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Direito Penal

1. Considerando os termos da Lei n5
11.343/06, que dispõe sobre as drogas, o 
agente é passível de pena de prisão, exceto 
quando

(A) fabricar, adquirir, utilizar, transportar, 
oferecer, vender, distribuir, entregar a 
qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, 
ainda que gratuitamente, maquinário, 
aparelho, instrumento ou qualquer objeto 
destinado à fabricação, preparação, 
produção ou transformação de drogas, sem 
autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar;

(B) adquirir, guardar, tiver em depósito, 
transportar ou trouxer consigo, para 
consumo pessoal, drogas sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar;

(C) prescrever ou ministrar, culposamente, 
drogas, sem que delas necessite o paciente, 
ou fazê-lo em doses excessivas ou em 
desacordo com determinação legal ou 
regulamentar;

(D) importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à 
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, 
trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer 
drogas, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar;

(E) conduzir embarcação ou aeronave após o 
consumo de drogas, expondo a dano 
potencial a incolnmidadc de outrem.

2. Analise as seguintes assertivas.

1. Considera-se praticado o crime no lugar cm
que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou 
em parte, bem como onde se produziu ou 
deveria produzir-se o resultado.

II. Não há crime nem pena sem prévia 
comiaação legal.

III. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes 
praticados a bordó de aeronaves ou 
embarcações estrangeiras de propriedade 
privada, achando-se aquelas em pouso no 
território nacional ou em vôo no espaço 
aéreo correspondente, e estas em porto ou 
mar territorial do Brasil.

IV. 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 condenatóría.

É correto o que se afirma em:
(A) apenas 11 e IV;
(tí) apenas 1 1, III e IV;
(C) apenas 1 e III
(D) todas as assertivas;
(E) nenhuma das assertivas c correta.

3. Não é causa excludentc da ilicitude penal:

(A) a legítima defesa de terceiro;
(U) o estada de necessidade;
(CJ a legítima defesa putativa;
(D) o exercício regular de direito;
(E) o estrito cumprimento de dever legal.



I. A in imputabilidade penal por idade cessa 
aos 18 (dezoito) anos, considerando-se, paia 
tanto, a data da prática do fato.

II. Nos casos de concurso de pessoas, 
praticando todos os co-autores o mesmo 
crime, a pena a ser aplicada a eles deve ser 
igual, tanto tia espécie quanto na quantidade.

III. Considera-se funcionário público, para os 
efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, 
exerce eargo, emprego ou função pública. 
Equipara-se a funcionário público quem 
exerce cargo, emprego ou função em 
entidade paraestatal, e quem trabalha paia 
empresa prestadora de serviço contratada ou 
conveniada para a execução de atividade 
típica da Administração Pública.

IV. A aplicação da lei penal brasileira aos 
crimes que, por tratado ou convenção, o 
Brasil se obrigou a reprimir, é hipótese de 
ex traterritorialidade incondicionada.

E correto o que se afirma em;
(A) Apenas II e IV;
(B) Apenas II, III e IV,
(C) Apenas I e III;
(D) Todas as assertivas;
(E) Nenhuma das assertivas é correta.

4. Analise as seguintes assertivas.

5. São crimes contra a vida, assim tipificados 
no Código Penal, exceto

(A) o homicídio culposo;
(B) o infanticidio;
(C) o aborto;
(D) o latrocínio;
(E) a instigação ao suicídio.

6. Analise as seguintes assertivas.

i. A subtração, para si ou para outrem, de coisa
alheia móvel, durante o repouso noturno é 
tipificado no Código Penal como furto 
qualificado.

II. Pratica o crime de extorsão quem constrange
alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, e com o intuito de obter para si ou 
para outrem indevida vantagem econômica, 
a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer 
alguma coisa.

III. O agente público que se apropria de 
dinheiro, valor ou qualquer outro bem 
móvel, púhlico ou particular, de que tem a 
posse cm razão do cargo pratica o crime de 
apropriação indébita.

IV. O condenado por crime hediondo tem direito 
à progressão de regime, que dar-se-á após o 
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, 
sc o apenado for primário, e de 3/5 (três 
quintos), se reincidente.

É correto o que se afirma em;
(A) Apenas II e IV;
(B) Apenas II, III e IV;
(C) Apenas I c fll
(D) Todas as assertivas;
(E) Nenhuma das assertivas é correta.



Direito Processual Penal

7, Considerando os dispositivos do Código de 
Processo Penal sobre o inquérito policial, 
analise as seguintes assertivas.

I. A policia judiciária será exercida pelas 
autoridades policiais no território de suas 
respectivas cireunscriçScs c terá por fim a 
apuração das infrações penais e da sua
autoría.

II. Qualquer pessoa do povo que tiver 
conhecimento da existência de infração 
penal em que caiha ação pública poderá, 
verbalmente ou por escrito, comunicá-la à 
autoridade policial, e esta, verificada a 
procedência das informações, mandará 
instaurar inquérito,

III. O inquérito, nos crimes em que a ação 
pública depender de representação, não 
poderá sem ela ser iniciado.

IV. Nos crimes de ação privada, a autoridade 
policial somente poderá proceder a inquérito 
a requerimento de quem lenha qualidade 
para intentá-la.

É correto o que se afirma em;
(A) apenas [ E e IV;
(B) apenas li, III e IV;
(C) apenas 1 e IU;
(D) apenas I, III e IV;
(F.) todas as assertivas.

8, Marque a alternativa incorreta.

(A) Salvo disposição em contrário, o ofendido, 
ou seu representante legal, decairá do direito 
de queixa ou de representação, se cão o 
exercer dentro do prazo de seis meses, 
contado do dia em que viei a saber quem é o 
autor do crime.

(B) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a 
iniciativa do Ministério Público, nos casos 
em que caiba □ ação pública, fornecendo- 
lhe, por escrito, informações sobre o fato e a 
autoria e indicandu o tempo, o lugar e os 
elementos de convicção.

(C) Será admitida ação privada nos crimes de 
ação pública, se esta não for intentada no 
prazo legal, cabendo ao Ministério Público 
adi lar a queixa, repudiá-la e oferecer 
denúncia substitutiva, intervir em todos os 
termos do processo, fornecer elementos de 
prova, interpor recurso e, a todo tempo, no 
caso de negligência do querelante, retomar a 
ação como parte principal.

(D) Depois de feúa, a representação será sempre 
irretratável.

(R) As fundações, associações ou sociedades 
legalmente constituídas poderão exercer a 
ação penal.

9. Considerando as regras previstas no Código 
de Processo Penal sobre a competência, 
analise as seguintes assertivas:

I. A competência será, de regra, determinada 
pelo lugar em que se consumar a infração, 
ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que 
for praticado o último ato de execução,

II. Se, iniciada a execução no território 
nacional, a infração se consumar fora dele, a 
competência será determinada pelo lugar em 
que tiver sido praticado, no Brasil, o último 
ato de execução.

III. Quando incerto o limite territorial entre duas 
ou mais jurisdições, ou quando incerta a 
jurisdição por ter sido a infração consumada 
ou tentada nas divisas de duas ou mais 
jurisdições, a competência firmar-se-á pela 
prevenção.

IV. Tratando-se de infração continuada ou 
permanente, praticada em território de duas 
ou mais jurisdições, a competência firmar- 
se-á pelo lugar em que foi praticado o 
Último crime on onde cessou a permanência.

E correto o que se afirma em:
(A) Apenas II e TV;
(D) Apenas I, II e III;
(C) Apenas I çHI:
(D) Todas as assertivas;
(E) Nenhuma das assertivas é correta.

10. NSo se considera em flagrante delito quem:

(A) está cometendo a infração penal;
(D) acaba-de cometer a infração penal;
(C) é perseguido, logo após a prática da infração 

penal, pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça 
presumir ser autor da infração;

(D) se apresenta à autoridade policial mais de 10 
(dez) horas depois de praticar a infração 
penal, sem ter sido perseguido;

(E) é encontrado, logo depois da prática da 
infração penal, com instrumentos, armas, 
objetos ou papéis que façam presumir ser 
ele autor da infração.



(A) Os crimes tipificados na Lei n" 4.898/65 - 
abuso de autoridade - são de ação penal 
pública incondieiouada.

(D) Concéder-se-á habeas-corpas sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência uu coação em sua liberdade 
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder.

|C) Delegado de Policia ostenta prerrogativa de 
foro de ser julgado perante o Tribunal de 
Justiça pela prática de infração penal.

(D) O mandado de busca e apreensão domiciliar 
deverá, entre outros requisitos, indicar, o 
mais precisamente possível, a casa em que 
será realizada a diligência e o nome do 
respectivo proprietário ou morador,

(E) No procedimento sumaríssimo, aplicado 
para o processamento das infrações de 
menor potencial ofensivo, o interrogatório 
do réu ocorre depois da oitiva das 
testemunhas,

11. M arque a alternativa incorreta.

!. Os cadáveres serão sempre fotografados na
posição em que forem encontrados, bem 
como, na medida 'do possível, tódas as 
lesões externas e vestígios deixados no local 
do crime. Para representar as lesões 
encontradas no cadáver* os peritos, quando 
possível, juntarão ao laudo do exame provas 
fotográficas, esquemas ou desenhos, 
devidamente rubricados.

11. Nos crimes cometidos com destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da 
coisa, ou por meio de escalada, os peritos, 
além de descrever os vestígios, indicarão 
com que instrumentos, por que meios e em 
que época presumem tef sido o fato 
praticado.

[II. No caso de incêndio, os peritos verificarão a
causa e o lugar em que houver começado, o 
perigo que dele tiver resultado para a vida 
ou para o patrimônio alheio, a extensão do 
dano e o seu valor e as demais 
circunstâncias que interessarem à elucidação 
do fato.

IV. Se houver divergência entre os peritos, serão
consignadas no auto do exame as 
declarações e respostas de um e de outro, ou 
cada um Tedigirá separadamente o seu 
laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; 
se este divergir dc ambos, a autoridade 
poderá mandar proceder a novo exame por 
outros peritos.

L correto o que se afirma em:
(A) apenas II e IV;
(ü) apenas 1.1) e III;
(C) apenas I e III;
(D) todas as assertivas;
(E) nenhuma das assertivas é  correta.

12. Analise as seguintes assertivas.



Direito Constitucional e Direitos Humanos

13. Os partidos políticos, após adquirirem 
personalidade jurídica, registrarão seus 
estatutos

(A) 110 TSE;
(B) 110 TRE;
(C) no STF;
< D} na Mesa Diretora do Congresso Nacional;
(E) NRA.

14. Sobre a mconstitucionalida.de superveniente, 
o Supremo Tribunal Federa!

(A) não admite, pois c forma de 
inconstitucionalidade originária;

(B) não admite, pois é forma de 
incoristitucionalidade obliqua;

(C) nâo admite, pois seria forma de mera 
revogação;

(D) admite, pois c fomia de 
incoristinicior.alidade originú ria,

fE) NRA.

13, Supor que lei municipal, em face de 
Constituição Estadual, tenha sua 
constitucional idade questionada, mediante 
ADIN, no Tribunal de Justiça do respectivo 
Estado, Nessa hipótese, a decisão, segundo 
entendimento do STF

(A) desafia Recurso Extraordinário para o STF, 
se o texto da Constituição Estadual repete a 
Constituição Federal;

(B) obrigatoriamente, esgota-se no Tribunal de 
Justiça do Estado;

(O  desafia Adin junto ao STF, se o texto da 
Constituição Estadual repete a Constituição 
Federal;

(D) desafia Ação de Arguição por 
Descumprimcnto de Preceito Fundamental;

(E) desafia reclamação.

16. As emendas constitucionais revisoras, 
segundo prceeÍLo constitucional,

(A) são aprovadas em votação separada, em 
cada Casa Legislativa Federal, em dupla 
votação, por maioria qualificada;

{B) são aprovadas somente no Senado Federal, 
em dupla votação, por maioria qualificada;

(C) servem para alterar as cláusulas pétreas, com 
votação idêntica às das emendas 
constitucionais,

(D) são aprovadas em sessão unicameral, pelo 
voto da maioriu absoluta do Congresso 
Nacional;

(E) NRA.__________________________________

17. Quanto ao direito de associação, pode se 
dizer que

(A) podem ser dissolvidas poder decisão 
liminar;

(B) revela direito fundamental absoluto,
(Ç) pode ser suspenso, conquanto que os 

diligentes da associação tenham condenação 
criminal, com trânsito em julgado;

(D) é obrigatório para os pertencentes a 
categorias profissionais;

(E) NRA.

18. A teor do comando Constitucional, cabe 
habeas data .

(A) para assegurar o conhecimento de
informações relativas a terceiros;

(B) para assegurar o conhecimento de
informações relativas à pessoa do
impetrante;

(C) para anular ato lesivo ao patrimônio público;
(D) para a defesa da moralidade pública;
(E) NRA.

19. O mandado de segurança coletivo

(A) somente pode ser impetrado por entidade de 
classe para a defesa de direito de toda a 
categoria;

(13) pode ser impetrado poi entidade de classe 
para a defesa de direito de apenas parte da 
respectiva categoria;

(C) a entidade de classe deve estar registrada liã 
pelo menos 2 anos;

(D) somente pode ser proposta por partido 
político com representação no Congresso 
Nacional;

(E) NRA.



Direito Administrativo

20. O Chefe do Poder Executivo, usando da 
faculdade de explicar uma lei ou de editar 
um decreto autônomo sobre matéria de sua 
competência não contida em lei, está 
exercendo qual de seus poderes?

(A) Poder Hierárquico;
(B) Poder Disciplinar;
(C) Poder Regulamentar,
(D) Poder Discricionário;
(E) Poder de Policia.

21. A administração pode seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os 
tomam ilegais, porque deles não se originam
direitos; o u _________ t  por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial.

O enunciado acima remete á Súmula 473 do 
Supremo Tribuna! Federal. As lacunas dizem respeito 
aos atos administrativos de

(A) revogação e anulação;
(B) cassação e anulação;
(Ç) anulação e interdição;
(D) anulação e revogação;
(E) revogação e cassação.

22. A entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, criada por lei para a 
exploração dc atividade econômica, sob a 

forma de sociedade anônima, cujas ações 
com direito a voto pertençam em sua 
maioria ao Poder Público federado ou à 
entidade da Administração Indireta. Esse é 
o conceito de

(A) Autarquia:
(B) Sociedade de Economia Mista;
(C) Empresa Pública;
(D) Fundação Pública;
{E) Fundação de Direito Privado.

23. Considere as seguintes assertivas

I. A disponibilidade é a garantia de inatividade 
remunerada, assegurada ao servidor estável, 
em caso de ser extinto o cargo ou declarada 
a sua desnecessidade.

11. Reintegração é a recondução do servidor ao
mesmo cargo de que fora demitido, com o 
pagamento integral dos vencimentos e 
vantagens em que esteve afastado, uma vez 
reconhecida a ilegalidade da demissão em 
decisão judicial.

III. Recondução é o retomo do servidor ao cargo 
anteriormente ocupado em decorrência de 
inabilitação em estágio probatório relativo 
ao mesmo cargo ou de reintegração do 
anterior ocupante.

IV. Aproveitamento é o retomo obrigatório à 
atividade do servidor em disponibilidade, 
em cargo de atribuições e remuneração 
compatíveis com o anteriormente ocupado.

São corretas as alternativas
(A) I e I I;
(B) II e III;
(C) I e IV;
(D) U, III e IV;
(E) l e l l l .

24. O artigo 28 da Lei Complementar Estadual 
10.098/94 (Regime Jurídico Único dos 
Servidores do Estado do RS) dispõe que o 
estágio probatório é o período em que o 
servidor, nomeado em caráter efetivo, ficará 
em observação e durante o qual será 
verificada a conveniência ou não de sua 
confirmação no cargo, mediante a apuração 
de alguns requisitos. Quais são esses 
requisitos:

(A) Disciplina, eficiência, responsabilidade,
produtividade e assiduidade;

(B) disciplina, companheirismo, eficiência,
responsabilidade, produtividade, assiduidade 
e liderança;

(C) disciplina, eficiência, impessoalidade,
moralidade, responsabilidade, produtividade 
e assiduidade;

(D) disciplina, eficiência, responsabilidade,
iniciativa, produtividade, capacidade e 
assiduidade;

(E) disciplina, eficiência, probidade,
responsabilidade, produtividade, moralidade 
e assiduidade.



25, A Lei dos Servidores Públicos Civis do RS 
{Lei Complementar 1Q.098/94) prevê váriaü 
formas de indenização, como meio de 
ressarcir o servidor público que porventura 
tenha despesa com o exercício da função 
pública. Sobre essas indenizações, NÃO é 
correto afirmar que

(A) será concedida ajuda de custo ao servidor
efetivo do Fstado que for nomeado para 
cargo em comissão ou designado para 
função gratificada, com mudança de
domicilio;

(B) o servidor que receber diárias e, por 
qualquer motivo não se afastar da sede, fiea 
obrigado a restituí-las integralmente, no 
prazo de 5 (cinco) dias;

(C) não será concedida ajuda de custo ao
servidor que se afastar do cargo, ou 
reassumi-Io, em virtude de mandato
classista;

(D) será concedida indenização de transpoTte ao 
servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção, 
para execução dc serviços externos, poT 
fo rça  das atribuições próprias do cargo, 
conforme previsto em regulamento;

(F.) a diária será concedida por dia de
afastamento, sendo devida pela metade 
quando o deslocamento não exigir pernoite 
fora da sede.



Informática

26. Analise as alternativas scibre Computador.

I. Denomina-se Hardware o equipamento 
propriamente dito, envolvendo seus 
periféricos de entrada e saída-

II. Denomina-se de Software os programas que 
permitem ao computador atender às 
necessidades dos usuários.

EU. Na Unidade Central de Processamento 
(UCP) são executadas as instruções c íls 
operações aritméticas e lógicas.

Está correto afirmar que

(A) a alternativa 1 está correta;
(B) as alternativas I e TI estão correias;
(C) as alternativas I e TII estão corretas;
(D) as alternativas I, D e III estão corretas;
(E) nenhuma das alternativas está correta .

27. Sobre sistemas de armazenamento em massa 
é correto afirmar.

(A) São considerados exemplos de sislemas de 
armazenamento em massa: discos 
magnéticos, CDs, fitas magnéticas e 
formulários contínuos em papel.

(B) As vantagens desses sistemas em relação à 
memória principal incluem menor 
volatilidade, maior capacidade de 
armazenamento e a possibilidade de se 
arquivar os dados cm diferentes locais 
físicos.

(C) O termo on-line significa que o dispositivo 
NÃO está conectado ao computador, 
necessitando dc intervenção para conectá-lo.

(D) O termo off-line significa que o dispositivo 
está conectado ao computador, NÃO 
necessitando de intervenção para conectá To.

(E) Os sistemas dc armazenamento em massa 
possuem tempos de resposta muito menores 
quando comparados com os tempos de 
resposta da memória principal, pois 
geralmente requerem movimentação 
mecânica.

28. Os equipamentos periféricos conectam-se ao 
computador por intermédio de um circuito 
qtie controla essa operação, estabelecendo 
uma interface entre o dispositivo de entrada 
e saída e o processador. São exemplos de 
interfaces

(A) SCSI, IDE, USB;
(Ei) SCSI, USB, MODEM;
(C) IDE, USB, MODEM;
(D) PLOTTER, SCSI, IDE;
(E) JOYSTICK, IDE, USB.

29. SobTe o Outlook Express 6, analise as 
alternativas.

I. Quando da criação de um novo e-mail: 
Quando os endereços de e-mail dos 
destinatários são inseridos no campo Para: 
todos os destinatários têm acesso aos 
endereços de e-mail dos demais e quando os 
endereços de e-mail dos destinatários são 
inseridos no campo Ce: os endereços de e- 
matl ficam ocultos, não sendo visualizados 
quando do recebimento da mensagem.

II. Outlook Express não permite que o usuário 
configure o retorno de confirmações de 
leitura. O Outlook Express sempre envia 
mensagem automaticamente, informando o 
remetente quando da leitura de uma 
mensagem.

III. Tanto a opção: “Copiar para pasta", quanto 
“Mover para pasta”, visualizam, apenas, as 
pastas gerenciadas pelo Outlook Express, ou 
seja, não acessam as pastas de sistema, 
gerenciadas pelo Windows Explorer.

Está coiTeto afirmar que

(A) a alternativa I está correta;
(B) a alternativa Ilestá correta;
(C) a alternativa ni está correta;
(D) as alternativas I, II estão corretas;
(E) as alternativas L III estão corretas;

30. Sobre Microsoft Word 2003. as teclas dc 

atalho correspondentes aos botões: A,

* P ‘ e 'i são. respectivamente,

(A) Ctrl+X, Ctrl+C, CtrI+V;
(B) Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+Y;
(C) Ctrl+X, Ctrl+D, Ctrl+C;
(D) Ctrl+X, Ctil+B, Ctrl+V;
(E) Ctrl+D, Ctrl+C, Ctrl+V.

31. Sobre Microsoft Office Word 2003, o que 
faz a tecla de atalho; Ctrl+KV

(A) Abre uma janela de busca, solicitando a 
localização/substituição de palavras ou 
frasès. "

(B) Faz com que o arquivo que está sendo 
editado seja salvo.

(C) Faz com que abra o Painel de Tarefas.
(D) Faz com que abra uma janela para a inserção 

de um hiperlink.
(E) Faz com que seja realizada a verificação de 

ortografia e gramática.
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37. Outlook Express 6. Analise a imagem 
extraída com a seleção de uma mensagem 
na Caixa de Entrada

Sobre essa mensagem foi aberto um menu, com a 
utilização do botão secundáno do mouse. Estão 
ocultas 4 (quatro) ações disponíveis nesse menu. São 
elas:

(A) Responder ao remetente, Responder a todos, 
Encaminhar, Encaminhar como anexo;

(U) Editar, Copiar, Recortar, Colãr;
(C) Mover para pasta, Copiar para pasta, 

Excluir, Editar;
(D) Segurança, Confirmações, Envio, Ler;
(E) Responder, Salvar como, Salvar anexos, 

Bloquear remetente

38. No Windows XP sobre a configuração do 
Mouse, assinale a alternativa INCORRETA,

(A) É possível alternar os botões direito e 
esquerdo, fazendo com que o botão direito 
seja usado para as funções básicas como 
arrastar e soltar no lugar do botão esquerdo,

(B) E possível configurar a velocidade do clique 
duplo.

(C) E possível configurar a visualização do 
rastro do mouse.

(D) F possível ativar a trava do clique, fazendo 
com que o mouse fique bloqueado, sem uso 
por determinado período.

(F) E possível personalizar o mouse, mudando 
sua imagem conforme a ação a ser 
executada Por exemplo, imagens diferentes 
para: Ocupado, Movimentação, Seleção de 
link etc.

39, Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação ao Internet Explorer 7

(A) É possível adicionar links de acesso para 
páginas no menu Favoritos, informando 
nome e o local onde estarão. Esse menu 
pode ser organizado alterando a ordem dos 
links, renomeando, excluindo, movendo e 
organizando-os em pastas.

(B) No Menu Ferramentas, nas Opções da 
Internet, é possível alterar a aparência do 
Internet Explorer, definindo: Cores, Idioma, 
Fontes e Acessibilidade.

(C) No Menu Exibir, é possível selecionai' a 
opção para exibir o código fonte da página.

(D) A localização de alguma informação na 
página pode ser acionada através da tecla de 
atalho Ctrl I F.

(E) A opção Importar/Exportar no menu arquivo 
importa/exporta páginas no formato HTML.

40, No Windows Explorer (Windows XP) é 
possível visualizar o resumo de um 
documento feito no Microsoft Word, na 
opção propriedades (Menu: Arquivo 
Propriedades). Dentre as informações 
disponíveis no resumo NÃO está

(A) Contagem de palavras;
(R) Título;
(C) Tamanho do Papel;
(D) Assunto;
(E) Comentários.



Conhecimentos Gerais

4 1 . 0  mundo capitalista, durante o século XX, 
passou a caracterizar-se por uma crescente 
tendência à urbanização, formando 
aglomerados urbanos cada vez maiores, 
dando origem às chamadas metrópoles, No 
caso do Rio Grande do Sul, a chamada 
regiãô metropolitana é formada por Porto 
Alegre e uma série de municípios ao seu 
redor. Nas alternativas abaixo, o único 
município não pertencente à Região 
Metropolitana é

(A) Nova Santa Rita;
(B) Santa Cruz do Sul;
(C) Eldorado do Sul;
(D) Viamao;
(E) Barra do Ribeiro.

44. Em fins de agosto de 1961, segundo o 
professor Joaquim José Felizardo, o Rio 
Grande do Sul viveu dias muito tensos, pois 
o Governador do Estado, Leonel de Moura 
Brizola, dianle da renúneia do presidente 
Jânio Q u a d r o s ,  tentou defender até as 
últimas conseqüências a Constituição 
Federal e obteve o apoio do Comandante do 
ITT Exército, General Machado Lopes. Esse 
conjunto de ações, que reivindicavam a 
posse do Vice-Presidente João Goulart, 
entrou para a história como

(A) Rebelião gaúcha;
(B) Movimento Legal;
(C) Ultima revolta do Rio Grande;
(D) Movimento da Resistência do Sul;
(F.) Movimento da Legalidade.

42. Alguns de seus principais trabalhos 
arListicos foram pintados na Igreja São 
Pclcgrino em Caxias do Sul, tia Reitoria da 
Universidade Federa! do Rio Grande do Sul, 
na Catedral de Santa Maria e no Palácio 
Piratini. Trata-se do artista e imigrante ítalo- 
gaúcho

(A) Leopoldo Gotuso;
(B) Xieo Stockinger;
(C) Aldo Locatelli;
(D) Ado Malagoli;
(E) Pedro Wcingürlner.

45. 0  Rio Grande do Sul tem contribuído com 
muitos homens e figuras importantes na 
política, tanto em termos estaduais quanto 
em nível nacional. O único político de 
destaque, dentre os Teferidos nas opções 
abaixo, e que não nasceu no Rio Grande do 
Sul foi

(A) João Neves da Fontoura;
(B) Juscelino Knbitschck;
(C) João Goulart;
(D) Getúlio Vargas;
(E) Senador Pinheiro Machado.

43. 0  Rio Grande do Sul possui um setor 
mcLalmeeãnico significativamente 
desenvolvido, com uma estrutura 
consolidada, possibilitando a realização de 
feiras de negócios e tecnologia. Assinale a 
única alternativa éffi que os três municípios 
citados destacam-se pelo seu setor 
metalinecâníco.

(A) Bento Gonçalves, Panatnbi é Pelotas;
(B) Lajeado, Triunfo e Gaiibaldi;
(C) Santa Cru?. do Sul-, Camaquã e Uruguaiana;
(D) Panambi, Caxias do Sul e Horizontina;
(R) Cachoeira do Sul, Rio Pardo e São Mareos.

46. Segundo Zero flora  de 26 de fevereiro de 
2009, um dos problemas que traz 
preocupação tanto para a Polícia Civi! 
quanto para a Rrigada Militar é a questão 
do abigeato (roubo de gado). Além de gerar 
problemas fiscais e sanitários, este crime 
tem aumentado a tal ponto que afeta a 
economia gaúcha, especialmente

(A) na Região das Missões;
(B) nos vales do Rio Pardo e do Taquari;
(C) na Região da Campanha e da Fronteira 

Oeste; -
(D) no Centro-Sul e Litoral;
(E) Alto Uruguai e Nordeste do Estado.



47. A frase “A moite é melhor do que a vida 
sem honra, sem dignidade e sem glória” foi 
pronunciada em agosto de 1961, diante da 
ameaça de bombardeio do Palácio Piratini. 
A afirmação foi proferida pelo

(A) Ex-governador lida Meneghetti;
(B) Governador Leonel Brizòla;
(C) General Machado Lopes;
(D) Comandante da FAB no Rio Grande do Sul;
(E) Secretário da Justiça do Rio Grande do Sul, 

João Caruso.

48:. O pólítico gaúcho ......................... foi
representante da primeira geraçao 
republicana. Em 1903 assumiu a liderança 
do Partido Republicano Rio-Grandense do 
Sul. Foi presidente do Estado do Rio Grande 
do Sul entre 1898 a 1928, com intervalo 
entre I 909 e 1913, por indicação de Júlio de 
Castilhos, a cujo projeto político procurou 
dar continuidade como positivista que era.

Ü espaço do trecho aeinia fica corretamente 
preenchido com o nome de

(A) Antônio Augusto Borges de Medeiros;-;
(B) Getúlií) Dòmeles Vargaã;
(C) Carlos Barbosa Gonçalves;
(D) José Montaury;
(E) Ramiro Barcelos.

49. É no Rio Grande do Sul que são localizadas 
as mais significativas lagoas que o Brasil 
possui, todas formadas por restingas. As três 
maiores lagoas dessa natureza são

(A) Mangueira, dos Quadros e Mirim;
(B) Patos, Mangueira e Mirim;
(C) ltapeva, Mangueira e Patos;
(D) Lagoa dos Barros, dos Patos e Lago Gualba;
(E) Lagoa da Conceição, dos Quadros e Patos.

50. Em 30 de maio de 2008 foi inaugurado em 
Porto Alegre o museu e centro cultural, 
projetado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, 
para abrigar os trabalhos de um dos mais 
importantes artistas gaúchos do século XX, 
pintor, desenhista e gravador. Trata-se de

(A) Josué Guimarães;
(B) Mário Quintana;
(C) Libindo Ferraz;
(D) Leopoldo Gotuso;
(E) Iberê Çamargo.


