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As questões de 1 a 4 referem-se ao texto abaixo.

As questões de 6 a 10 referem-se ao texto abaixo.

“Tinham visto a árvore crescer desde um diminuto broto até
seu atual esplendor de 18 metros de altura. Tinha crescido
depressa e, embora os dois não o dissessem, aquele
crescimento rápido os havia perturbado, pois sugeria
daquele modo a velocidade com que os anos passavam.”
(Revista Piauí 36)

“A Organização Mundial da Saúde declarou em junho do
ano passado que o vírus estava causando a primeira
pandemia de gripe em mais de 40 anos, depois de ter se
espalhado do México e dos Estados Unidos para o mundo
em seis semanas. De acordo com a entidade, o vírus da nova
gripe matou 16 mil pessoas, mas esses números são
subestimados, já que poucos pacientes são testados e
diagnosticados.” (Folha de S. Paulo, fevereiro de 2010)

1) O texto refere-se ao crescimento
a) do ser humano de modo geral.
b) de uma pessoa com 18 anos.
c) de uma árvore.
d) de duas pessoas com 18 anos.
e) das árvores de modo geral.

2) Em “Tinha crescido depressa e, embora os dois não o
dissessem, aquele crescimento...” , as vírgulas
empregadas separam
a) aposto.
b) vocativo.
c) termo elíptico.
d) elementos paralelos de um período.
e) oração intercalada.

3) Em “...embora os dois não o dissessem...” a palavra o
a) é artigo masculino singular.
b) substitui “aquele crescimento rápido os havia
perturbado.”
c) não tem função sintática.
d) é objeto indireto.
e) é pronome indefinido.

4) Assinale a opção em que ocorre a mesma relação de
sentido entre as orações, verificada em: “...embora os
dois não o dissessem, aquele crescimento rápido os havia
perturbado ...”.
a) Ajudava-o em tudo, ainda que isso não fosse de minha
obrigação.
b) Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas.
c) À medida que se vive, mais se aprende.
d) Quando acordei hoje, ainda estava chovendo muito.
e) Aproximei-me dele a fim de que me ouvisse melhor.

5) Em “...a onda vinha crescendo , ameaçando envolverme, puxar-me e tragar-me.” (Machado de Assis), um dos
recursos expressivos denomina-se
a) gradação descendente.
b) eufemismo.
c) gradação ascendente.
d) antítese.
e) anacoluto.

6) As formas verbais grifadas indicam, respectivamente,
a) uma ação passada incompleta e uma ação passada
concluída.
b) uma ação concluída que se produziu em certo momento
do passado e uma ação que designa um fato passado, mas
não concluído.
c) uma ação presente e uma ação futura.
d) uma ação que ocorreu antes de outra ação já passada e
uma ação futura.
e) um fato passado habitual e um fato passado não habitual.

7) O texto é constituído de
a) dois períodos.
b) três períodos.
c) quatro períodos.
d) cinco períodos.
e) seis períodos.

8) Assinale a opção em que as palavras possuam prefixos e
que estes sejam equivalentes.
a) subestimados – substituídos
b) diagnosticados – diadema
c) entidade – entristecer
d) pandemia – panteísmo
e) pandemia - pantera

9) Em “...o vírus da nova gripe matou 16 mil pessoas, mas
esses números são subestimados, já que poucos
pacientes são testados e diagnosticados.”, as conjunções
grifadas podem ser substituídas, respectivamente, por
a) todavia – contanto que.
b) contudo - para que.
c) entretanto - conforme.
d) no entanto - sem que.
e) porém - visto que.

10) A palavra “pandemia”, no texto, significa
a)
b) doença infecciosa que ocorre habitualmente em dada
população e/ou região.
c) enfermidade epidêmica amplamente disseminada.doença
infecciosa de caráter transitório, que ataca
simultaneamente grande número de indivíduos em uma
determinada localidade.
d) aparecimento repentino de vários casos de uma doença
num local.
e) qualquer doença contagiosa ou não.

As questões 11 a 16 referem-se ao texto abaixo.
“Minha amiga tem razão quando diz que , na velhice, não
podemos nos impor uma indigência que não teremos, mas,
ainda assim, não podemos afastar de nós a fragilidade e a
finitude.” (Dulce Critelli, Folha de S.Paulo, fevereiro de
2010, com adaptações)

11) As palavras grifadas “indigência” e “fragilidade”
podem ser substituídas, respectivamente, sem prejuízo
do sentido, por
a) transitoriedade e fortaleza.
b) miséria e fraqueza.
c) fragilidade e pobreza.
d) finito e fragmentado.
e) remédio e fim.

12) Em “... quando diz que, na velhice, não podemos ...”
as vírgulas separam
a) aposto.
b) vocativo.
c) expressão explicativa.
d) adjunto adverbial.
e) oração adverbial.

13) O texto constitui-se em um período
a) simples.
b) composto por coordenação.
c) composto por subordinação e coordenação.
d) composto por subordinação.
e) composto por duas orações.

14) Em “...não podemos nos impor uma indigência...”, o
verbo “impor” é
a) de ligação.
b) transitivo direto e transitivo indireto.
c) transitivo direto preposicionado.
d) transitivo indireto preposicionado.
e) apenas transitivo indireto.

15) Em “...quando diz que (...) não podemos ...” e em
“...uma indigência que não teremos...” , as palavras
grifadas nos dois fragmentos são, respectivamente,
a) pronome relativo e conjunção integrante.
b) pronome relativo e pronome relativo.
c) conjunção integrante e pronome relativo.
d) conjunção integrante e conjunção integrante.
e) partículas expletivas.
16) De acordo com o texto, pode-se dizer que, na velhice,
a) não podemos afastar a fragilidade e a finitude.
b) tornamo-nos fortes e vigorosos.
c) somos sábios e tolerantes.
d) aparecem
a
indigência
e
a
dependência,
impreterivelmente.
e) as pessoas tornam-se impertinentes e arrogantes.

17) Assinale a opção gramaticalmente inadequada de
acordo com a língua culta escrita.
a) “Ele se identificou com a escultura.”
b) “Referimo-nos à gramática normativa.”
c) “Há pessoas com quem não simpatizamos.”
d) “Todo mundo fazia aquilo que mais gostava.”
e) “Os corpos obedecem à lei da gravidade.”
18) Em “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado...”, o sujeito é
a) inexistente.
b) oculto.
c) “Todos”.
d) “meio ambiente”.
e) “direito”.

19) Em “Criança, tivera pavor às trevas; homem feito
tinha medo da luz.” (J. A. Almeida) ocorre
a) pleonasmo (emprego de palavras redundantes).
b) personificação (empresta-se vida e ações a seres
inanimados ou irracionais).
c) eufemismo (substituição de uma expressão por outra para
suavizar uma ideia desagradável).
d) antítese (aproximação de palavras ou expressões com
sentido oposto).
e) anáfora (repetição de palavras no início de orações,
períodos, versos ou estrofes).

20) Assinale a opção que corresponde à voz passiva
analítica da frase: “Nós plantaremos uma árvore.”.
a) Uma árvore será plantada por nós.
b) Uma árvore foi plantada por nós.
c) Uma árvore havia sido plantada por nós.
d) Uma árvore seria plantada por nós.
e) Uma árvore é plantada por nós.

NOÇÕES DE DIREITO

21) Consoante disposição da Lei Orgânica da Polícia de
São Paulo, ao acusado, em processo administrativo
disciplinar, é possível arrolar até
a) 7 testemunhas.
b) 8 testemunhas.
c) 4 testemunhas.
d) 5 testemunhas.
e) 3 testemunhas.
22) O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de São Paulo diz que o servidor, demitido a bem do
serviço público, não poderá tornar ao serviço público
pelo prazo de
a) 15 anos.
b) 12 anos.
c) 5 anos.
d) 3 anos.
e) 10 anos.
23) Assinale a alternativa em que o crime pode ser
cometido por qualquer agente, não exigindo qualidade
pessoal do autor.
a) Peculato, lesão corporal e estelionato.
b) Concussão, rixa, apropriação indébita.
c) Homicídio, furto, estelionato.
d) Lesão corporal, vilipêndio a cadáver, corrupção passiva.;
e) Roubo, furto e infanticídio.
24) Denomina-se abigeato o furto de
a) quadros de arte.
b) pedras preciosas.
c) casa de repouso de idosos.
d) dízimo religioso.
e) animais domésticos ou mansos.
25) Assinale o conceito de crime lecionado pelos
penalistas que adotam a corrente doutrinária
finalística, que tem em Welzel seu maior expoente.
a) Ação típica, antijurídica e culpável.
b) Ação típica, antijurídica e voluntária.
c) Ação típica e juridicamente relevante.
d) Ação típica, antijurídica e dolosa.
e) Ação típica e culpável.

26) Regra geral, o prazo para a conclusão de Inquérito
Policial, estando o indiciado em liberdade, é de
a) dez dias.
b) trinta dias.
c) vinte dias.
d) sessenta dias.
e) quarenta e cinco dias.

27) Conforme reza o Estatuto da Criança e do
Adolescente, no caso de prática de ato infracional, a
internação do adolescente, antes da sentença, pode ser
pelo prazo máximo de
a) cinco dias.
b) quinze dias.
c) vinte dias.
d) quarenta e cinco dias.
e) trinta dias.

28) Usar motosserra sem a devida licença; fabricar,
vender, transportar ou soltar balões; modificar,
danificar ou destruir ninho, abrigo ou criadouro
natural são condutas típicas previstas
a) na Lei dos Crimes Ambientais.
b) na Lei do Desarmamento.
c) na Lei de Pesca.
d) no Código Penal.
e) no Código de Defesa do Consumidor.

29) Em face da Lei nº 8.072/90 (Crimes hediondos) não
são considerados crimes hediondos:
a) perigo de contágio de moléstia grave e homicídio
simples.
b) latrocínio e falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de produtos para fins terapêuticos ou
medicinais.
c) homicídio qualificado e causar epidemia com resultado
morte.
d) estupro e extorsão mediante sequestro na forma
qualificada.
e) genocídio e extorsão qualificada pela morte.

30) Constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental, com o fito de obter informação, declaração ou
confissão caracteriza
a) constrangimento ilegal.
b) extorsão.
c) crime de tortura.
d) concussão.
e) cárcere privado e extorsão.

31) No ordenamento jurídico pátrio, sempre que a lei se
refere à Autoridade Policial, entende a maioria dos
grandes doutrinadores que esta é o
a) Promotor de Justiça que atua no crime.
b) Delegado de Polícia.
c) Juiz de Direito de vara criminal.
d) Perito criminal.
e) Oficial da Polícia Militar.

32) O sujeito A, proprietário de oficina mecânica, pegou o
carro de B, que lhe havia sido entregue para reparos,e
não mais o devolveu. Cometeu o delito de
a) estelionato.
b) apropriação indébita.
c) furto simples.
d) furto privilegiado.
e) roubo.

33) Os instrumentos do crime, bem como os objetos que
interessarem à prova, findo o inquérito policial,
deverão
a) ficar acautelados na Delegacia de Polícia.
b) permanecer sob a guarda do Escrivão de Polícia do feito.
c) ficar aguardando destinação a ser dada pelo Titular da
unidade.
d) acompanhar os autos de inquérito.
e) ser destruídos para não ocupar espaço na repartição
policial.

34) No interrogatório do surdo-mudo, e este não sabendo
ler e escrever, ocorrerá:
a) pessoa habilitada a entendê-lo intervirá no ato, como
intérprete e sob compromisso.
b) pessoa habilitada a entendê-lo intervirá no ato.
c) um parente intervirá no ato como intérprete.
d) um outro surdo-mudo intervirá no ato.
e) o interrogatório não se realizará.

35) Que difere a subtração havida no crime de roubo da
subtração havida no crime de furto?
a) Número de agentes que participam do crime de roubo.
b) Valor irrisório subtraído no crime de furto.
c) Violência ou grave ameaça à pessoa existente no crime
de roubo.
d) No crime de furto o autor é sempre, de início,
desconhecido.
e) No crime de roubo o valor subtraído é muito elevado.

36) A conduta de constranger alguém com o intuito de
obter favorecimento sexual, sendo o agente superior
hierárquico, corresponde ao delito de
a) estupro.
b) ameaça.
c) assédio sexual.
d) constrangimento ilegal.
e) estupro de vulnerável.

37) Assinale a opção errada acerca das modalidades de
extinção da punibilidade.
a) Pela morte do agente.
b) Pela confissão do agente, em caso de delação premiada.
c) Pela anistia, graça ou indulto.
d) Pela retroatividade de lei que não mais considere o fato
como criminoso.
e) Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

38) Aquele que constrange alguém, mediante violência ou
grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se
pratique ato libidinoso, comete
a) estupro.
b) atentado violento ao pudor.
c) violência sexual forçada.
d) assédio sexual.
e) satisfação de lascívia.

39) Consideram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a
lei comine pena máxima não superior a
a) 3 anos, cumulado ou não com multa.
b) 4 anos, cumulada ou não com multa.
c) 5 anos, cumulada ou não com multa.
d) 2 anos, cumulada ou não com multa.
e) 6 anos, cumulada ou não com multa.

40) A Lei nº 9.455/97, que define os crimes de tortura,
estabelece que quando da tortura resultar lesão
corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena será
de
a) reclusão de 6 anos a 12 anos.
b) reclusão de 8 anos a 14 anos.
c) reclusão de 5 anos a 15 anos.
d) reclusão de 10 anos a 16 anos.
e) reclusão de 4 anos a 10 anos.

41) São crimes contra a Incolumidade Pública, exceto
a) incêndio.
b) explosão.
c) formação de quadrilha.
d) inundação.
e) desabamento.

42) A primeira dimensão de direitos fundamentais dizem
respeito a
a) direitos sociais, culturais e econômicos.
b) direitos de solidariedade.
c) direitos ao preservacionismo ambiental.
d) liberdades públicas.
e) direitos para a proteção dos consumidores.

43) A dignidade da pessoa humana é
a) uma garantia da República Federativa do Brasil.
b) um princípio da República Federativa do Brasil.
c) um dos objetivos da República Federativa do Brasil.
d) um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
e) um poder da República Federativa do Brasil.

44) É princípio da República Federativa do Brasil
a) desenvolvimento nacional.
b) concessão de asilo político.
c) a cidadania.
d) a soberania.
e) erradicar a pobreza.

45) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei é uma
a) garantia constitucional.
b) norma infraconstitucional.
c) proteção contra o Estado Democrático.
d) declaração não prevista na Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão.
e) declaração em que o particular não pode fazer o que a lei
não proíbe.

46) Com fundamento na Declaração Universal dos
Direitos do Homem,
a) ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou
exilado.
b) ninguém pode ser preso, detido ou exilado.
c) ninguém pode ser arbitrariamente preso e detido.
d) com ordem superior pode ser arbitrariamente preso,
detido ou exilado.
e) com ordem superior pode ser arbitrariamente preso ou
exilado.

47) A convenção Americana de Direitos Humanos
disciplina:
a) Toda pessoa detida pode ser informada das razões da
detenção.
b) Toda pessoa retida pode ser conduzida à presença de um
juiz.
c) Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança
pessoais.
d) Toda pessoa pode ser submetida a encarceramento
arbitrário.
e) Ninguém deve ser detido por dívidas.

48) O Pacto de San José da Costa Rica
a) permite o restabelecimento da pena de morte nos
Estados.
b) declara que as pessoas condenadas a pena de morte não
tem direito a anistia.
c) estabelece que as pessoas podem ser privadas da vida
arbitrariamente.
d) permite a pena de morte nos delitos comuns conexos com
os delitos comuns.
e) protege a vida desde a concepção.

49) A prática do racismo
a) é crime prescritível.
b) punido com pena de detenção.
c) é crime afiançável.
d) é crime inafiançável.
e) é contravenção penal.

50) Em relação aos direitos e garantias fundamentais é
correto afirmar:
a) a propriedade não atenderá os fins sociais.
b) as pessoas podem ser compelidas a associar-se ou
permanecer associadas.
c) é plena a liberdade de associação para qualquer fim.
d) o direito de herança não é garantido.
e) é garantido o direito de propriedade.

NOÇÕES DE CRIMINOLOGIA

51) O período antropológico de estudo da criminalidade
foi iniciado pelo médico
a) Enrico Ferri.
b) Cesare Lombroso.
c) Cesare Bonesana.
d) Emile Durkheim.
e) Hans von Hentig.

52) O movimento “Lei e Ordem” e a teoria das “janelas
quebradas” (“broken windows”) defendem que
pequenas infrações, quando toleradas, podem levar à
prática de delitos mais graves.
O texto acima se refere à:
a) Criminologia Radical.
b) Defesa Social.
c) Tolerância Zero.
d) Escola Retribucionista.
e) Lei de Saturação Criminal.

53) Atualmente, são objetos de estudo da Criminologia:
a) o delito, o delinquente, a vítima e o controle social.
b) o delito, a antropologia e a psicologia criminais.
c) o delito e os fatores biopsicológicos da criminalidade.
d) o delito e o delinquente.
e) o delinquente e os fatores biopsicológicos da
criminalidade.

54) Complete com a alternativa correta:
Considerado o principal idealizador da Sociologia
Criminal ............ tem como obra principal ............... .
a) Lombroso – “O Homem Delinquente”
b) Garofalo – “O Ambiente Criminal”
c) Ferri – “Sociologia Criminal”
d) Carrara – “Sociedade e Crime”
e) Lacassagne – “Sociedade e Miséria”

55) A teoria do “Labelling Approach” ou da Reação
Social é também conhecida como
a) Teoria da Anomia.
b) Teoria da Subcultura.
c) Teoria Ecológica.
d) Teoria do etiquetamento ou rotulação.
e) Teoria Espacial.

56) A associação entre hereditariedade / delito e anomalias
cromossômicas / comportamento criminal inserem-se
no modelo da
a) Biologia Criminal.
b) Sociologia Criminal.
c) Psicologia Criminal.
d) Psiquiatria Criminal.
e) Frenologia Criminal.

57) O termo cifra dourada é indicativo
a) dos crimes praticados por membros da realeza.
b) da violência doméstica ocorrida nas classes altas e não
relatadas à polícia.
c) dos crimes esclarecidos mediante à oferta de uma
recompensa.
d) do número de jovens de alto poder aquisitivo envolvidos
com o narcotráfico.
e) dos crimes denominados de “colarinho branco”.

58) A Escola Clássica
a) Tem em Garófalo um dos seus precursores.
b) baseia-se no método empírico-indutivo.
c) crê no livre arbítrio.
d) surge na etapa científica da Criminologia.
e) criou a figura do criminoso nato.

59) A Escola Positiva:
a) crê no determinismo e defende o tratamento do
criminoso.
b) tem em Bentham um de seus precursores.
c) foi consolidada por Carrara.
d) baseia-se no método dogmático e dedutivo.
e) surgiu na etapa pré-científica da Criminologia .

60) Para Garcia Pablo de Molina é entendido como o
conjunto de instituições, estratégias e sanções sociais
que pretendem promover e garantir a submissão dos
indivíduos aos modelos e normas comunitárias.
O texto se refere
a) à Criminogênese.
b) aos fatos condicionantes biológicos.
c) ao controle social.
d) aos fatos condicionantes sociológicos.
e) aos fatos condicionantes criminais.

61) Consolidada na década de 70 e inspirada nas idéias
marxistas, alçou a sociedade capitalista a categoria de
principal desencadeador da criminalidade.
O texto se refere à
a) Teoria Ecológica.
b) Teoria da Associação Diferencial.
c) Teoria da Anomia.
d) Teoria da Subcultura.
e) Teoria Crítica.

62) Atua como agente informal de controle social
a) a Polícia Civil.
b) a opinião pública.
c) o Ministério Público.
d) o Juiz de Direito.
e) o Sistema Prisional.

63) Dentre as alternativas, assinale a que é apontada como
a menos compatível com a dignidade da pessoa
humana e o Estado Democrático de Direito.
a) O Direito Penal do Inimigo.
b) O abolicionismo penal.
c) O Direito Penal Mínimo.
d) A “Terza Scuola”.
e) A Lei da Saturação Criminal

64) Consolidada na década de 70 e inspirada nas idéias
marxistas, alçou a sociedade capitalista a categoria de
principal desencadeador da criminalidade.
O texto se refere à:
a) Teoria Ecológica.
b) Teoria da Associação Diferencial.
c) Teoria Crítica.
d) Teoria da Anomia.
e) Teoria da Subcultura.

ATUALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
65) Qual personalidade brasileira faleceu no violento
terremoto que devastou o Haiti?
a) Alberto Tavares Silva.
b) João Hermann Neto.
c) Zilda Arns.
d) Celso Pitta.
e) José Aristodemo Pinotti.
66) Quem dirigiu o sucesso de bilheteria AVATAR?
a) Roman Polanski.
b) Kathryn Bigelow.
c) Quentim Tarantino.
d) James Cameron.
e) Guy Ritchie.
67) Os cientistas Charles Kao,Willard Boyle e George
Smith dividiram o Prêmio Nobel de Física 2009 em
razão de pesquisas relacionadas à
a) aquaporina e válvulas elétricas.
b) fibras óticas e semicondutores.
c) partículas e big band.
d) nanosfera e efeito estufa.
e) ribossomos e nanotecnologia.
68) Qual montadora realizou massivo “recall” de veículos
levando seu presidente a justificar-se ao Congresso
Americano?
a) Honda.
b) Toyota.
c) Hiunday.
d) Renault.
e) Citröen.
69) Quem são os presidentes do Uruguai e do Chile?
a) Manuel Zelaya e Ramon Puerta.
b) Hugo Chaves e Ramon Rosas.
c) José Mujica e Sebastian Piñera.
d) Porfirio Pepe e Augusto Lopez.
e) José Sebastian e Porfirio Lopez.
70) A Assembléia Geral da Organização das Nações
Unidas declarou que 2010 é o ano internacional
a) da água.
b) da biodiversidade.
c) da terra.
d) dos recursos naturais renováveis.
e) do biocombustível.
71) A candidata Dilma Rousseff esteve à frente de quais
Ministérios?
a) Cidades e Planejamento,Orçamento e Gestão.
b) Planejamento e Minas e Energia.
c) Fazenda e Casa Civil.
d) Minas e Energia e Casa Civil.
e) Desenvolvimento e Cidades.
72) Em que rio será construída a Usina Hidrelétrica de
Belo Monte?
a) Patachós.
b) São Francisco.
c) Madeira.
d) Belo.
e) Xingu.
73) Onde fica o vulcão cuja erupção causou paralisação no
tráfego aéreo Europeu?
a) Java.
b) França.
c) Islândia.
d) Guatemala.
e) Indonésia.
74) A recém-sancionada lei ,conhecida como “FICHA
LIMPA”, foi concebida a partir de
a) Projeto de iniciativa popular
b) Emenda Constitucional
c) Projeto de lei ordinária
d) Decisão do STF
e) Projeto de lei delegada

LÓGICA
75) No que tange ao estudo do raciocínio lógico, é correto
afirmar que contradição é uma proposição composta,
na qual todos os valores lógicos da última coluna de
sua tabela verdade são
a) “V” .
b) “F” e “V” alternadamente.
c) “F” .
d) “V” e “F” alternadamente.
e) sempre verdadeiros, independentemente dos valores
lógicos das proposições que as constituem.

76) É correto afirmar que uma proposição é a negação de
outra quando:
a) se uma for verdadeira, então a outra obrigatoriamente não
poderá ser falsa.
b) se uma for falsa, então a outra obrigatoriamente não
poderá ser verdadeira.
c) se uma for verdadeira, então a outra é obrigatoriamente
falsa.
d) a soma das proposições resultar obrigatoriamente em
números negativos.
e) a soma das proposições resultar obrigatoriamente em
números positivos.
77) De quantas maneiras distintas eu posso acomodar
cinco policiais em uma viatura com capacidade para
cinco pessoas?
a) 60.
b) 120.
c) 75.
d) 25.
e) 125.
78) Qual das alternativas abaixo não pode ser considerada
uma proposição?
a) 7 < 9
b) Pelé é o nome de um planeta.
c) A lua é um satélite da terra.
d) X > 2
e) A capital de Sergipe é Teresina.
79) Dois carregadores de um determinado mercado
municipal mantêm o seguinte diálogo: “se eu transferir
um dos sacos de açúcar do meu carrinho para o seu,
ficaremos com cargas iguais; se você transferir um dos
sacos de seu carrinho para o meu, ficarei com o dobro
de sua carga”.
Quantos sacos de açúcar carregava cada um dos
carregadores?
a) 7 e 5.
b) 10 e 9.
c) 11 e 9.
d) 4 e 7.
e) 3 e 5.

80) Para comemorar o dia dos namorados, três casais de
namorados saem para jantar. Lucas, Milton e Nelson
namoram Isa, Ana e Sílvia (não necessariamente nesta
ordem). O garçom pergunta a eles sobre os nomes das
respectivas namoradas. Os três respondem da seguinte
forma:
- Nelson diz : “ Milton é namorado de Isa”.
- Lucas diz : “Nelson está mentindo, pois a namorada
de Milton é Ana”.
- Milton diz: “ Nelson e Lucas mentiram, pois a minha
namorada é Sílvia”.
Sabendo-se que o namorado de Sílvia mentiu e que o
namorado de Isa disse a verdade, segue-se que as
namoradas de Lucas, Milton e Nelson são,
respectivamente:
a) Sílvia, Isa e Ana.
b) Sílvia, Ana e Isa.
c) Ana, Sílvia e Isa.
d) Isa, Ana, Sílvia.
e) Isa, Sílvia e Ana.

INFORMÁTICA
81) Se Dagoberto discute com Andréia, então Andréia
discute com Gislaine. Se Andréia discute com
Gislaine, então Gislaine vai ao teatro. Se Gislaine vai
ao teatro, então Cláudio discute com Gislaine. Ora,
Cláudio não discute com Gislaine. Logo:
a) Andréia não discute com Gislaine e Dagoberto não
discute com Andréia.
b) Gislaine não vai ao teatro e Andréia discute com
Gislaine.
c) Gislaine vai ao teatro e Andréia discute com Gislaine.
d) Andréia discute com Gislaine e Dagoberto discute com
Andréia.
e) Andréia não discute com Gislaine e Dagoberto discute
com Andréia.

82) Assinale a alternativa correta.
Todos os policiais civis são democratas. Assim sendo,
a) o conjunto dos policiais civis contém o conjunto dos
democratas
b) o conjunto dos democratas contém o conjunto dos
policiais civis.
c) todos os democratas são policiais civis.
d) algum policial civil não é democrata.
e) nenhum policial civil é democrata.

83) São considerados princípios básicos da lógica
bivalente:
a) princípio do primeiro excluído, princípio da não
contradição e princípio da identidade.
b) princípio do terceiro excluído, princípio da identidade e
princípio da não contradição.
c) princípio do terceiro excluído, princípio da verdade e
princípio da identidade.
d) princípio da verdade, princípio da identidade e do
princípio primeiro excluído.
e) princípio da verdade, princípio da identidade, e princípio
da não contradição.

84) Um curso de fotografia tem dez alunos matriculados.
Sendo quatro rapazes e seis moças. O professor realiza
um sorteio a fim de que três dos alunos possam visitar
um renomado estúdio. A probabilidade dos três alunos
sorteados serem do mesmo sexo é de
a) 30%
b) 10%
c) 33,3%
d) 20%
e) 50%

85) O protocolo mais comum utilizado para dar suporte ao
correio eletrônico é
a) HTTP
b) NTFS
c) FTP
d) TELNET
e) SMTP
86) A configuração de rede mais adequada para conectar
computadores de um edifício, uma cidade, um país,
respectivamente, é:
a) LAN,LAN, WAN
b) LAN, LAN, LAN.
c) WAN, WAN , LAN
d) LAN, WAN, LAN
e) LAN, WAN,WAN
87) As teclas de atalho padronizadas no Word – Microsoft,
utilizadas para criar novo documento, desfazer a
operação e abrir documento, respectivamente, são:
a) Ctrl+ N, Ctrl+P , Ctrl+B
b) Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+S
c) Ctrl+O, Ctrl+Z, Ctrl+A
d) Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+A
e) Ctrl+O, Ctrl+Z, Ctrl+P
88) Ao configurar um firewall para proteger e permitir
acesso a uma DMZ que hospeda apenas um servidor
WWW deve(m)-se liberar:
a) a porta de comunicação 20
b) a porta de comunicação 80
c) a porta de comunicação 25
d) a porta de comunicação 110 e 21
e) todas as portas de comunicação
89) Em uma rede pode ser necessário que o mesmo
endereço IP possa ser usado em diferentes placas de
rede em momentos distintos. Isto pode ser feito pelo
protocolo
a) DHCP
b) SMTP
c) SNMP
d) FTP anônimo
e) RIP
90) A extensão padrão para gravar arquivos de áudio no
Windows Media Player é
a) Mp3
b) Wma
c) Ogg
d) Wmf
e) Bmp
91) Qualquer aplicação aberta no Windows pode ser
fechada no botão “fechar” ou utilizando a combinação
de teclas
a) Crtl+F4
b) Shift+ F4
c) Alt+ X
d) Alt+ F4
e) Alt+Esc

92) Construído para centralizar as configurações do
Windows , onde pode ser acessado os dispositivos e
componentes do computador , hardware e software.
Estamos nos referindo a
a) Active Desktop.
b) Painel de Controle.
c) Barra de tarefa .
d) Configurações.
e) Regedit.

93) No Windows para formatarmos um CDRW e deixá-lo
pronto para uso devemos utilizar o processo:
a) executar o prompt do MS-DOS e digitar format c:.
b) clicar no CDRW dentro do Windows Explorer e
selecionar limpar disco.
c) clicar no CDRW, dentro do Windows Explorer, e
selecionar formatar.
d) clicar no CDRW dentro do Painel de controle e
selecionar Formatar.
e) executar o prompt do MS-Dos e digitar Del *.*

94) Memória interposta entre RAM e microprocessador ,
ou já incorporada aos microprocessadores, destinada a
aumentar a taxa de transferência entre RAM e o
processador. Esta descrição define qual memória?
a) ROM.
b) Virtual .
c) Cache.
d) Principal.
e) Secundária.

95) A velocidade de transmissão de dados via modem é
medida em
a) bits por segundo .
b) hertz por megahertz .
c) bytes por minuto .
d) bytes por segundo
e) megabyte por segundo.

96) Sobre o PowerPoint é correto dizer:
a) o trabalho com o PowerPoint se inicia com uma das
opções: Auto Conteúdo, Modelo, Apresentação em
Branco ou abrir um slide existente.
b) o PowerPoint permite criar arquivos que poderão ser
lidos e apresentados no Word
c) o assistente de autoconteúdo permite a criação
automática de apenas um slide. A criação de slides
subseqüentes se dá pelo Modo de classificação de slides.
d) o trabalho com o PowerPoint se inicia com uma das
opções: Assistente de Auto Conteúdo, Modelo,
Apresentação em Branco ou abrir uma apresentação
existente.
e) O PowerPoint não permite alterar arquivos lidos

97) Voz sobre IP, telefonia IP e telefonia internet é a
tecnologia que nos permite a voz sobre banda larga e é
denominada
a) Skype
b) VOIP
c) MSN
d) GSM
e) EDGE

98) O software que infecta um computador, cujo objetivo
é criptografar arquivos nele armazenados e cobrar um
resgate do usuário para fornecer uma senha para
descriptar os dados, é um malware do tipo
a) Backdoor, denominado ransomware.
b) Worm, denominado ransomware .
c) Trojan, denominado spyware.
d) Backdoor, denominado spyware.
e) Trojan, denominado ransomware.

99) Assinale a opção correta.
a) A lixeira do Windows é configurada por default (padrão)
em 10% do tamanho do HD. Tal valor pode ser alterado.
b) A lixeira do Windows é configurada por default (padrão)
em 15% do tamanho do HD . Tal valor pode ser alterado.
c) A lixeira do Windows é configurada por default (padrão)
em 10% do tamanho do HD. Tal valor não pode ser
alterado.
d) Por meio das propriedades da Lixeira, não é possível
configurá-la para que os arquivos sejam excluídos sem
serem armazenados.
e) A lixeira do Windows não pode ser configurada, o valor
não pode ser alterado.

100) O SMTP e o POP3 são protocolos de comunicação
utilizados na troca de e-mail. No processo de
configuração de um firewall os protocolos SMTP e
POP3 estão relacionados, respectivamente, por padrão
às portas
a) UDP 35 e TCP 80
b) UDP 25 e UDP 110
c) UDP 53 e UDP 80
d) TCP 25 e TCP 110
e) TCP 53 e TCP 80

