
feita por meio de um clique do mouse efetuado à sua
direita.

41. As emissões brasileiras de gases de efeito estufa aumentaram
cerca de 60% entre 1990 e 2005. O desmatamento ainda é
o principal vilão, responsável por 61% do total de emissões
nacionais. A agricultura aparece em seguida, com 19%, e o
setor de energia é responsável por outros 15%.

(D) A função que permite contar caracteres, palavras e parágrafos do texto pode ser acionada por meio do menu
Exibir.

(http://noticias.uol.com.br, 26.10.2010. Adaptado)

(E) Tabelas de um documento podem ser convertidas em
texto, assim como parágrafos podem ser convertidos em
tabelas.

A notícia descreve uma das causas que agravam o fenômeno
conhecido como
(A) biodiversidade.

38. Assinale a alternativa que contém a correta afirmação sobre
o resultado da expressão inserida na célula D1 da planilha do
Microsoft Excel 2003, em sua configuração padrão, considerando que o conteúdo das demais células é o apresentado na
figura.
A

B

C

1

2

3

5

2

7

11

13

3

17

19

23

(B) buraco negro.
(C) energia renovável.
(D) lixo atômico.

D

(E) aquecimento global.

42. No verão que vem aí, dez estados brasileiros correm risco de
enfrentar uma epidemia. Só a ação dos próprios moradores
pode evitar que isso aconteça. Os biólogos explicam que o
Aedes Aegypti tem hábitos oportunistas e seus ovos podem ser
postos em vários locais. Por isso, quando se eliminam focos
convencionais como caixas d’água, pratinhos de plantas e
pneus, é bom se preocupar com todos os tipos de depósitos
de água parada.

4
(A) = A1^B1 + C1 resulta em 11.
(B) = A1*B2 – C3 resulta em 25.
(C) = MÉDIA(B1:C2) resulta em 18.
(D) = MENOR(A1:B2;2) resulta em 3.
(E) = MULT(A2;B1;A1) resulta em 24.

(http://g1.globo.com/jornal-nacional, 11.11.2010. Adaptado)

A notícia trata da epidemia de

39. No programa Microsoft PowerPoint 2003, em sua configuração padrão, o menu em que está localizada a opção Transição
de Slides é

(A) gripe H1N1.

(A) Apresentações.

(B) febre aftosa.

(B) Editar.

(C) dengue.

(C) Inserir.

(D) malária.

(D) Ferramentas.
(E) Janela.
SEAP1001/01-OficialAdm-V1

(E) conjuntivite.
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43. Devastadora como nenhuma outra droga, espalha-se pelo
Brasil e demanda ações mais contundentes das autoridades.
Estima-se que, no mínimo, 600 000 pessoas no país sejam
dependentes dessa droga que mata 30% de seus usuários no
prazo máximo de cinco anos. O indivíduo fica alterado e, em
geral, passa a se envolver com a criminalidade como nenhum
outro usuário de drogas.

46. Parlamentares venezuelanos aprovaram um projeto que facilita a nacionalização dos bancos e exige que eles destinem 5%
dos seus lucros a entidades sociais. “Qualquer banco privado
que não se submeter à lei, que seja nacionalizado”, disse o
presidente Hugo Chávez. Ele estava se referindo a outra lei,
que obriga os bancos a financiarem projetos habitacionais.
(http://noticias.bol.uol.com.br, 12.11.2010. Adaptado)

(http://veja.abril.com.br/noticia, 12.11.2010. Adaptado)

O presidente Hugo Chávez declara-se como partidário do

O texto faz referência ao uso de

(A) neoliberalismo.

(A) cocaína.

(B) anarquismo.

(B) morfina.

(C) liberalismo.

(C) álcool.

(D) socialismo.

(D) anfetamina.

(E) sindicalismo de resultados.

(E) crack.

47. O cólera é transmitido por fluidos corporais, despejados em
rede de esgoto sem tratamento, como é o caso desse país. Mais
de 1 000 pessoas já morreram vítimas da epidemia, que faz
ainda mais difícil a vida da população, castigada pela miséria
e pelo terremoto que destruiu o país em janeiro de 2010.

44. Pesquisa mostra que 73% dos brasileiros pagariam mais por
produtos sustentáveis. O índice está abaixo do verificado em
16 grandes cidades da América Latina, onde, na média, 76%
dos consumidores estariam dispostos a pagar mais por um
produto desse tipo.

(http://noticias.r7.com, 17.11.2010. Adaptado)

(http://dinheiro.br.msn.com, 18.11.2010. Adaptado)

A notícia refere-se

Entende-se por produtos sustentáveis aqueles que

(A) à República Dominicana.

(A) não utilizam materiais reciclados e de baixa qualidade.

(B) à Nicarágua.

(B) procuram respeitar a preservação ambiental em sua
produção.

(C) ao Chile.

(C) indicam sua nacionalidade, fórmula e composição.

(D) ao Haiti.

(D) não se preocupam com a moda ou com modismos consumistas.

(E) a El Salvador.
48. Sem perspectivas de expansão dos seus mercados internos, os
países desenvolvidos deverão continuar emitindo moeda para
tornar seu câmbio mais competitivo e exportar seus produtos
aos países emergentes. Buscando se defender, esses países
impõem restrições à penetração dos produtos dos países desenvolvidos via medidas de proteção cambial. Instaurou-se,
assim, mais uma fase da crise iniciada em 2008 (...).

(E) priorizam matérias-primas oriundas de países alinhados
ao Brasil.
45. Os líderes do G20 (Grupo dos 20), reunidos em Seul, manifestaram apoio à reforma do Fundo Monetário Internacional
(FMI) que deu a economias como China e Brasil maior peso
de decisão no organismo.

(www.estadao.com.br, 24.10.2010)

(http://economia.uol.com.br, 12.11.2010. Adaptado)

O texto aborda o fato conhecido como

Acerca de sua composição, é correto afirmar que o G20 reúne

(A) guerra cambial.

(A) apenas os países que integram o Conselho de Segurança
da ONU.

(B) política de estatização.

(B) os países mais ricos do mundo e os principais emergentes.

(C) combate ao neoliberalismo.

(C) os países mais pobres do mundo, com economias dependentes.

(D) legalização do contrabando.
(E) reforma tributária.

(D) os países que recusam a intervenção do FMI.
(E) os países que não fazem parte de outros grupos, como o
G8 e o BRIC.
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49. O presidente da França disse que o país manterá sua posição
de confirmar essa lei, apesar da ameaça recente de uma mensagem do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Na gravação
de áudio, Bin Laden ameaça matar cidadãos franceses como
vingança por causa dessa lei.

52. Para a organização da administração pública direta e indireta,
inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer
dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento da seguinte norma:
(A) para as nomeações de cargo em comissão, é necessário
concurso público de títulos.

(www.estadao.com.br, 29.10.2010. Adaptado)

A notícia refere-se à lei que

(B) o prazo de validade do concurso público de provas será
de dois anos, improrrogáveis.

(A) visa expulsar grupos de ciganos que vivem ilegalmente
em Paris.

(C) a nomeação do candidato aprovado em concurso público
de provas ou de provas e títulos obedecerá à ordem de
classificação.

(B) impede a entrada, na França, de cidadãos oriundos do
Terceiro Mundo.

(D) durante o prazo improrrogável previsto no edital do
concurso, o candidato aprovado não será convocado com
prioridade sobre os novos concursados.

(C) não permite o acesso de árabes ao ensino superior público.
(D) proíbe o uso público de vestes muçulmanas que cubram
a face.
(E) autoriza a discriminação religiosa nas escolas públicas
francesas.

(E) o servidor público não gozará de estabilidade no emprego quando se candidatar para o exercício de cargo de
representação sindical, salvo se não cometer falta grave
definida em lei.

50. Para o professor Matias Spektor (...) da Fundação Getúlio Vargas, o vazamento dos mais de 250 mil documentos sigilosos
produzidos pela diplomacia dos EUA tem efeito pedagógico.
“O vazamento é educativo. O público tem acesso aos bastidores da política internacional.”

53. Assinale a alternativa que expressa uma possibilidade de
acumulação legal de cargos.
(A) Dois cargos ou empregos privativos de profissionais da
saúde, com profissões regulamentadas.

(Folha de S.Paulo, 03.12.2010)

A divulgação dos documentos citados ocorreu por intermédio
do site

(B) Um cargo de juiz e outro cargo de pesquisador em universidade pública.

(A) Wikipédia.

(C) Um cargo de pesquisador e outro cargo de médico.

(B) Google.

(D) Um cargo de oficial administrativo e outro de técnico de
planejamento em empresa de economia mista.

(C) WikiLeaks.

(E) Dois cargos de professor do Ensino Fundamental e um
cargo de professor do Ensino Médio.

(D) Facebook.
(E) Twitter.

54. Conforme o disposto na Constituição do Estado de São Paulo, no que diz respeito à Administração Pública, assinale a
alternativa correta.

Legislação
51. Assinale a alternativa correta.

(A) A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação,
privatização ou extinção das sociedades de economia
mista dependem de autorização prévia do chefe do Poder
Executivo.

(A) A administração pública direta, de qualquer dos Poderes
do Estado, deverá obedecer aos princípios da legalidade
e da moralidade, enquanto que a administração pública
indireta não precisará obedecer aos mesmos princípios.

(B) É facultativa a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público nas Autarquias e Fundações
Públicas mantidas pelo Poder Público, ainda que no
limite constitucional para a aposentadoria compulsória.

(B) As leis e os atos administrativos externos deverão ser
publicados no órgão oficial do Estado, para que produza
os seus efeitos regulares.

(C) É vedado ao Poder Público e às empresas que enfrentam
concorrência de mercado, de forma direta, a publicidade
de qualquer natureza fora do território do Estado, para
fins de propaganda governamental.

(C) A publicação dos atos normativos poderá ser resumida, e
a dos atos não normativos deve ser publicada na íntegra.
(D) A lei, facultativamente, poderá fixar prazos para a prática de atos administrativos ou estabelecer os recursos
adequados a sua revisão, indicando seus efeitos e forma
de processamento.

(D) É vedada à Administração Pública direta e indireta, inclusive a fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público, a contratação de serviços ou obras de empresas
que não atendam às normas relativas à saúde e à segurança no trabalho.

(E) A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão,
para a defesa de seus interesses, no prazo máximo de cinco dias, prorrogáveis por mais três dias úteis, certidão de
atos ou outros documentos, sob pena de responsabilidade.
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(E) Os serviços públicos serão remunerados por impostos
previamente fixados pelo órgão legislativo competente,
na forma que a lei estabelecer.
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55. De acordo com a Lei n.º 10.261/68, ao funcionário público é
permitido

59. Conforme o disposto na Lei n.º 10.261/68, no tocante ao
procedimento disciplinar, assinale a alternativa correta.

(A) tratar de interesses particulares na repartição.

(A) Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por
sua natureza, possa determinar as penas de repreensão,
suspensão ou cassação de aposentadoria.

(B) aceitar representação de Estado estrangeiro, com autorização do Presidente da República.

(B) A sindicância deverá estar concluída no prazo de
30 (trinta) dias, devendo o relatório ser encaminhado ao
Procurador Geral do Estado para a decisão.

(C) promover manifestações de apreço ou desapreço dentro
da repartição, ou tornar-se solidário com elas.
(D) empregar material do serviço público em serviço particular.

(C) O processo administrativo poderá ser instaurado por
Decreto, no prazo prorrogável de 10 (dez) dias do recebimento da determinação, e concluídos no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias da citação do acusado.

(E) fazer contratos de natureza comercial com o Governo,
por si, ou como representante de outrem.

(D) No processo administrativo, o mandado de citação deverá
conter informação de que o acusado poderá arrolar seis
testemunhas e requerer provas, no prazo de 5 (cinco) dias
após a data designada para seu interrogatório.

56. Assinale a alternativa correta sobre as responsabilidades do
funcionário público.
(A) O funcionário é responsável por todos os prejuízos que
causar à Fazenda Estadual, quando agir na qualidade de
cidadão, exclusivamente na hipótese de dolo, devidamente apurado.

(E) Não será instaurado processo administrativo para apurar
abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade,
se o servidor tiver pedido exoneração.

(B) O funcionário que adquirir materiais em desacordo com
as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, com prejuízo das penalidades
cabíveis e descontos no seu vencimento.

60. Caberá recurso, da decisão que aplicar penalidade,
(A) por uma vez, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
citação pessoal do servidor, quando for o caso.

(C) Não será responsabilizado o funcionário que, fora dos
casos expressamente previstos nas leis, atribuir a pessoas
estranhas às repartições, o desempenho de seus trabalhos
ou de trabalhos de seus subordinados.

(B) por uma vez, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias,
contados da citação pessoal do servidor, quando for o
caso.

(D) A responsabilidade administrativa exime o funcionário
da responsabilidade civil ou criminal, bem como ao
pagamento da indenização a que ficar obrigado.

(C) por uma única vez, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial
do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando
for o caso.

(E) Caracteriza-se especialmente a responsabilidade pela
falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas
de despacho, guias e outros documentos da receita, ou
que tenham com eles relação.

(D) devendo ser apresentado à autoridade que aplicou a pena,
que terá o prazo de 15 (quinze) dias para, motivadamente,
manter sua decisão ou reformá-la.
(E) que não será apreciado pela autoridade competente se
incorretamente denominado ou endereçado.

57. A pena de suspensão será aplicada em caso de falta grave ou
de reincidência, que não excederá o prazo de
(A) 15 dias.
(B) 30 dias.
(C) 45 dias.
(D) 90 dias.
(E) 120 dias.
58. Extingue-se a punibilidade pela prescrição da falta sujeita à
pena
(A) de repreensão, suspensão ou multa, em 2 (dois) anos.
(B) de repreensão ou suspensão, em 3 (três) anos.
(C) de demissão, em 2 (dois) anos.
(D) de demissão a bem do serviço público, em 3 (três) anos.
(E) de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, em
4 (quatro) anos.
11

SEAP1001/01-OficialAdm-V1

