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INSTRUÇÕES
● Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinqüenta) questões numeradas seqüencialmente 

que compõem a prova objetiva.

● Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO
1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração 

está  correta.  Confira  também se  sua  prova  corresponde  ao  cargo  para  o  qual  você  se  inscreveu.  Caso  haja 

qualquer irregularidade, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. 

Caso encontre alguma irregularidade, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

4- Você  deverá  transcrever  as  respostas  das  questões  objetivas  para  a  Folha  de  Respostas,  que  será  o  único 

documento  válido  para  a  correção  das  provas.  O  preenchimento  da  Folha  de  Respostas  é  de  inteira 

responsabilidade do candidato. 

5- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.

6- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas.

7- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais 

de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

8- Você dispõe de  4 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com 

tranqüilidade, mas controle seu tempo.

9- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira 

levar o caderno de questões, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver 

ao  fiscal  a  Folha  de  Respostas  devidamente  assinada.  As  provas  estarão  disponibilizadas  no  site  da  AOCP 

(www.aocp.com.br) a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.

10- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata.

11- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios digitais, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato.

12- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 

término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

13- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará 

as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
QUESTÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RESPOSTAS

QUESTÃO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
RESPOSTAS



C O N H E C I M E N T O  E S P E C Í F I C O
1. Quando se afirma que o número de analfabetos no 

Brasil soma “x” habitantes, esse é o resultado de um 
levantamento estatístico que pode ser  chamado de 
dados brutos, ou seja, os dados que ainda não foram 
numericamente  organizados.  A organização  desses 
dados é  feita  mediante a  distribuição dos mesmos 
em  classes  ou  categorias  e  a  determinação  do 
número  de  indivíduos  pertencentes  a  cada  uma 
dessas classes. A tabela em que se apresentam as 
várias  classes  ou  categorias  e  suas  respectivas 
freqüências  é  denominada  de  distribuição  de 
freqüência. Assinale a alternativa que apresenta os 
itens  que  são  utilizados  na  sua  construção  e 
interpretação. 
a) Média, Moda e Mediana.
b) Intervalo de Classe, Amplitude e Ponto Médio.
c) Desvio Padrão e Variância.
d) Estática, Dinâmica, Qualitativa e Variável.
e) Amplitude total, Histograma e Média Aritmética.

2. Considere o texto a seguir:  “A expressão da razão 
entre 1 e -8 é _____________ e a razão de 30 dm para 
6  m  é  ____________.”  Assinale  a  alternativa  que 
apresenta  a  seqüência  correta  de  números  que 
preenchem as lacunas do texto apresentado. 

a) 1
- 8  e 2

1 .

b)
- 1
8  e 

1
2 .

c) 1
8  e 2

1 .

d)
8
1  e 

- 2
1 .

e) 1
8  e 1

2 .

3. Considere o texto a seguir: “As empresas respondem 
aos  acréscimos  de  demanda  por  meio  de  um 
aumento  da  produção  física  (1),  ou  simplesmente 
elevando  os  preços  (2),  ou  por  meio  de  uma 
combinação de ambos.
(1) corresponde  a  uma situação  de desemprego  de 
fatores  de  produção,  tal  que  o  produto  pode 
aumentar  em  oferta  ao  acréscimo  de  fatores  sem, 
contudo, variar o nível de preços da economia.
(2) corresponde a uma situação de pleno emprego dos 
fatores de produção, tal que, pela utilização eficiente 
de todos os recursos disponíveis para se empregar o 
produto,  não  mais  pode  crescer  em  resposta  aos 
estímulos da demanda, mas apenas o nível geral de 
preços da economia tenderá a subir.
Essa tendência contínua e sustentada de elevação de 
todos  os  preços  de  bens  e  serviços  da  economia 
chama-se ___________. Pode ser caracterizada como 
uma contínua,  persistente e generalizada expansão 
dos  preços.”  Assinale  a  alternativa  que  preenche 
corretamente a lacuna do texto apresentado.
a) Poder Aquisitivo da Moeda.
b) Correção Monetária.
c) Reação Mercadológica.
d) Regra de Sociedade.
e) Inflação.

4. Uma  pessoa  depositou  R$  3000,00  em  uma 
poupança.  Três  meses  depois,  deposita  mais 
R$  3500,00  e,  dois  meses  depois  desse  último 
depósito,  realiza  uma  retirada  de  R$  2500,00. 
Assinale  a  alternativa  que  apresentara  o  saldo  da 
poupança ao fim do sexto mês, considerando que a 
taxa de juros compostos ganha é de 1,5% a.m.? 
a) R$ 4200,74.
b) R$ 4270,49.
c) R$ 4402,70.
d) R$ 4470,02.
e) R$ 4704.20.

5. As medidas de dispersão servem para se verificar a 
representatividade de posição, pois é muito comum 
se encontrar séries que, apesar de terem a mesma 
média, são compostas de maneira distinta. Duas das 
formas  utilizadas  para  se  medir  o  grau  de 
concentração ou dispersão dos dados em torno da 
média,  por  exemplo,  são  o  desvio  padrão  e  a 
variância.  Considere  a  seguinte  distribuição 
amostral:

 

xi 5 7 8 9 11

Fi 2 3 5 4 2

Assinale  a  alternativa  que  apresenta, 
respectivamente,  o  desvio  padrão  e  a  variância 
amostral para os dados fornecidos.
a) 8,06 e 2,86.
b) 7,86 e 2,93.
c) 7,99 e 2,78.
d) 8,03 e 2,81.
e) 8,15 e 2,90.

6. Chama-se de regra de três os problemas nos quais 
figura uma grandeza que é  direta  ou inversamente 
proporcional a uma ou mais grandezas. Têm-se dois 
tipos de regra de três: a simples, que trabalha com 
apenas duas grandezas, e a composta que envolve 
mais de duas grandezas. Nesse contexto, considere 
as seguintes questões:
Questão  1:  Comprei  6  m de tecido  por  R$ 150,00. 
Quanto gastaria se tivesse comprado 8 m?
Questão  2:  Se  para  imprimir  87500  exemplares  5 
rotativas  gastam  56  minutos,  em  que  tempo  7 
rotativas,  iguais  às  primeiras,  imprimirão  350000 
desses exemplares?
Assinale  a  alternativa  que  apresenta, 
respectivamente, as respostas corretas às questões 
apresentadas. 
a) R$ 20,00; 19h36min. 
b) R$ 200,00; 160,9195min.
c) R$ 20,00; 160min.
d) R$ 200,00; 2h40min.
e) R$ 2,00; 3h03min.

7. Assinale  a  alternativa  correta.  Freqüentemente,  os 
juros são capitalizados mais de uma vez no período a 
que se refere a taxa de juros, ou seja, os juros são 
incorporados  ao  principal  mais  de  uma  vez  no 
período da taxa de juros. Quando isso ocorre, a taxa 
de juros é chamada de
a) taxa proporcional.
b) taxa efetiva.
c) taxa real.
d) taxa aparente.
e) taxa nominal.



8. Câmbio,  em sua acepção mais comum, se refere à 
transferência  de  somas  de  dinheiro  sem  a 
necessidade  de  se  transportar  moeda.  Tais 
transferências  são  realizadas  por  intermédio  de 
bancos  do  mesmo  país  para  países  distintos. 
Quando  o  câmbio  ocorre  entre  bancos  do  mesmo 
país,  é  chamado  interior;  quando  se  realiza  entre 
bancos de países distintos,  exterior. Pode ser  direto 
quando o processo ocorre com a intervenção de dois 
bancos  e,  indireto,  se  existe  um  banco 
intermediando.  A taxa de câmbio entre dois países 
corresponde ao preço no qual os residentes desses 
dois  países comercializam uns com os outros.  Em 
relação ao texto, assinale a alternativa que apresenta 
a taxa que corresponde ao preço relativo das moedas 
correntes de dois países.
a) Taxa de Câmbio Nominal.
b) Taxa de Câmbio Real.
c) Taxa de Câmbio Comercial.
d) Taxa de Câmbio Intermediária.
e) Taxa de Câmbio Variável.

9. Uma  aplicação  financeira  tem  prazo  de  5  meses, 
rende  juros  simples  à  taxa  de  34%  a.a.  e  paga 
imposto de renda igual a 27,5% do juro; o imposto é 
pago  no  resgate.  Nessas  condições,  considere  as 
seguintes questões:
Questão 1: Qual o montante líquido de uma aplicação 
de R$ 9000,00?
Questão 2: Qual o capital que deve ser aplicado para 
dar um montante líquido de R$ 11000,00?
Assinale  a  alternativa  que  apresenta, 
respectivamente, as respostas corretas às questões 
apresentadas.
a) R$ 9930,75; R$ 9969,04.
b) R$ 9897,19; R$ 10002,84.
c) R$ 9742,93; R$ 9754,49.
d) R$ 9924,37; R$ 9975,44.
e) R$ 9432,94; R$ 9549,47.

10. Eles são expressos em termos porcentuais. Os mais 
usados  medem,  em  geral,  variações  de  preços  e 
quantidade  ao  longo  do  tempo.  São  medidas 
estatísticas  freqüentemente  usadas  para  comparar 
grupos  de  variáveis  relacionadas  entre  si  e  para 
obter um quadro simples e resumido das mudanças 
significativas  ocorridas  ao  longo  do  tempo  ou  em 
diferentes  lugares.  São  os  números-Índices.  Seus 
índices ponderados são
a) Média  Aritmética,  Média  Geométrica  e  Média 

Harmônica.
b) Índices Agregativos Simples.
c) Índice de Laspeyres, Índice de Paasche e Índice de 

Fischer.
d) Inflação, Deflação e Hiperinflação.
e) Amostra  Aleatória  Simples,  Amostra  Sistemática  e 

Amostragem Estratificada Proporcional.

11. Assinale  a  alternativa  correta.  Um  título  de  R$ 
12000,00 vai ser descontado à taxa de 2,8% ao mês. 
Faltando 54 dias para o vencimento do título, qual o 
valor  do  desconto  comercial  e  o  seu  valor  atual 
comercial?
a) R$ 604,78 e R$ 11395,22.
b) R$ 607,48 e R$ 11392,52.
c) R$ 604,87 e R$ 11395,13.
d) R$ 608,47 e R$ 11391,53.
e) R$ 607,48 e R$ 11392,52.

12. Considere as seguintes questões:
Questão  1:  Determine  a  média  aritmética  de  um 
estudante que obteve, em oito provas, as seguintes 
notas: 7, 9, 8, 5, 6, 7, 4, 6.
Questão 2: Quando o número de elementos for ímpar, 
por  exemplo,  1,  2,  5,  6,  9,  9,  10,  então,  6  será  a 
mediana. Se o número de elementos do conjunto for 
par, por exemplo, 1, 2, 5, 9, 9, 10, 11, então qual será a 
mediana?
Questão 3: Se os elementos são 3, 2, 6, 7, 8, 4, 4, 4, 3, 
2, 1, qual será a moda?
Assinale  a  alternativa  que  apresenta, 
respectivamente,  os  resultados  das  questões 
apresentadas.
a) 6,8; 9 e 3.
b) 6,4; 10 e 2.
c) 7,1; 5 e 4.
d) 6,5; 7,5 e 4.
e) 6,1; 6 e 2.

13. Considere o texto a seguir: “Ela é a razão entre um 
comprimento  no  desenho  e  o  correspondente 
comprimento  real.  Ela,  a  __________,  determina  a 
relação  entre  as  dimensões  de  um  desenho  e  as 
dimensões  reais  que  correspondem  a  ele.  Pode 
representar  um  esboço  gráfico  de  objetos  como 
móveis  ou  plantas  de  uma  casa.  É  diretamente 
proporcional.”  Assinale  a  alternativa  que  preenche 
corretamente a lacuna do texto apresentado.
a) Proporcionalidade.
b) Escala.
c) Conformidade.
d) Propriedade de proporção.
e) Divisibilidade.

14. Em  operações  com  frações,  deve-se  atentar  para 
duas  situações:  uma,  quando  se  realiza  adição  e 
subtração  de  frações,  quando  se  trabalha  com 
denominadores  iguais  e  quando  se  trabalha  com 
denominadores desiguais;  outra,  quando se realiza 
operações de multiplicação e divisão com números 
fracionários. Em relação às operações com frações, 
analise  as  assertivas,  execute  as  operações  e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I.
4 2 6+ =
7 3 10 ;

II.
3 5 5x =
4 6 8 ;

III.
4 5 1- =
5 2 5 ;

IV.
3 6 5: =
8 5 16 .

a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas I, III e IV.
e) Apenas II, III e IV.



15. Em  termos  de  estatística  gráfica,  assinale  a 
alternativa  que  identifica  corretamente  o  tipo  da 
representação gráfica da figura a seguir. 
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a) Gráfico de Setores.
b) Gráfico Linear.
c) Histograma.
d) Gráfico Especial para Distribuição de Freqüência.
e) Gráfico Pictórico.

16. Considere  o  texto  a  seguir:  “Os  fatos  e  números 
coletados,  analisados  e  sintetizados  para 
apresentação e interpretação, são identificados como 
________.  Podem  ser  qualitativos  (numéricos  e/ou 
não  numéricos)  ou  quantitativos  (numéricos).” 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna do texto 
apresentado.  
a) Dados.
b) Conjunto de dados.
c) Amostra.
d) População.
e) Elementos.

17. Considere o texto a seguir: “A série de pagamentos 
nada  mais  é  do  que  uma  sucessão  de  capitais 
exigíveis  periodicamente,  seja  para  amortizar  uma 
dívida,  seja  para  formar  um  fundo  de  reserva.  As 
séries de pagamentos podem ser: _________, se os 
valores  forem  iguais;  e,  _________,  se  todos  os 
períodos  forem  iguais.  Os  pagamentos  ou 
recebimentos podem ser: _________,  se os valores 
são  exigíveis  no  final  do  primeiro  período;  e, 
___________, se os valores são exigíveis no início do 
período. Uma série uniforme caracteriza-se por uma 
sucessão  de  capitais  iguais  (pagamentos  ou 
recebimentos).” Assinale a alternativa que apresenta 
a seqüência correta de palavras que preenchem as 
lacunas do texto apresentado. 
a) periódicas  –  postecipados  –  constantes  – 

antecipados.
b) antecipados  –  periódicas  –  constantes  – 

postecipados.
c) constantes  –  antecipados  –  postecipados  – 

periódicas.
d) postecipados  –  constantes  –  periódicas  – 

antecipados.
e) constantes  –  periódicas  –  postecipados  – 

antecipados.

18. Uma grande vantagem da estatística é que os dados 
de  uma  amostra  podem  ser  usados  para  fazer 
estimativas  e  para  testar  hipóteses  sobre  as 
características de uma população. Esse processo é 
conhecido como
a) estatística descritiva.
b) inferência estatística.
c) variável qualitativa.
d) dados de seção transversal.
e) distribuição de freqüência.

19. Marcos  e  José  passeiam  com  seus  cachorros. 
Marcos pesa 120 kg, e seu cão, 40 kg. José, por sua 
vez,  pesa 48 kg, e  seu cão, 16 kg. A razão entre a 
massa de Marcos e a massa de José é igual à razão 
entre a massa do cão de Marcos e a massa do cão de 
José. Assinale a alternativa que apresenta o conceito 
referente a esse fato.
a) Transformação.
b) Grandeza Diretamente Proporcional.
c) Recíproca da Propriedade Fundamental.
d) Proporção.
e) Média ponderada.

20. Possuem  infinitos  algarismos  decimais  não-
periódicos  e  o  seu  número  mais  conhecido  é 
π =  3,141592653...  Assinale  a  alternativa  que 

apresenta o nome dado a esses números.
a) Números naturais.
b) Números inteiros.
c) Números irracionais.
d) Números racionais.
e) Números primos.



P O R T U G U Ê S
Asilo companheiro

A  Itália  exagera  em  suas  reações  no  caso  Cesare 
Battisti – condenado naquele país à prisão perpétua por 
quatro  homicídios.  Roma convocou  o  embaixador  no 
Brasil  em  protesto  contra  parecer  da  Procuradoria 
brasileira  que  pede  o  arquivamento  da  ação  para 
extraditar o italiano. 
O pedido do procurador-geral da República não encerra 
o  caso,  que  será  decidido  na  semana  que  vem pelo 
Supremo  Tribunal  Federal.  Mesmo que  a  corte  repita 
entendimento anterior e arquive o processo sem julgar 
o mérito, o assunto não justifica a estridência da reação 
italiana.
É preciso lembrar, contudo, que o Executivo brasileiro, 
numa  decisão  infeliz,  expôs  o  Brasil,  voluntária  e 
gratuitamente,  ao  risco  de  incidente  diplomático.  Ao 
conceder refúgio político ao ex-integrante de um grupo 
terrorista  de  esquerda,  o  ministro  da  Justiça,  Tarso 
Genro, alegou “fundado temor de perseguição”. 
Se a retirada temporária de um embaixador equivale a 
protesto  veemente,  os  argumentos  e  os  termos 
empregados  por  Genro  contra  o  sistema  jurídico  e 
político italiano soam equivocados.  Desde a Carta  de 
1948,  a  Itália  mantém  um  regime  democrático 
consolidado,  com  Judiciário  autônomo  e  sistema  de 
recursos e garantias individuais em pleno vigor. 
Nos anos 1970,  o país  foi  protagonista  de  um raro  e 
exemplar  processo  de  combate  ao  golpismo armado: 
sem  desviar-se  da  democracia,  a  Itália  enfrentou  e 
venceu o terror sem causa de facções criminosas como 
a  integrada  por  Battisti.  Os  delitos  pelos  quais  foi 
condenado  ocorreram  e  foram  julgados,  é  preciso 
enfatizar,  sob  a  vigência  da  democracia  e  do  devido 
processo legal. 
As  ações  contra  Battisti  seguiram  todos  os  trâmites 
regulares na Itália. Na França, para onde fugiu, o italiano 
recebeu  ajuda  temporária  da  Doutrina  Mitterand, 
menção  ao  presidente  socialista  que  se  recusava  a 
extraditar  ativistas  de  esquerda condenados em seus 
países.
Mas essa filosofia do compadrio, incompatível com as 
relações entre Estados exigidas na União Europeia, foi 
depois  renegada  pelo  Executivo  e  derrubada  pelo 
Judiciário francês. Se não tivesse escapado novamente 
– para  depois alojar-se no Brasil  –,  Battisti  teria  sido 
extraditado da França para a Itália em 2005.
Um ano depois, a Corte Europeia de Direitos Humanos, 
que tem poder de intervir nos judiciários do bloco em 
casos de violação de garantias fundamentais,  rejeitou 
recurso de Battisti, que alegava cerceamento de defesa. 
Na  decisão  dessa  corte  foram  negados  argumentos 
cruciais  que  Battisti  e  seus  amigos  continuam 
esgrimindo na mídia brasileira. [...]
A  respeitar  os  sistemas  jurídicos  italiano,  francês  e 
europeu, o ministro Genro preferiu agradar a militância 
esquerdista incrustada no PT. É espantoso que um tema 
de Estado tenha recebido tratamento tão leviano.
Entende-se que a estridência da reação italiana dificulte, 
politicamente, a reavaliação do refúgio concedido. Mas 
revogar  o  benefício  ainda  é  a  melhor  decisão  a  ser 
tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Texto adaptado da Folha de S.Paulo, 
de 29 de janeiro de 2009. A2. Editoriais.

21. Em  “É  preciso  lembrar,  contudo,  que  o  Executivo 
brasileiro...”, o elemento destacado é um recurso de 
que se vale o autor para
a) introduzir um argumento contrário à postura italiana.
b) apresentar um argumento a favor da reação italiana.
c) tecer  comentários  sobre  a  postura  do  Executivo 

brasileiro.
d) expor o excesso de revolta do governo italiano.
e) criticar a postura do Supremo Tribunal Federal.

22. Assinale  a  alternativa  cujo(s)  elemento(s) 
destacado(s)  não retoma(m)  um termo antecedente 
no texto.
a) “... condenado  naquele país à prisão perpétua por 

quatro homicídios.”
b) “Desde a Carta de 1948, a Itália mantém um regime 

democrático consolidado...”.
c) “Na  França,  para  onde fugiu,  o  italiano  recebeu 

ajuda temporária da Doutrina Mitterand...”.
d) “... Procuradoria brasileira que pede o arquivamento 

da ação para extraditar o italiano.”
e) “... que a corte repita entendimento anterior e arquive 

o processo sem julgar o mérito...”.

23. Em  “A respeitar  os  sistemas  jurídicos  italiano, 
francês e europeu, o ministro Genro preferiu agradar 
a  militância  esquerdista  incrustada  no  PT.”,  o 
elemento destacado é classificado como
a) conjunção.
b) advérbio.
c) numeral.
d) artigo.
e) preposição.

24. Assinale a alternativa em que o elemento destacado 
NÃO funciona como pronome relativo.
a) “... a Corte Europeia de Direitos Humanos,  que tem 

poder de intervir...”.
b) “...  rejeitou  recurso  de  Battisti,  que alegava 

cerceamento de defesa.”
c) “...  parecer  da  Procuradoria  brasileira  que pede  o 

arquivamento da ação...”.
d) “É  espantoso  que um  tema  de  Estado  tenha 

recebido tratamento tão leviano.”
e) “... menção ao presidente socialista que se recusava 

a extraditar ativistas...”.

25. Assinale  a  alternativa  correta  quanto  ao  sentido 
conferido aos elementos no texto.
a) “...  a  militância  esquerdista  incrustada no  PT.” 

(desarraigada)
b) “Mas  essa  filosofia  do  compadrio...”. 

(camaradagem) 
c) “Entende-se  que  a  estridência da  reação  italiana 

dificulte...” (alarde)
d) “Se a retirada temporária de um embaixador equivale 

a protesto veemente...”. (impetuoso)
e) “...  seus  amigos  continuam  esgrimindo na  mídia 

brasileira.” (argumentando)

26. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao sentido 
atribuído ao(s) elemento(s) destacado(s).
a) “Mesmo que a corte repita entendimento anterior e 

arquive  o  processo  sem  julgar  o  mérito...”. 
(concessão)

b) “Se não  tivesse  escapado  novamente  (...),  Battisti 
teria sido extraditado...”. (condição)

c) “...  e  venceu  o  terror  sem  causa  de  facções 
criminosas  como a  integrada  por  Battisti.” 
(comparação)

d) “Desde a Carta de 1948, a Itália mantém um regime 
democrático consolidado...”. (causa)

e) “... sem desviar-se da democracia, a Itália enfrentou 
e venceu o terror sem causa...”. (adição)



27. Em vários momentos,  o autor  expõe seu ponto de 
vista, EXCETO em 
a) “Desde a Carta de 1948, a Itália mantém um regime 

democrático consolidado...”. 
b) “...  sem  julgar  o  mérito,  o  assunto  não  justifica  a 

estridência da reação italiana.”
c) “...  o  Executivo  brasileiro,  numa  decisão  infeliz, 

expôs o Brasil, voluntária e gratuitamente...”.
d) “A Itália exagera em suas reações no caso Cesare 

Battisti.”
e) “Os delitos (...) ocorreram e foram julgados, é preciso 

enfatizar, sob a vigência da democracia...”.

28. Em  “Mas  revogar  o  benefício  ainda  é  a  melhor 
decisão a ser tomada...”, o autor apresenta 
a) seu apoio à Corte Europeia de Direitos Humanos.
b) seu incentivo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
c) sua postura favorável a Tarso Genro.
d) seu repúdio ao sistema jurídico e político italiano.
e) seu ponto de vista em relação ao assunto.

29. Assinale  a  alternativa  em  que  a(s)  expressão(ões) 
destacada(s)  NÃO  funciona(m)  como  adjunto(s) 
adverbial(ais). 
a) “... numa decisão infeliz, expôs o Brasil, voluntária e 

gratuitamente...”.
b) “... voluntária e gratuitamente, ao risco de incidente 

diplomático.”
c) “...  que  pede  o  arquivamento da  ação  para 

extraditar o italiano.”  
d) “Se não tivesse escapado novamente – para depois 

alojar-se no Brasil...”.
e) “...  e seus amigos continuam esgrimindo  na mídia

brasileira.”

30. Assinale a alternativa em que a expressão destacada 
NÃO  complementa  o  sentido  de  um  nome 
antecedente.
a) “... processo de combate ao golpismo armado...”.
b) “...  expôs  o  Brasil  (...)  ao  risco  de  incidente

diplomático.”
c) “... reavaliação do refúgio concedido.”
d) “... o arquivamento da ação...”.
e) “... violação de garantias fundamentais...”.

I N F O R M Á T I C A
31. Utilizando  o  editor  de  texto  Microsoft  Office  Word 

2000, instalação padrão, português Brasil, ao clicar o 

botão representado pela imagem , o texto onde o 
cursor está posicionado irá
a) diminuir o tamanho de sua fonte.
b) aumentar o tamanho de sua fonte. 
c) diminuir o recuo do parágrafo.
d) aumentar o recuo do parágrafo.
e) aumentar o espaçamento entre as palavras.

32. Utilizando  o  editor  de  texto  Microsoft  Office  Word 
2000, instalação padrão, português Brasil, dentro da 
opção formatar  parágrafo existe um campo onde é 
possível definir espaçamento entre linhas. Qual das 
alternativas a seguir NÃO é um espaçamento válido 
entre linhas?
a) Simples.
b) Duplo. 
c) Múltiplos.  
d) 1,5 linha.
e) Triplo.

33. Utilizando a planilha eletrônica Microsoft Office Excel 
2000, instalação padrão, português Brasil, assinale a 
alternativa  que  apresenta  o  resultado  da  função 
=SE(A1 >= B1 ; A1 ; B1), considerando os valores a 
seguir para as células:  A1 = 21 ;  B1 = 20.
a) 21.
b) falso. 
c) 41.
d) verdadeiro.
e) 20.

34. Utilizando a planilha eletrônica Microsoft Office Excel 
2000, instalação padrão, português Brasil, uma célula 
utilizando  a  formatação  personalizada  “[Azul]#,###;
[Vermelho](-#,###)” ao receber o valor negativo -1000 
formatará de qual forma?
a) 1.000 na cor azul.
b) 1,000 na cor azul.
c) (1,000) na cor vermelha.
d) (-1,000) na cor vermelha.
e) (-1.000) na cor vermelha.

35. Utilizando  o  Correio  eletrônico  Outlook  Express  6, 
instalação  padrão,  português  Brasil,  qual  das 
alternativas  abaixo  se  refere  ao  protocolo  utilizado 
para o envio de correio eletrônico?
a) SMTP
b) SMVT
c) POP3
d) POP
e) IMAP

36. Utilizando  o  Navegador  Microsoft  Internet  Explorer 
6.0, instalação padrão, português Brasil, ao apertar a 
tecla  F11  qual  será  a  função  que  o  navegador 
executará?
a) Finalizar o navegador.
b) Exibir o navegador na tela inteira.
c) Exibir um campo de busca no navegador.
d) Abrir uma nova janela do navegador.
e) Atualizar o navegador.

37. Utilizando  o  Microsoft  PowerPoint  2000,  instalação 
padrão, português Brasil,  assinale a alternativa que 
indica a tecla para iniciar a apresentação dos slides.
a) F1
b) F4
c) F5
d) F10
e) F6

38. Utilizando  o  Microsoft  PowerPoint  2000,  instalação 
padrão, português Brasil, qual das opções abaixo é 
utilizada como atalho para criar um novo slide dentro 
da mesma apresentação? (Obs.:  o caracter + serve 
apenas para fins interpretativos).
a) ctrl + O
b) ctrl + M
c) ctrl + N
d) ctrl + P
e) ctrl + A

39. Utilizando o Microsoft Windows XP Service pack 2, 
instalação  padrão,  português  Brasil,  assinale  a 
alternativa que NÃO faz parte do modo de exibição 
dos arquivos dentro do windows explorer.
a) Detalhes.
b) Ícones.
c) Lista.
d) Miniaturas.
e) Formatado.



40. Sobre  uma  rede  intranet  configurada  entre  dois 
computadores  utilizando  o  Microsoft  Windows  XP 
Service Pack 2, instalação padrão, português Brasil, 
assinale a alternativa correta.
a) Apenas um computador consegue comunicar-se com 

o outro.
b) Uma impressora instalada em um dos computadores 

só será vista por ele, mesmo quando compartilhada. 
c) Uma pasta compartilhada, com permissão de escrita 

e leitura em um dos computadores, permitirá que o 
outro computador acesse e altere qualquer arquivo 
existente naquela pasta.

d) Uma pasta compartilhada, com permissão de escrita 
e leitura em um dos computadores, permitirá que o 
outro  computador  somente  visualize  os  arquivos 
existentes naquela pasta.

e) Somente  um  computador  conseguirá  compartilhar 
seus arquivos com o outro.

C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S
41. Assinale a alternativa correta.

a) O  Brasil,  como  a  maioria  dos  países  latino-
americanos, vive sob um sistema presidencialista e 
democrático,  com  eleições  diretas  para  cargos  no 
Executivo e Legislativo.

b) O  Brasil,  como  a  maioria  dos  países  latino-
americanos, vive sob um sistema parlamentarista e 
democrático,  com  eleições  diretas  para  cargos  no 
Executivo e Legislativo.

c) O  Brasil,  como  uma  minoria  dos  países  latino-
americanos, vive sob um sistema presidencialista e 
democrático,  com  eleições  diretas  para  cargos  no 
Executivo e Legislativo.

d) O  Brasil,  como  a  maioria  dos  países  latino-
americanos, vive sob um sistema presidencialista e 
democrático, com eleições indiretas para cargos no 
Executivo e Legislativo.

e) O  Brasil,  como  a  maioria  dos  países  latino-
americanos, vive sob um sistema parlamentarista e 
democrático,  com  eleições  diretas  apenas  para 
cargos no Legislativo.

42. Assinale a alternativa INCORRETA.
a) O  próximo  encontro  do  G20  será  em  Londres  e 

contará com a participação do Brasil.
b) O G20 é o grupo com as 20 maiores economias, ou 

os  20  países  mais  industrializados  do  mundo 
contemporâneo.

c) Além do Brasil, a China e a Índia também deverão 
participar  da próxima reunião do G20, mesmo não 
figurando entre os países mais industrializados.

d) O G20 será realizado na Europa em 2009 e será a 
primeira participação de B. Obama nessa cúpula.

e) Há  grande  expectativa,  explícita  na  imprensa 
contemporânea,  sobre  os  encaminhamentos 
econômicos  que  devem  vir  da  cúpula  do  G20, 
sobretudo  pelo  momento  de  crise  econômica 
mundial.

43. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto 
para  a  sigla IBGE,  órgão nacional  responsável  por 
importantes levantamentos de dados sociais.
a) Instituto Brasileiro de Geometria e Estatística.
b) Instituto Botânico Goiano Estadual.
c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
d) Instituto Brasileiro de Geografia e Estilística.
e) Instituto Brasileiro de Gastronomia e Estilística.

44. Assinale a alternativa correta.
a) A internet foi criada a partir de experiências militares 

e  acadêmicas  nos  EUA nos  anos  60  e  70,  mas 
apenas em meados dos anos 80 é que grande parte 
da população mundial já tinha acesso a ela.

b) A internet foi criada a partir de experiência militares e 
acadêmicas nos EUA nos anos 40 e 50, mas apenas 
em  meados  dos  anos  90  é  que  grande  parte  da 
população mundial já tinha acesso a ela.

c) A internet foi criada a partir de experiência militares e 
acadêmicas na Grã-Bretanha nos anos 60 e 70, mas 
apenas em meados dos anos 80 é que grande parte 
da população mundial já tinha acesso a ela.

d) A internet foi criada a partir de experiência militares e 
acadêmicas nos EUA nos anos 60 e 70, mas apenas 
em  meados  dos  anos  90  é  que  grande  parte  da 
população em diversos países já tinha acesso a ela.

e) A internet foi criada a partir de experiência militares e 
acadêmicas na Índia e nos EUA nas décadas de 80 e 
90, mas apenas em meados dos anos 2000 é que 
grande parte da população mundial já tinha acesso a 
ela.

45. Assinale  a  alternativa  que  apresenta  a  descrição 
correta para o que foi a Rio-92 ou Eco-92.
a) Foi a primeira conferência sobre ecologia realizada 

em  nível  mundial,  mesmo  sem  contar  com  a 
presença maciça de Chefes de Estado.

b) Foi uma edição especial do campeonato carioca de 
futebol do ano de 1992.

c) Foi uma cúpula de Chefes de Estado de países do 
terceiro  mundo  que  reivindicavam  maior  influência 
nas decisões dos países de primeiro mundo.

d) Foi uma reunião dos países campeões de copas do 
mundo que ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992.

e) Foi uma conferência de Chefes de Estado sobre a 
ecologia,  um  marco  para  o  conceito  de 
“desenvolvimento sustentável”.

46. Em relação  à  descrição  dada  acerca  da  noção  de 
cidadania, assinale a alternativa INCORRETA.
a) É o conjunto dos direitos do indivíduo que vive em 

um grupo.
b) É uma espécie de contrato social entre os indivíduos 

de certo grupo que acordam direitos e deveres para 
todos.

c) Teve origem na  Grécia  Antiga,  onde designava  os 
direitos e deveres dos cidadãos, os que viviam na 
cidade.

d) É o que se convenciona chamar o grupo de deveres 
e direitos daqueles que pertencem à uma sociedade 
específica, como uma nação.

e) São os direitos e deveres dos cidadãos.

47. Assinale  a  alternativa  que  apresenta  ações  que 
constam dos objetivos da Agência Desenbahia.
a) Fomentar exclusivamente o setor artístico, tendo em 

vista o imenso potencial do Estado.
b) Fomentar o desenvolvimento econômico e social do 

estado  da  Bahia,  através  de  ações  de  inclusão 
socioeconômicas  e  adensamento  da  matriz 
econômica.

c) Desenvolver  especificamente o esporte  e  a  cultura 
como valores centrais ao povo bahiano.

d) Desenvolver o mercado financeiro com a criação de 
uma Bolsa de Salvador.

e) Fomentar o desenvolvimento econômico e social do 
Nordeste  brasileiro,  através  de  ações  de  inclusão 
socioeconômicas  e  adensamento  da  matriz 
econômica.



48. Assinale a alternativa correta.
a) As instituições financeiras,  como não é o caso da 

Desenbahia,  somente  poderão  funcionar  no  País 
mediante  prévia  autorização  do  Banco  Central  da 
República do Brasil.

b) As  instituições  financeiras,  como  é  o  caso  da 
Desenbahia,  somente  poderão  funcionar  no  País 
mediante prévia autorização do Banco do Brasil.

c) As  instituições  financeiras,  como  é  o  caso  da 
Desenbahia,  somente  poderão  funcionar  no  País 
mediante  prévia  autorização  do  Banco  Central  da 
República do Brasil.

d) As instituições financeiras,  como não é o caso da 
Desenbahia,  somente  poderão  funcionar  no  País 
mediante prévia autorização do Banco do Brasil.

e) As  instituições  financeiras,  como  é  o  caso  da 
Desenbahia,  somente  poderão  funcionar  no  País 
mediante prévia autorização do Banco Nacional  de 
Desenvolvimento Econômico.

49. Assinale a alternativa que apresenta características 
INCORRETAS para o Estado da Bahia.
a) Estado com maior número de fronteiras com outras 

unidades federativas.
b) Estado  em  que  ocorreu  o  início  da  colonização 

portuguesa no Brasil.
c) Estado mais rico do Nordeste do Brasil.
d) Estado com a melhor distribuição de renda do país.
e) Estado  com  a  maior  exploração  de  turismo  do 

Nordeste brasileiro.

50. Assinale  a  alternativa  que  apresenta  o  nome  do 
Presidente  do  Brasil  na  época  da  criação  das 
Agências de Fomento.
a) Lula da Silva.
b) Fernando H. Cardoso.
c) Itamar Franco.
d) Fernando Collor de Melo.
e) José Sarney.
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