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“Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1.

Este Caderno de Questões contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2.

Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3.

Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada
uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O
preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.

4.

Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,
o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de
uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

6.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo
início, sem levar este Caderno de Questões.

7.

Você só poderá levar este Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste Caderno de Questões e no
Cartão de Respostas. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9.

Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário
de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de
Respostas.
11.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça
seus pertences.

12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA!

gostou. A sensação da água quente nas mãos, seu
jato carregando as impurezas, são para ela um
bálsamo. “É bom assistir a essa passagem, à
transformação do sujo em limpo”, ouviu dizer um dia
um poeta que também gostava de lavar louça. Ficara
feliz ao ouvir aquilo. Só então se dera conta do quanto
havia de beleza e poesia nesses gestos tão simples.
Mas agora a mulher suspira. Queria poder também
lavar os erros do mundo, desfazer seus escombros,
apagar-lhe as nódoas, envolver em sabão todos os
ódios e horrores, as misérias e mentiras. Porque,
afinal, do jeito que as coisas andam, é o próprio
mundo que vai acabar – ele inteiro – descendo pelo
ralo.

CONHECIMENTO GERAL
Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
Pelo ralo
Este conto foi inspirado nos atentados de 11 de
setembro de 2001 às torres gêmeas do World Trade
Center, em Nova York.
Os pratos estão empilhados de um dos lados
da pia numa torre irregular, equilibrando-se uns sobre
os outros de forma precária, como os destroços de
um prédio bombardeado ameaçando cair. Estão
sujos. Muito sujos. Foram deixados ali já faz algum
tempo, e os pedaços de detritos sobre eles se
cristalizaram, tomando formas absurdas, surreais. Há
grãos e lascas, restos de folhas amontoados de uma
indefinida massa de cor acinzentada. Copos e tigelas
de vidro, também empilhados num desenho caótico,
exibem a superfície maculada, cheia de nódoas, e o
metal das panelas, chamuscado e sujo em vários
pontos, lembra a fuselagem de um avião incendiado.
Mas há mais do que isso. Há talheres por toda parte,
lâminas, cabos, extremidades pontiagudas que
surgem por entre os pratos, em sugestões
inquietantes. E há ainda a cratera da pia, onde outros
tantos pratos e travessas, igualmente sujos, estão
quase submersos numa água escura, como se, num
campo de batalha, a chuva tivesse caído sobre as
cinzas. O cenário é desolador.
A mulher se aproxima, os olhos fixos na pia.
Suas mãos, cujos dedos exibem dobras ressecadas,
resultado de muitos anos de contato com água e
detergente, movem-se em torno da cintura e
caminham até as costas, levando as tiras do avental
vermelho e branco. Com gestos rápidos, ágeis, faz-se
a laçada, que ajusta o avental em seu lugar. E a
mulher abre a torneira. Encostada à pia, espera,
tocando a água de vez em quando com a ponta dos
dedos. Ligou o aquecedor no máximo, pois sabe que
precisará dela fumegante, para derreter as crostas
formadas depois de tantas horas. Logo o vapor
começa a subir. Emana da pia, primeiro lentamente,
depois numa nuvem mais encorpada, quase
apocalíptica, enquanto o jato d’água chia contra a
superfície da louça suja. A mulher despeja algumas
gotas de detergente na esponja e começa a lavar.
Esfrega com vigor, começando pelas travessas que
estavam imersas na água parada, pegando em
seguida os copos e, por fim, a pilha de pratos. Vai
acumulando-os, já envoltos em espuma, de um dos
lados da pia, num trabalho longo, árduo. E só depois
se põe a enxaguá-los, deixando que a água escoe,
levando consigo o que resta dos detritos.
De repente, a mulher sorri. As pessoas não
acreditam, mas ela gosta de lavar louça. Sempre

(SEIXAS, Heloísa. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 23 de set.
2001. Revista de Domingo, Seção Contos Mínimos. Disponível
em: <http:// jbonline.terra.com.br>).

Questão 01
Com base na leitura do texto, analise as afirmativas a
seguir.
I. A situação cotidiana que serve como ponto de
partida para o conto é a aproximação de uma
mulher da pia para lavar uma grande pilha de
louças.
II. A descrição das pilhas de pratos, talheres e copos
evoca, no leitor, outras imagens, reais, que
atribuem verossimilhança ao mundo da ficção,
criado naquele momento.
III. A l i n g u a g e m u s a d a n o t e x t o é ,
predominantemente, denotativa, o que favorece a
associação da realidade com a ficção.
Assinale a alternativa que aponta a(s) afirmativa(s)
correta(s).
A)
B)
C)
D)
E)
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Somente a I está correta.
Somente a II está correta.
Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
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Questão 05

Questão 02
Assinale a alternativa que explica de que forma o
prazer da mulher com o ato de lavar a louça remete à
reflexão pretendida pelo texto.

No fragmento “E há ainda a cratera da pia, onde
outros tantos pratos e travessas, igualmente sujos,
estão quase submersos numa água escura, como se,
num campo de batalha, a chuva tivesse caído sobre
as cinzas. O cenário é desolador.”, qual o termo que,
colocado após o ponto que antecede a última oração,
provocaria grave alteração de sentido?

A) Ao tratar da sensação de prazer da personagem
com a tarefa de lavar louça, do jato de água
“carregando as impurezas” e produzindo na
mulher o efeito de um “bálsamo”, a autora reflete o
desejo de se fazer o mesmo com o mundo.
B) O tratamento dado à sensação de prazer da
personagem impede o leitor de pensar que é
possível desfazer “os erros do mundo”, “envolver
em sabão todos os ódios e horrores” ou “desfazer
seus escombros”.
C) Simbolicamente, o conto sugere que o mundo
está precisando mais de tolerância, ódio e
preconceito que podem ser eliminados com a boa
vontade de pessoas que lavem as impurezas do
mundo.
D) O prazer de lavar a louça impõe ao leitor a visão de
que ainda há postura de submissão da mulher
diante dos acontecimentos, além de sugerir que a
sua atitude é de distanciamento e de alienação.
E) Literalmente, a sensação de prazer da
personagem faz uma alusão ao caminho
percorrido pela mulher para salvar a humanidade
do ódio e da opressão em torno de seu papel na
sociedade.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 06
Em todos os exemplos abaixo o QUE é pronome
relativo, EXCETO em:
A) “[...] QUE ajusta o avental em seu lugar.”
(parágrafo 2)
B) “[...] extremidades pontiagudas QUE surgem por
entre os pratos, [...]” (parágrafo 1)
C) “[...] começando pelas travessas QUE estavam
imersas na água parada [...]” (parágrafo 2)
D) “[...] pois sabe QUE precisará dela fumegante [...]”
(parágrafo 2)
E) “[...] levando consigo o QUE resta dos detritos.”
(parágrafo 2)

Questão 03
Na composição do texto, a figura de linguagem que
garante a associação entre a narrativa e o atentado
no qual o conto foi inspirado é a:
A)
B)
C)
D)
E)

Não obstante.
Portanto.
Logo.
Assim.
Por conseguinte.

Questão 07
No fragmento. “PORQUE, afinal, do jeito que as
coisas andam, é o próprio mundo que vai acabar – ele
inteiro – descendo pelo ralo.”, o vocábulo destacado
estabelece uma relação de sentido com o que está
enunciado antes.
Essa relação de sentido pode ser definida como:

aliteração.
sinestesia.
prosopopeia.
comparação.
apóstrofe.

Questão 04

A)
B)
C)
D)
E)

Levando em consideração o contexto em que
aparecem os termos destacados das frases abaixo,
assinale a alternativa em que o sinônimo apresentado
é adequado.

finalidade.
explicação.
condição.
conformidade.
temporalidade.

A) “Os pratos estão EMPILHADOS de um dos lados
da pia [...]” = alinhados.
B) “[...] numa torre IRREGULAR [...]” = simétrica.
C) “[...], equilibrando-se uns sobre os outros de forma
PRECÁRIA [...]” = eventual.
D) “[...] como os DESTROÇOS de um prédio
bombardeado [...]” = alicerces.
E) “[...] ameaçando CAIR.” = ruir.
03

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 08

Atualidades

Em relação à ideia expressa no trecho “Estão sujos.
Muito sujos.”, pode-se afirmar que o advérbio,
anteposto ao adjetivo, cumpre o papel de:

Questão 11
A política econômica brasileira vive um período de
discussões sobre a prática governamental, dos
últimos meses, de gradativa baixa na taxa de juros
Selic, como um dos recursos para promover o
aquecimento da economia através do aumento do
crédito. A diminuição das taxas de juros sofre,
concomitantemente, elogios e críticas de diferentes
setores da sociedade, sejam de instituições públicas
ou privadas. A decisão de alterar a taxa de juros Selic
é responsabilidade atribuída à(ao):

A) enfatizar a relação entre os adjetivos termos da
oração.
B) estabelecer circularidade ao que está sendo
exposto.
C) reforçar o sentido expresso pelo adjetivo na
primeira oração.
D) expor a ambiguidade entre as duas orações.
E) atribuir ideia de oposição entre os dois períodos.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 09
Sobre o segmento “Mas há mais do que isso.”, analise
os itens a seguir.

Questão 12

I. O verbo da oração é impessoal.
II. MAS é uma conjunção subordinativa e MAIS é
advérbio.
III. O pronome demonstrativo ISSO tem, no contexto,
valor anafórico.

A dengue é um dos grandes problemas de saúde
pública que, historicamente, assola o Brasil.
Inúmeras tentativas na luta contra a dengue vêm
sendo realizadas sem, contudo, atingirem grande
eficácia na diminuição efetiva dos casos da doença.
Nos últimos meses, a região Nordeste do Brasil e,
mais precisamente, a região de Juazeiro, vem sendo
alvo de uma nova investida contra a doença.
Desenvolvida pela empresa Britânica Oxitec, a nova
prática de combate à dengue consiste em:

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns)
correto(s).
A)
B)
C)
D)
E)

Somente o I está correto.
Somente o II está correto.
Somente I e II estão corretos.
Somente I e III estão corretos.
Somente II e III estão corretos.

A) liberar na natureza mosquitos geneticamente
modificados.
B) diminuir os voos que promovem chuvas artificiais
no sertão.
C) retirar da natureza todas as plantas da família das
bromélias.
D) inserir nas estações de tratamento de água altas
taxas de flúor.
E) distribuir repelentes produzidos com plantas
transgênicas do Cerrado.

Questão 10
No trecho, “Com gestos rápidos, ágeis, faz-SE a
laçada [...]”, o SE é classificado como:
A)
B)
C)
D)
E)

Ipea.
BNDES.
Copom.
FEBRABAN.
Banco do Brasil.

pronome apassivador.
índice de indeterminação do sujeito.
pronome reflexivo recíproco.
conjunção subordinativa condicional.
pronome relativo.

Questão 13
A cidade do Rio de Janeiro recebeu o título de
Patrimônio Mundial na categoria Paisagem Cultural e
Urbana. Esse título promove o aumento dos
investimentos em turismo na cidade e no país como
um todo. A concessão do referido título coube à
seguinte instituição:
A)
B)
C)
D)
E)
04

BIRD.
OCDE.
IPHAN.
UNESCO.
Greenpeace.
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Questão 14

Questão 16

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
Médicos expedidos por Instituições de Educação
Superior Estrangeiras (Revalida) foi instituído por
meio da Portaria Interministerial MS/MEC nº 278, de
17/03/2011. A última edição do Revalida foi
implementada pelo(s) seguinte(s) órgão(s):

Desde os primeiros conflitos nacionais ocorridos na
África do Norte no início de 2011 e que ficaram
conhecidos como “Primavera Árabe”, vários outros
países também passaram por conflitos envolvendo
parte da população e o governo. Atualmente, o país
do Oriente Médio onde ocorrem os conflitos mais
intensos entre parte da população e o governo é:

A)
B)
C)
D)

Ministério da Saúde.
Ministério das Relações Exteriores.
Institutos de Ensino Superior Privados.
Organização Pan-Americana da Saúde e
Organização Mundial da Saúde.
E) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 17

Questão 15

Durante a Conferência Internacional sobre o meio
ambiente denominada de Rio + 20, a Petrobrás
utilizou um metanol produzido diferentemente do já
utilizado em grande escala no Brasil e no mundo.
Essa fonte de energia renovável tem como nova
matéria-prima:

A manchete a seguir refere-se à greve dos
professores universitários.
16/07/2012 12h43 - Atualizado em 16/07/2012 21h25
Sindicato sugere que professores das instituições
federais de ensino em greve rejeitem proposta do
Governo Federal.

A)
B)
C)
D)
E)

Assembleias nas instituições federais acontecem até
a sexta-feira (20).
Indicação do Andes (Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior) é
recusar a proposta e ‘radicalizar’ a greve.
(Ana Carolina Moreno Do G1, em São Paulo. Adaptado)

bagaço da cana-de-açúcar.
restos de corais oceânicos.
papel e celulose descartados.
resíduos de garrafas pet.
grãos de milho e arroz.

Questão 18

A greve dos professores universitários já passa dos
50 dias. Uma das principais reivindicações do
movimento é:
A)
B)
C)
D)
E)

Líbano.
Jordânia.
Índia.
Kuwait.
Síria.

No mês de maio de 2012, um representante oficial de
um país sul-americano, alegando ser vítima de
perseguição política e de correr risco de vida, pediu
asilo político à embaixada brasileira. Após 50 dias,
ainda não recebeu o salvo-conduto e por isso
continua sem poder deixar o país rumo ao Brasil. O
referido pedido de asilo político foi feito por um:

aumento das vagas para estudantes.
melhorias no plano de carreiras.
disseminação das ações afirmativas.
equiparação salarial com o Judiciário.
mudanças no calendário do ENEM.

A)
B)
C)
D)
E)
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senador boliviano.
líder sindical cubano.
presidente colombiano.
vereador paraguaio.
deputado peruano.
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Conhecimento Regional

Questão 19
“Estudos realizados em 2010 mostraram que o
Truvada, do laboratório californiano Gilead Sciences,
reduziu o risco de infecção pelo HIV entre 44% e 73%
em homossexuais masculinos saudáveis e entre
heterossexuais saudáveis que são parceiros de
portadores do vírus HIV.”
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120511_
aids_remedio_fn.shtml>

Questão 21
O estado de Rondônia recebeu tal denominação
devido à importância do Marechal Cândido Rondon,
um dos desbravadores da região nas primeiras
décadas do período republicano. O processo de
ocupação das terras entre os estados de Mato
Grosso e do Amazonas, promovido por Cândido
Rondon na virada do século XIX para o XX acumulou,
principalmente, duas funções:

Após um longo período de pesquisas, no mês de julho
de 2012, a Agência Americana de Drogas e Alimentos
(FDA na sigla em inglês) fez a seguinte determinação
sobre esse remédio de prevenção à AIDS.

A) instalação de redes de telégrafo / incorporação
nacional dos povos indígenas.
B) a u m e n t o d a p r o d u t i v i d a d e d a s o j a /
implementação do Projeto Calha Norte.
C) desenvolvimento dos seringais / defesa da
territorialidade dos quilombolas.
D) construção das grandes hidrelétricas / criação do
estado de Rondônia.
E) defesa das linhas de fronteira / expansão da
pecuária pelos sulistas.

A) Proibiram a continuidade dos testes em humanos.
B) Pediram aumento de verba para a realização de
novos testes.
C) Aprovaram o uso do Truvada para os grupos de
maior risco.
D) Vetaram a sua comercialização nos Estados
Unidos.
E) Aprovaram o uso do Truvada em gestantes
contaminadas.

Questão 22
A economia do estado de Rondônia está intimamente
relacionada com as práticas agrícolas. Segundo os
últimos dados divulgados pelo IBGE, relativos ao ano
de 2010, as lavouras temporárias tiveram
significativa importância na área plantada do estado.
A lavoura temporária com a maior área plantada em
2010 foi:

Questão 20
No mês de julho de 2012, Valdir Raupp, senador pelo
estado de Rondônia, licenciou-se do cargo por um
período superior a três meses. O suplente do senador
que assumiu a vaga no Senado Federal
interinamente foi:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Acir Gurgacz.
Mauro Nazif.
Ivo Cassol.
Marinha Raupp.
Tomás Correia.

06

arroz.
mandioca.
cana-de-açúcar.
amendoim.
milho.
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Questão 25

Questão 23
A região Norte do Brasil é reconhecida pela intrincada
rede de bacias hidrográficas. O estado de Rondônia
possui uma série de rios e alguns formam
significativas bacias hidrográficas. Sobre os
principais rios que cortam o estado de Rondônia, é
correto afirmar:

“Precisamente em 1912 a exportação da borracha
brasileira alcança seu máximo com um total de
42.000 toneladas. Os preços também atingem seu
teto em 1910, valendo então a tonelada quase
10 contos FOB, ou seja, 639 libras. Daí por diante é o
declínio.” (Adaptado de PRADO Jr., Caio. História Econômica
do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 16ª Ed., 1973, p. 239).

A) O rio Guaporé não possui navegabilidade, pois se
localiza na divisa com o estado do Amazonas.
B) A bacia do rio Aripuanã localiza-se na região
nordeste do estado e não possui potencial
hidrelétrico.
C) O rio Ji-Paraná corta Rondônia em direção ao
estado do Amazonas, apresentando
navegabilidade em alguns trechos.
D) O rio Jamari não possui importância significativa
para Rondônia, pois sua navegabilidade é
inviabilizada e não possui potencial energético.
E) O rio Mamoré nasce no estado do Acre, servindo
como a principal ligação comercial entre Porto
Velho e Manaus.

A principal causa do declínio da borracha amazônica
no referido período foi:
A) A II Guerra Mundial que produziu na Europa uma
profunda crise no comércio internacional.
B) Diminuição dos trabalhadores nos seringais em
razão da nova legislação trabalhista.
C) Crise mundial do setor automotivo, principal
comprador da borracha brasileira.
D) Rigidez da legislação ambiental, provocando
dificuldades na exploração do látex.
E) Concorrência com a produção dos países do
Oriente, que promoveram métodos mais
eficientes.

Questão 24

Questão 26
A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi construída
no início do século XX para viabilizar o crescimento
econômico da região a partir da implementação
dessa importante infraestrutura. Todavia, a história
da ferrovia foi marcada por prejuízos o que resultou
no seu abandono. Apesar de algumas investidas
posteriores, como passeio turístico inclusive, o fim
das operações da Madeira-Mamoré foi determinado
durante o Governo Federal de:

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) vem, gradativamente, divulgando os
resultados do último censo realizado pela instituição
em 2010. Segundo dados do censo, a maior
porcentagem da população do estado de Rondônia
está compreendida na seguinte faixa etária:
A)
B)
C)
D)
E)

0 – 5 anos.
6 – 14 anos.
15 – 24 anos.
25 – 39 anos.
40 – 59 anos.

A)
B)
C)
D)
E)
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Arthur Bernardes.
Juscelino Kubitschek.
Jânio Quadros.
Castello Branco.
Fernando Collor.
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Questão 27

Questão 29
Segundo a Lei Complementar Estadual nº 68/92 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia, no Capítulo III, Título II, são formas de
movimentação de pessoal:

A Chapada dos Parecis forma um dos relevos mais
significativos do estado de Rondônia. Esse relevo
possui a seguinte característica:
A) É formado por vasta área no oeste da Amazônia e
exibe terrenos baixos, em torno dos 200 metros.
B) Corresponde a uma faixa de terrenos
sedimentares do tipo arenito, datados do
Cretáceo.
C) Formado por um pontilhado de serras e morros
associados a intrusões graníticas do
Pré-Cambriano.
D) Apresenta altitudes que chegam a atingir
3.000 metros, com altitude oscilando entre 600 e
1.000 metros.
E) É extremamente plano, constituído por
sedimentos recentes e nivelado nos 200 metros.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 30
Os servidores públicos civis do estado de Rondônia
possuem direito à Licença por Motivo de Doença em
Pessoa da Família, segundo a seção II do Capítulo IV,
Título III, da Lei Complementar Estadual nº 68/92,
Artigo 119: “Poderá ser concedida licença ao servidor
por motivo de doença do cônjuge ou companheiro,
padrasto ou madrasta, ascendente, descendente,
enteado e colateral consanguíneo ou afim até o
segundo grau civil, mediante comprovação por Junta
Médica Oficial.” Nesse caso, a licença será
concedida na seguinte condição:

Questão 28
“Entre 1940 e 1991, a população brasileira mostra
uma taxa de crescimento superior a 25% em cada
decênio. Esse crescimento acelerado é muito
marcante na região Norte, onde atinge 61% entre
1970 e 1980 e 51% entre 1980 e 1990. Em Rondônia,
a taxa de crescimento é de 331% entre 1970 e 1980 e
de 125% entre 1980 e 1991. Neste último ano, o
número de efetivos de Rondônia, que havia sido
pouco mais de 30 mil habitantes em meados do
século XX, já superava 1 milhão de habitantes.”

A) Se a assistência direta do servidor for
indispensável e não puder ser prestada
simultaneamente com o exercício do cargo.
B) Sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo,
até dois anos, podendo ser prorrogada por até um
ano, mediante parecer da Junta Médica.
C) Sendo os membros da família servidores públicos
regidos por este Estatuto, a licença será
concedida para os dois e prorrogada somente
para um deles.
D) Somente em período integral da jornada normal
de trabalho, inviabilizando servidores com carga
horária diminuta.
E) Em situações de doenças terminais, os servidores
ficam isentos de apresentar parecer da Junta
Médica nos seis primeiros meses.

(Adaptado de SANTOS, Milton & SILVEIRA, Maria Laura.
O Brasil: sociedade e território no início do século XXI. Rio de
Janeiro/São Paulo: Record, 2001, p. 201).

Entre as opções a seguir, marque a alternativa que
apresenta, respectivamente, a principal origem e o
fator de atração desse novo processo de colonização
em Rondônia.
A)
B)
C)
D)
E)

remoção, relotação e cedência.
exoneração, demissão e aposentadoria.
pontualidade, assiduidade e produtividade.
promoção, readaptação e aproveitamento.
recondução, reintegração e reversão.

Paraenses / ciclo da borracha.
Brasiguaios / conflitos de terras.
Sulistas / expansão da agropecuária.
Potiguares / seca no Nordeste.
Haitianos / construção civil.
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Informática Básica

Questão 33
Dos navegadores da Internet seguintes, assinale
aquele que NÃO possui uma interface gráfica, ou
seja, é utilizado por meio de interface de linha de
comando:

Questão 31
No Windows XP, o procedimento de pressionar a
tecla shift e a tecla Del, simultaneamente, após a
seleção de um arquivo e, em seguida, confirmar o
procedimento por meio de uma janela do Windows,
garante:

A)
B)
C)
D)
E)

A) a transferência do arquivo para o desktop.
B) a exclusão do arquivo definitivamente do disco
rígido sem passar pela lixeira.
C) a transferência do arquivo para a lixeira.
D) a exclusão temporária do arquivo, permanecendo
o mesmo na área de transferência.
E) a transferência do arquivo para a área de
impressão.

Questão 34
São algumas das opções disponíveis na barra de
ferramentas cabeçalho e rodapé do Word 2003,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 32
Analise as seguintes sentenças em relação ao
Windows XP:
I. As teclas Ctrl + X, quando pressionadas
simultaneamente, são utilizadas para copiar um
arquivo de um lugar de origem para o destino,
permanecendo o arquivo na origem.

configurar página.
formatar número de página.
inserir hora.
mostrar e ocultar o texto do documento.
autocorreção.

Questão 35
No Word 2003, “itálico” e “subscrito” são exemplos,
respectivamente, de:

II. No Windows Explorer, a tecla shift, quando
pressionada, pode selecionar dois ou mais
arquivos de forma aleatória e de forma não
adjacente.

A)
B)
C)
D)
E)

III. Quando se arrasta um arquivo dentro de uma
mesma unidade, o padrão é que ele seja movido
do local de origem para o local de destino e,
quando arrastado para uma unidade diferente, o
padrão é que o arquivo seja copiado do local de
origem para o local de destino.

estilo da fonte e estilo de sublinhado.
efeito e estilo de sublinhado.
estilo da fonte e espaçamento de caracteres.
estilo da fonte e efeito.
efeito e estilo da fonte.

Questão 36
No Excel 2003, linhas e colunas são opções de:

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Internet Explorer.
Mozilla Firefox.
Opera.
Google Chrome.
Lynx.

A)
B)
C)
D)
E)

apenas a I.
apenas a II.
apenas a III.
apenas I e II.
apenas II e III.

cenários.
modelos de macros.
funções trigonométricas.
tipos de gráficos.
tipos de filtro.

Questão 37
No Excel 2003, no menu “editar”, o comando “ir para”
serve para conduzir o usuário de forma rápida:
A)
B)
C)
D)
E)
09

a um endereço específico dentro de uma planilha.
a uma unidade do disco rígido.
a um dispositivo removível no computador.
a outro programa específico de banco de dados.
a um gráfico elaborado pelo Excel.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Questão 38
Analise as seguintes sentenças:

Noções Básicas de Direito

I. Um vírus é um fragmento de um programa que é
unido a um programa legítimo com a intenção de
infectar outros programas.
II. Os vírus são programas e sofrem geração
espontânea.
III. Os vírus de macro alteram o mecanismo de
criptografia a cada cópia replicada.

Questão 41
A respeito do direito à vida, previsto pela Constituição
Federal, é correto afirmar que:
A) configura direito absoluto.
B) impede qualquer hipótese de pena de morte no
Brasil.
C) tem início com o nascimento.
D) tem início com a fecundação do óvulo materno.
E) não impede as pesquisas com células-tronco
embrionárias.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

apenas a I.
apenas a II.
apenas a III.
apenas I e II.
apenas II e III.

Questão 42
A Constituição Federal prevê, no tocante à
extradição, o seguinte:

Questão 39
O tipo de software que necessita de um plug-in
específico no navegador para visualização das
páginas web, além de ser especializado na criação e
implementação de animações que ficam embutidas
nessas páginas é:
A)
B)
C)
D)
E)

A) Nenhum brasileiro será extraditado, seja qual for o
crime que tenha cometido.
B) Nenhum brasileiro nato será extraditado.
C) Não será concedida extradição de estrangeiro,
salvo por crime político ou de opinião.
D) É permitida a extradição de brasileiro nato apenas
por crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
E) Brasileiros natos ou naturalizados podem ser
extraditados apenas por crime contra a soberania
nacional brasileira.

webcast.
flash.
pandora.
posgree.
real player.

Questão 40

Questão 43

São sites que utilizam mecanismos de busca e
pesquisa de informações na web:

Segundo a Constituição Federal, no processo, as
provas obtidas por meio ilícito:

A)
B)
C)
D)
E)

A) podem ser admitidas apenas no processo penal.
B) são admissíveis desde que respeitada a
finalidade exclusivamente probatória.
C) são inadmissíveis.
D) são admissíveis, conquanto não possam
fundamentar sentença que imponha pena
privativa de liberdade.
E) podem ser admitidas pelo Juiz apenas como
reforço de prova, jamais como fundamento único
das premissas fáticas da condenação.

shockwave, ask, yahoo e hot bot.
google, yahoo, hot bot e shockwave.
yahoo, ask, hot bot e google.
hot bot, shockwave, google e ask.
ask, google, yahoo e shockwave.
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Questão 44

Questão 47

Salvo nas hipóteses de crime militar, a Constituição
Federal prevê que ninguém será preso senão:

São crimes contra a vida, assim previstos pelo
Código Penal:

A) em flagrante delito.
B) por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária, policial ou administrativa competente.
C) em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária
competente.
D) em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária ou policial
competente.
E) por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária ou policial competente.

A) latrocínio, homicídio, extorsão mediante
sequestro seguido de morte e infanticídio.
B) homicídio, aborto, infanticídio e induzimento ao
suicídio.
C) homicídio, aborto, latrocínio e lesão corporal
seguida de morte.
D) extorsão mediante sequestro seguido de morte,
rixa seguida de morte, latrocínio, infanticídio e
aborto.
E) latrocínio, lesão corporal seguida de morte,
difamação e periclitação da vida.

Questão 48

Questão 45
Acerca da aplicação da lei penal, assinale a
alternativa correta.

A concessão de licença para o exercício de profissão
regulamentada é ato administrativo:

A) Na ausência de previsão de crime pela lei penal, é
possível recorrer à analogia.
B) A lei penal posterior, que de qualquer modo
favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores,
salvo aqueles que já tenham sido objeto de
sentença condenatória transitada em julgado.
C) Aplica-se a lei penal estrangeira aos crimes
praticados a bordo de aeronaves ou embarcações
estrangeiras de propriedade privada, ainda que
estejam em pouso no território nacional ou em
porto ou mar territorial brasileiro.
D) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior
deixa de considerar crime, cessando em virtude
dela a execução e os efeitos penais da sentença
condenatória.
E) A lei penal posterior não se aplica aos fatos
anteriores, ainda que em benefício do agente.

A)
B)
C)
D)
E)

vinculado.
discricionário.
regulamentar.
hierárquico.
disciplinar.

Questão 49
Pratica o crime de furto aquele que:
A) se apropriar de coisa alheia móvel, de que tem a
posse ou a detenção.
B) subtrair coisa móvel alheia, para si ou para
outrem, mediante grave ameaça ou violência à
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,
reduzido à impossibilidade de resistência.
C) constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, e com o intuito de obter para si ou para
outrem indevida vantagem econômica.
D) subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia
móvel.
E) obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento.

Questão 46
Segundo o Código Penal, não há crime quando o
agente pratica o fato típico:
A) para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a
direito de outrem, usando moderadamente dos
meios necessários.
B) sob desconhecimento da lei.
C) em estado de necessidade, ainda que tivesse por
dever enfrentar o perigo.
D) em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária ou policial
competente.
E) em legítima defesa, não respondendo tampouco
por eventual excesso doloso ou culposo.
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Questão 50

Questão 53

A respeito da prova pericial no âmbito do processo
penal é correto afirmar:

Quais as características encontradas em feridas
provocadas por ação cortante que ajudam a
diferenciá-las daquelas provocadas por ação
contundente?

A) As partes não poderão indicar assistentes
técnicos particulares para acompanhamento da
perícia, sob pena de prejuízo à imparcialidade da
prova.
B) Os peritos, a seu critério, poderão elaborar laudo
pericial ou responder oralmente aos quesitos
formulados.
C) A autópsia será feita pelo menos doze horas
depois do óbito, salvo se os peritos, pela
evidência dos sinais de morte, julgarem que
possa ser feita antes daquele prazo, o que
declararão no auto.
D) A prova testemunhal não supre a falta de exame
de corpo de delito cuja realização não foi possível.
E) O exame de corpo de delito poderá ser realizado a
qualquer dia e a qualquer hora.

A) Irregularidade das bordas, fundo de lesão
irregular e sujo, afastamento das bordas das
feridas.
B) Regularidade das bordas, fundo regular, formato
linear, presença de cauda de escoriação.
C) P r e d o m í n i o d a p r o f u n d i d a d e s o b r e o
comprimento, aproximação das bordas das
feridas, paredes da ferida irregulares e rugosas.
D) Centro da ferida sujo, pouco hemorrágico, bordas
irregulares, ausência de cauda de escoriação.
E) Perfil de corte irregular, vertentes cortadas de
formato anárquico, fundo sujo, bordas regulares.

Questão 54

Medicina Legal

Uma paciente relata ter sofrido agressão com socos
no rosto há cerca de oito dias. Com base no “espectro
equimótico de Legrand du Saulle”, qual a tonalidade
da equimose que o perito irá encontrar ao exame, que
confirmará o nexo temporal da lesão?

Questão 51
Com base nos estudos da Antropologia médico-legal,
qual das alternativas abaixo contém fundamentos
técnico-biológicos utilizados em um método de
identificação capazes de conferir-lhe credibilidade?

A)
B)
C)
D)
E)

A) S e m e l h a n ç a , u n i c i d a d e , i g u a l d a d e ,
confiabilidade.
B) Unicidade, imutabilidade, praticabilidade,
classificabilidade.
C) Unicidade, confiabilidade, semelhança,
viabilidade.
D) Semelhança, classificabilidade, praticabilidade,
confiabilidade.
E) Aceitabilidade, semelhança, praticabilidade,
igualidade.

Esverdeada.
Avermelhada.
Ausência de lesão.
Amarelada.
Azulada.

Questão 55
Um cadáver apresenta um ferimento transfixante por
projétil de arma de fogo na região toracodorsal. Quais
as características observadas no orifício de entrada
do projétil?

Questão 52

A) Ausência de orla de escoriação, bordas bem
delimitadas.
B) Diâmetro regular, bordas evertidas.
C) Orla de escoriação, bordas invertidas.
D) Bordas evertidas, sangramento profuso.
E) Formato irregular, zona de esfumaçamento.

A identificação do sexo de um cadáver humano adulto
encontrado esqueletizado pode ser realizada por
meio do estudo de algumas estruturas. Quais as
principais estruturas ósseas que contribuem para
essa identificação?
A)
B)
C)
D)

Fêmur, mandíbula, metatarsos, falanges.
Vértebras, falanges, costelas, ossos da pelve.
Vértebras, úmeros, metatarsos, ossos do tórax.
Crânio, ossos da pelve, mandíbula, ossos do
tórax.
E) Crânio, falanges, ossos da pelve, arcada dentária.
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Questão 56

Questão 59

Em um exame necroscópico médico-legal,
constituem indicações para encaminhamento de
material para exame complementar
anatomopatológico as seguintes condições:

Em relação às asfixias provocadas por modificação
do meio ambiente, assinale a alternativa correta.
A) São formas desse tipo de asfixia: constrição
torácica, afogamento, soterramento.
B) No afogamento branco, é comum ser encontrada
grande quantidade de líquido nas vias
respiratórias e nos pulmões.
C) São alterações externas encontradas em
indivíduos afogados: cogumelo de espuma,
corpos estranhos nos sulcos ungueais,
escoriações e feridas digitais.
D) O achado de um corpo boiando na água,
invariavelmente, indica afogamento como causa
da morte.
E) Na morte por soterramento, a causa de asfixia é o
confinamento.

A) cadáver carbonizado ou investigação de DNA.
B) suspeita de intoxicação exógena ou infarto.
C) avaliação de docimasia histológica ou reação
vital.
D) investigação de DNA ou alcoolemia.
E) cadáver em putrefação ou em esqueletização.

Questão 57
Ao examinar um paciente, o perito encontra uma
ferida em região peitoral com formato de dois
semiarcos, de concavidades voltadas uma para a
outra, mostrando equimoses periféricas, de
profundidades variáveis e laceração tecidual. O
perito conclui que se trata de mordedura. As feridas
produzidas por mordedura causada pela arcada
dentária humana se classificam como:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 60
O exame histopatológico do pulmão de cadáver
feminino pode atestar a gravidez pregressa da vítima
caso seja(m) observado(s) o(s) seguinte(s)
achados(s):

perfurocontundente.
contundente.
corto-contusa.
perfurocortante.
corto-contundente.

A)
B)
C)
D)
E)

fibrose pulmonar e hemorragia alveolar.
pneumonia.
infarto pulmonar por embolia gordurosa.
abscesso pulmonar.
presença de embolia pulmonar por células
trofoblásticas.

Questão 61

Questão 58

Na investigação de infanticídio, a perícia pode
contribuir com o estudo da docimasia, que tem como
objetivo esclarecer:

Acerca das mortes causadas por asfixia por
constrição cervical, assinale a alternativa correta.
A) O enforcamento pode ser classificado como
completo quando o corpo está totalmente
suspenso, ou parcial quando está apoiado
parcialmente.
B) O sulco provocado pelo enforcamento completo
pode ser confundido com o sulco provocado por
estrangulamento.
C) O sulco encontrado no enforcamento em
condições habituais é oblíquo e descendente em
relação ao nó.
D) É comum a causa acidental de morte por asfixia
por estrangulamento.
E) A asfixia por esganadura pode ser suicida, como
causa jurídica.

A)
B)
C)
D)
E)
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o período gestacional.
se houve crime de aborto.
se houve sofrimento fetal por infecção.
se houve vida extrauterina.
se houve aspiração meconial.
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Questão 62

Questão 64

Em relação aos fenômenos cadavéricos, é correto
afirmar:

Em relação aos documentos médico-legais e à
atuação do perito, assinale a alternativa correta.

A) Os livores de hipóstases são sinais tardios da
realidade da morte, mas podem ter seu
aparecimento pouco antes da morte em casos de
morte agônica ou coma prolongado.
B) A autólise é um fenômeno cadavérico de ordem
físico-química, sendo encontrado precocemente
em células neuronais.
C) O estudo da evolução e cronologia da rigidez
muscular é a forma mais confiável de se
determinar o tempo de morte.
D) A p u t r e f a ç ã o c a d a v é r i c a é d i v i d i d a
cronologicamente em coliquação, coloração,
saponificação, enfisema, esqueletização.
E) A maceração não é fenômeno encontrado em
morte intrauterina.

A) O perito médico tem sua atuação restrita à fase de
inquérito de um processo.
B) O atestado médico não é considerado documento
médico-legal.
C) O médico assistente pode fornecer a declaração
de óbito de seu paciente mesmo que haja
suspeita de violência.
D) Não é necessário o preenchimento da Declaração
de Óbito de nascidos mortos.
E) Relatório médico-legal é a descrição minuciosa
de uma perícia médica a fim de responder à
solicitação da autoridade policial ou judiciária.

Questão 65
Quanto ao dano provocado, uma lesão por arma
branca em uma mulher em que se lesionou a região
bucinadora e, como consequência, ocorre presença
de cicatriz deformante, com formação de queloide
medindo 100 mm nesta região, é classificada como:

Questão 63
Nas lesões causadas por ação elétrica, é correto
afirmar que:
A) morte ou lesão causada por fulguração é
ocorrência comum em trabalhadores de setor
elétrico.
B) a gravidade dos acidentes de fulguração costuma
ser maior do que nos casos de eletroplessão.
C) na perícia nos dois tipos de acidente por ação
elétrica, é muito comum a observação de
alterações histopatológicas específicas e
patognomônicas, de ambos os fenômenos.
D) as vítimas de fulminação que têm morte imediata
geralmente morrem por desequilíbrio
hidroeletrolítico e metabólico.
E) o coração é o órgão menos vulnerável à corrente
elétrica.

A)
B)
C)
D)
E)

lesão leve.
lesão culposa.
lesão cortante.
lesão gravíssima.
tentativa de homicídio.

Questão 66
São considerados fenômenos abióticos consecutivos
da morte:
A) cessão da respiração, abolição da motilidade,
esfriamento cadavérico.
B) autólise, espasmo cadavérico, mancha verde
abdominal.
C) desidratação, esfriamento cadavérico, livores de
hipóstase.
D) arreflexia, cessão da respiração, espasmo
cadavérico.
E) parada circulatória, perda da consciência,
abolição da motilidade.
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Questão 67

Questão 71

Qual das situações a seguir configura aborto
eugênico?

O sinal de Lichtenberg é uma característica que pode
ser encontrada nas mortes por:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Feto anencélafo.
Perigo de vida para a mãe.
Perigo de vida para o concepto.
Gravidez decorrente de estupro.
Aborto provocado.

Questão 72

Questão 68

Em relação à morte por afogamento, assinale a
alternativa correta.

Ao descrever um achado no exame de corpo de
delito, o perito informa: “presença de carúncula
mirtiforme”. Qual o significado deste achado?

A) São sinais cadavéricos encontrados: temperatura
da pele baixa, pele anserina, maceração da
epiderme, cogumelo de espuma.
B) Equimoses subpleurais conhecidas como
manchas de Tardieu são comumente encontradas
no afogamento.
C) A tonalidade e a densidade do sangue são
similares às encontradas nos outros tipos de
asfixia, com sangue escurecido e denso.
D) O exame histológico do pulmão do afogado revela
sinais de infarto do tecido pulmonar por
tromboembolismo.
E) O estudo geológico e do plâncton permite
determinar a cronologia do afogamento.

A)
B)
C)
D)

Cicatrização queloide de lesão cortante.
Forma de cicatrização himenal após rupturas.
Cicatrização vaginal após parto vaginal.
Forma de cicatriz de queimaduras cutâneas de
3º grau.
E) Tatuagem asfáltica de lesão escoriativa em
atropelamentos.

Questão 69
O exame de um cadáver no qual os seguintes
achados se impõem: livores de hipóstase claros, face
rósea, sangue fluido e rigidez tardia permitem ao
perito suspeitar fortemente de que se trata de morte
causada por:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 73
A descrição de um orifício de entrada de projétil de
arma de fogo com buraco de mina de Hoffmann,
escoriação de massa de mira (sinal de Werkgartner),
zona de esfumaçamento, zona de tatuagem,
equimoses e queimaduras, está relacionada com:

afogamento.
intoxicação por organofosforado.
intoxicação por carbamato.
estrangulamento.
intoxicação por monóxido de carbono.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 70
Um cadáver encontrado próximo à linha férrea
apresenta desarticulação de todos os membros, além
de separação do corpo da cabeça. É correto afirmar
que se trata de:
A)
B)
C)
D)
E)

asfixia.
afogamento.
eletroplessão.
soterramento.
fulminação.

tiro disparado a grande distância.
tiro disparado de arma de fogo de grosso calibre.
tiro disparado a curta distância.
lesão produzida por projéteis múltiplos.
tiro encostado.

esquartejamento e esgorjamento.
esquartejamento e decapitação.
espojamento e esgorjamento.
esquartejamento e vitriolagem.
espojamento e decapitação.
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Questão 77

Questão 74
Em um cadáver encontrado próximo à rede
ferroviária devem ser consideradas as seguintes
hipóteses: suicídio, homicídio, acidente ou
atropelamento “pós-mortem” para dissimular
homicídio. Assinale a alternativa correta.

Após quanto tempo do óbito um cadáver começa a
apresentar a “circulação póstuma de Brouardel”?
A)
B)
C)
D)
E)

A) As lesões observadas externamente não se
relacionam com as lesões dos órgãos internos,
configurando desproporcionalidade entre as
lesões.
B) Nos atropelamentos “pós-mortem” para
dissimulação de homicídio nota-se grande
número de lesões com reação vital.
C) Nos acidentes, é mais frequente a secção dos
membros superiores e do pescoço.
D) Nos casos de suicídio ou acidente são achados
incomuns a presença de reação vital das lesões
como manchas equimóticas e infiltração
hemorrágica dos tecidos.
E) A observação de secção transversal ao nível do
pescoço ou do abdômen faz pensar em suicídio.

Uma semana após o óbito.
Entre 3 e 5 dias após o óbito.
Doze horas após o óbito.
Entre 24 e 36 horas após o óbito.
Após 1 hora do óbito.

Questão 78
Em relação à rigidez cadavérica, assinale a
alternativa correta.
A) É mais intensa em obesos, recém-nascidos,
pessoas robustas e idosos.
B) Geralmente inicia-se pelos membros inferiores.
C) É o fenômeno mais confiável e seguro para
determinação da hora da morte.
D) Geralmente inicia-se uma hora após a morte.
E) O fenômeno pode estar ausente nas mortes
agônicas e por afogamentos.

Questão 75
Ao estudar as energias de ordem química, deve-se
conhecer a ação dos cáusticos e venenos. Assinale a
alternativa correta.

Questão 79
Um cadáver apresenta livores de hipóstase fixos, que
não se alteram com a mobilização nem com
mudanças de decúbito na mesa de necropsia. Qual o
tempo provável da morte?

A) A ação dos cáusticos é principalmente interna,
com alterações da coagulação sanguínea.
B) Os cáusticos, assim como os venenos, podem ser
classificados quanto ao seu estado físico em
líquidos, sólidos e gasosos, podendo agir
internamente e externamente.
C) As lesões descritas como vitriolagem são
causadas por envenenamento crônico.
D) São fases do percurso do veneno no organismo:
penetração, absorção, distribuição, fixação,
transformação, eliminação.
E) São formas de se classificar os cáusticos: estado
físico, origem, funções químicas e quanto ao uso.

A)
B)
C)
D)
E)

Uma hora.
Vinte e quatro horas.
Doze horas.
Quarenta e oito horas.
Setenta e duas horas.

Questão 80

Questão 76
A estimativa do tempo de morte é um dos temas mais
complexos e importantes da perícia médico-legal.
Entre os fenômenos listados abaixo, qual NÃO está
relacionado ao diagnóstico cronológico da morte?

Na demonstração pericial de conjunção carnal, até
quanto tempo após a deposição podem ser
identificados espermatozoides na cavidade vaginal,
em um esfregaço corado?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Autólise tecidual.
Esfriamento do cadáver.
Rigidez cadavérica.
Livores de hipóstase.
Manchas verdes abdominais.

16

Até uma hora.
Até 24 horas.
Até duas semanas.
Até dois dias.
Até quatro dias.
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