REALIZAÇÃO

R E F. E D I TA L N º 0 0 1 / 2 0 0 9

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.

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

ATENÇÃO

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
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RESPOSTAS
QUESTÃO
RESPOSTAS

1.

2.

3.

4.

5.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Assinale a alternativa correta em relação à ULA.
a) Unidade Lógica Aritmética.
b) Unidade Central de Processamento.
c) Parte do circuito de um monitor CRT.
d) Arithmetic Logic Processing.
e) Não faz parte de nenhum componente
computador.

6.

do

Tratando-se de CPU, assinale a alternativa correta em
relação a registradores.
a) São dispositivos de alta velocidade localizados
fisicamente na UCP.
b) São dispositivos de baixa velocidade localizados 7.
fisicamente na UCP.
c) O número de registradores não varia em função da
arquitetura de cada processador.
d) Todos os registradores têm a mesma função dentro
de um processador.
e) Todos os registradores têm a mesma função fora de
um processador.
Em relação à memória cache, assinale a alternativa
correta.
a) Memória volátil de baixa velocidade.
8.
b) Memória volátil de alta velocidade.
c) O tempo de acesso a um dado nela contido é muito
maior caso esse dado
estivesse na memória
principal.
d) O processador não faz consultas de dados em uma
memória cache.
e) Memória cache é utilizada em larga escala devido ao
seu baixo custo.
Em relação a dispositivos de entrada e saída,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) São utilizados para permitir a comunicação entre o
computador e o mundo externo.
b) Através de dispositivos E/S, a UCP e a memória 9.
principal podem se comunicar, tanto com usuário
quanto com memórias secundárias.
c) Os dispositivos de E/S podem ser divididos em duas
categorias: os que são utilizados como memória
secundária e os que servem para a interface homemmáquina.
d) Discos e fitas magnéticas se caracterizam por
armazenar várias vezes mais informações que a
memória principal.
e) Dispositivos E/S não devem ser utilizados como 10.
memórias principais devido ao seu tempo de acesso.

Utilizando o sistema operacional Microsoft Windows
XP professional, instalação padrão, português Brasil,
versão 2002, Service Pack 2, ao acionar o aplicativo
Utilitário de configuração do sistema (msconfig),
temos opções de configuração divididas por abas.
Assinale a alternativa que apresenta o nome de uma
aba NÃO presente neste aplicativo.
a) Geral
b) SYSTEM.INI
c) WIN.INI
d) BOOT.INI
e) START.INI
Utilizando o sistema operacional Microsoft Windows
XP professional, instalação padrão, português Brasil,
versão 2002, Service Pack 2, ao acionar o conjunto
de teclas CTRL+ESC, qual será a função acionada?
(Obs.: O caracter + serve apenas para fins
interpretativos.)
a) Nenhuma função é executada.
b) Abrir o menu INICIAR.
c) Abrir o WordPad.
d) Abrir o NotePad.
e) Abrir o Microsoft Office Word.
Utilizando o sistema operacional Microsoft Windows
XP professional, instalação padrão, português Brasil,
versão 2002, Service Pack 2, ao acionar o conjunto
de teclas SHIFT+DELETE, qual será a função
acionada? (Obs.: O caracter + serve apenas para fins
interpretativos.)
a) Exclui um item imediatamente sem colocá-lo na
lixeira.
b) Exclui um item, enviando-o para a lixeira.
c) Cria um novo arquivo.
d) Abre o menu INICIAR.
e) Esvazia a lixeira.
Utilizando o sistema operacional Microsoft Windows
XP professional, instalação padrão, português Brasil,
versão 2002, Service Pack 2, ao acionar a tecla F3,
qual será a função acionada?
a) Renomear arquivo selecionado.
b) Mover arquivo selecionado.
c) Localizar todos os arquivos.
d) Excluir nova pasta.
e) Criar nova pasta.
Utilizando o sistema operacional Microsoft Windows
XP professional, instalação padrão, português Brasil,
versão 2002, Service Pack 2, em relação ao Firewall
do Windows, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Na
aba
geral,
temos
a
opção Ativado
(recomendável).
b) Na aba geral, temos a opção Desativado (não
recomendável).
c) Na aba geral, temos a opção permitir Exceções.
d) Temos a aba Exceções.
e) Temos a aba Propriedades.

Em
relação
a
sistemas
operacionais
monoprogramáveis,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
a) Os
primeiros
sistemas
operacionais
eram
tipicamente voltados para a execução de um único
programa (job).
b) Qualquer programa para ser executado deveria
aguardar o término do programa corrente.
c) Caracterizam-se por permitir que o processador, a
memória
e
os
periféricos
permaneçam 11. Assinale a alternativa que apresenta um software que
NÃO é um anti-vírus.
exclusivamente dedicados à execução de um único
a) AVG.
programa.
b) Panda.
d) Nesse tipo de sistema, enquanto um programa
c) NOD32.
aguarda por um evento, como a digitação de um
d) NortVir.
dado, o processador permanece ocioso.
e) COMODO.
e) Os sistemas operacionais monoprogramáveis vieram
para substituir os sistemas operacionais multitarefa.

12. Sobre topologia de redes, assinale a alternativa 18. Utilizando uma rede wireless padrão 802.11b/802.11g,
INCORRETA.
estão disponíveis 11 canais de transmissão a partir
a) Barramento é uma topologia válida.
do canal 1 até o canal 11. Qual desses canais podem
b) Estrela é uma topologia válida.
ser utilizados simultaneamente sem que exista
c) Anel é uma topologia válida.
nenhuma interferência considerável entre as redes?
d) Triângulo é uma topologia de rede válida.
a) Canais 1, 4 e 9.
e) Em uma topologia em anel, podemos encontrar
b) Canais 2, 5 e 10.
periféricos como computadores e switches.
c) Canais 3, 6 e 9.
d) Canais 1, 6 e 11.
13. Tratando-se do modelo OSI, assinale a alternativa
e) Canais 1, 7 e 8.
que NÃO traz uma camada desse modelo.
a) Aplicação.
19. Sobre programas keyloggers, assinale a alternativa
b) Sessão.
INCORRETA.
c) Espelho.
a) São utilizados para fins legais e ilícitos.
d) Transporte.
b) Representam uma constante ameaça a quem utiliza
e) Apresentação.
a internet e estão expostos a fraudes virtuais.
c) Podem ser instalados sem que o usuário saiba.
14. Qual a taxa de transmissão do padrão Gigabit
d) São programas que apagam todos os dados do seu
Ethernet?
HD.
a) 1000 megabits.
e) São programas que procuram capturar tudo o que é
b) 1024 megabits.
digitado no computador onde está instalado.
c) 1 Gigabyte.
d) 1000 Gigabyte.
20. Qual é o tipo de cabo utilizado para ligar dois micros
e) 1024 Gigabyte.
em rede sem a necessidade de um hub ou switch?
a) Cabo Crosshair.
15. Em relação ao DNS, assinale a alternativa
b) Cabo Crossover.
INCORRETA.
c) Cabo Reto.
a) DNS (domain name system).
d) Cabo Direto.
b) Permite usar nomes amigáveis em vez de endereços
e) Cabo Straight.
de IP para acessar servidores.
c) Traça a rota em que os computadores em uma rede
usarão para fazer acesso a outras redes.
d) Um servidor de DNS mantém uma tabela com
domínios, relacionados aos seus respectivos IPs.
e) Por padrão, são usados dois endereços de DNS.
Assim, se o primeiro falhar, o sistema envia a
solicitação para o secundário.
16. Utilizando o sistema operacional Microsoft Windows
XP professional Service Pack 2, instalação padrão,
português Brasil, é possível realizar backup de
quaisquer arquivos, utilizando a ferramenta de
backup instalada junto com o sistema operacional.
Qual a extensão do arquivo gerado, utilizado por
essa ferramenta de backup do Microsoft Windows
XP?
a) .bkp
b) .bkf
c) .bat
d) .bpk
e) .bck
17. Assinale a alternativa correta. Utilizando o sistema
operacional Microsoft Windows XP professional
Service Pack 2, instalação padrão, português Brasil,
ao instalar uma impressora qualquer, em um
computador ligado a uma rede intranet,
a) todos os computadores ligados à rede conseguirão
imprimir nessa impressora.
b) o computador que está instalado na impressora não
conseguirá imprimir nessa impressora.
c) apenas o computador que instalou a impressora
conseguirá imprimir nessa impressora.
d) somente alguns computadores da rede conseguirão
imprimir nessa impressora.
e) após compartilhada esta impressora, todos os
computadores ligados à rede não conseguirão
imprimir nesta impressora.

PORTUGUÊS
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 33. Utilizando a planilha eletrônica Microsoft Office Excel
vista, EXCETO em
2000, instalação padrão, português Brasil, assinale a
a) “Desde a Carta de 1948, a Itália mantém um regime
alternativa que apresenta o resultado da função
democrático consolidado...”.
=SE(A1 >= B1 ; A1 ; B1), considerando os valores a
b) “... sem julgar o mérito, o assunto não justifica a
seguir para as células: A1 = 21 ; B1 = 20.
estridência da reação italiana.”
a) 21.
c) “... o Executivo brasileiro, numa decisão infeliz,
b) falso.
expôs o Brasil, voluntária e gratuitamente...”.
c) 41.
d) “A Itália exagera em suas reações no caso Cesare
d) verdadeiro.
Battisti.”
e) 20.
e) “Os delitos (...) ocorreram e foram julgados, é preciso
34. Utilizando a planilha eletrônica Microsoft Office Excel
enfatizar, sob a vigência da democracia...”.
2000, instalação padrão, português Brasil, uma célula
utilizando a formatação personalizada “[Azul]#,###;
28. Em “Mas revogar o benefício ainda é a melhor
[Vermelho](-#,###)” ao receber o valor negativo -1000
decisão a ser tomada...”, o autor apresenta
formatará de qual forma?
a) seu apoio à Corte Europeia de Direitos Humanos.
a) 1.000 na cor azul.
b) seu incentivo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
b) 1,000 na cor azul.
c) sua postura favorável a Tarso Genro.
c) (1,000) na cor vermelha.
d) seu repúdio ao sistema jurídico e político italiano.
d) (-1,000) na cor vermelha.
e) seu ponto de vista em relação ao assunto.
e) (-1.000) na cor vermelha.
29. Assinale a alternativa em que a(s) expressão(ões) 35. Utilizando o Correio eletrônico Outlook Express 6,
destacada(s) NÃO funciona(m) como adjunto(s)
instalação padrão, português Brasil, qual das
adverbial(ais).
alternativas abaixo se refere ao protocolo utilizado
a) “... numa decisão infeliz, expôs o Brasil, voluntária e
para o envio de correio eletrônico?
gratuitamente...”.
a) SMTP
b) “... voluntária e gratuitamente, ao risco de incidente
b) SMVT
diplomático.”
c) POP3
c) “... que pede o arquivamento da ação para
d) POP
extraditar o italiano.”
e) IMAP
d) “Se não tivesse escapado novamente – para depois
alojar-se no Brasil...”.
36. Utilizando o Navegador Microsoft Internet Explorer
e) “... e seus amigos continuam esgrimindo na mídia
6.0, instalação padrão, português Brasil, ao apertar a
brasileira.”
tecla F11 qual será a função que o navegador
executará?
30. Assinale a alternativa em que a expressão destacada
a) Finalizar o navegador.
NÃO complementa o sentido de um nome
b) Exibir o navegador na tela inteira.
antecedente.
c) Exibir um campo de busca no navegador.
a) “... processo de combate ao golpismo armado...”.
d) Abrir uma nova janela do navegador.
b) “... expôs o Brasil (...) ao risco de incidente
e) Atualizar o navegador.
diplomático.”
37. Utilizando o Microsoft PowerPoint 2000, instalação
c) “... reavaliação do refúgio concedido.”
padrão, português Brasil, assinale a alternativa que
d) “... o arquivamento da ação...”.
indica a tecla para iniciar a apresentação dos slides.
e) “... violação de garantias fundamentais...”.
a) F1
b) F4
INFORMÁTICA
c) F5
31. Utilizando o editor de texto Microsoft Office Word
d) F10
2000, instalação padrão, português Brasil, ao clicar o
e) F6
botão representado pela imagem
, o texto onde o 38. Utilizando o Microsoft PowerPoint 2000, instalação
cursor está posicionado irá
padrão, português Brasil, qual das opções abaixo é
a) diminuir o tamanho de sua fonte.
utilizada como atalho para criar um novo slide dentro
b) aumentar o tamanho de sua fonte.
da mesma apresentação? (Obs.: o caracter + serve
c) diminuir o recuo do parágrafo.
apenas para fins interpretativos).
d) aumentar o recuo do parágrafo.
a) ctrl + O
e) aumentar o espaçamento entre as palavras.
b) ctrl + M
c) ctrl + N
32. Utilizando o editor de texto Microsoft Office Word
d) ctrl + P
2000, instalação padrão, português Brasil, dentro da
e) ctrl + A
opção formatar parágrafo existe um campo onde é
possível definir espaçamento entre linhas. Qual das 39. Utilizando o Microsoft Windows XP Service pack 2,
alternativas a seguir NÃO é um espaçamento válido
instalação padrão, português Brasil, assinale a
entre linhas?
alternativa que NÃO faz parte do modo de exibição
a) Simples.
dos arquivos dentro do windows explorer.
b) Duplo.
a) Detalhes.
c) Múltiplos.
b) Ícones.
d) 1,5 linha.
c) Lista.
e) Triplo.
d) Miniaturas.
e)

Formatado.

40. Sobre uma rede intranet configurada entre dois 44. Assinale a alternativa correta.
computadores utilizando o Microsoft Windows XP
a) A internet foi criada a partir de experiências militares
Service Pack 2, instalação padrão, português Brasil,
e acadêmicas nos EUA nos anos 60 e 70, mas
assinale a alternativa correta.
apenas em meados dos anos 80 é que grande parte
a) Apenas um computador consegue comunicar-se com
da população mundial já tinha acesso a ela.
o outro.
b) A internet foi criada a partir de experiência militares e
b) Uma impressora instalada em um dos computadores
acadêmicas nos EUA nos anos 40 e 50, mas apenas
só será vista por ele, mesmo quando compartilhada.
em meados dos anos 90 é que grande parte da
c) Uma pasta compartilhada, com permissão de escrita
população mundial já tinha acesso a ela.
e leitura em um dos computadores, permitirá que o
c) A internet foi criada a partir de experiência militares e
outro computador acesse e altere qualquer arquivo
acadêmicas na Grã-Bretanha nos anos 60 e 70, mas
existente naquela pasta.
apenas em meados dos anos 80 é que grande parte
d) Uma pasta compartilhada, com permissão de escrita
da população mundial já tinha acesso a ela.
e leitura em um dos computadores, permitirá que o
d) A internet foi criada a partir de experiência militares e
outro computador somente visualize os arquivos
acadêmicas nos EUA nos anos 60 e 70, mas apenas
existentes naquela pasta.
em meados dos anos 90 é que grande parte da
e) Somente um computador conseguirá compartilhar
população em diversos países já tinha acesso a ela.
seus arquivos com o outro.
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
CONHECIMENTOS GERAIS
grande parte da população mundial já tinha acesso a
41. Assinale a alternativa correta.
ela.
a) O Brasil, como a maioria dos países latinoamericanos, vive sob um sistema presidencialista e
democrático, com eleições diretas para cargos no 45. Assinale a alternativa que apresenta a descrição
correta para o que foi a Rio-92 ou Eco-92.
Executivo e Legislativo.
a) Foi a primeira conferência sobre ecologia realizada
b) O Brasil, como a maioria dos países latinoem nível mundial, mesmo sem contar com a
americanos, vive sob um sistema parlamentarista e
presença maciça de Chefes de Estado.
democrático, com eleições diretas para cargos no
b) Foi uma edição especial do campeonato carioca de
Executivo e Legislativo.
futebol do ano de 1992.
c) O Brasil, como uma minoria dos países latinoc) Foi uma cúpula de Chefes de Estado de países do
americanos, vive sob um sistema presidencialista e
terceiro mundo que reivindicavam maior influência
democrático, com eleições diretas para cargos no
nas decisões dos países de primeiro mundo.
Executivo e Legislativo.
d) Foi uma reunião dos países campeões de copas do
d) O Brasil, como a maioria dos países latinomundo que ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992.
americanos, vive sob um sistema presidencialista e
e) Foi uma conferência de Chefes de Estado sobre a
democrático, com eleições indiretas para cargos no
ecologia, um marco para o conceito de
Executivo e Legislativo.
“desenvolvimento sustentável”.
e) O Brasil, como a maioria dos países latinoamericanos, vive sob um sistema parlamentarista e
democrático, com eleições diretas apenas para 46. Em relação à descrição dada acerca da noção de
cidadania, assinale a alternativa INCORRETA.
cargos no Legislativo.
a) É o conjunto dos direitos do indivíduo que vive em
um grupo.
42. Assinale a alternativa INCORRETA.
b)
É uma espécie de contrato social entre os indivíduos
a) O próximo encontro do G20 será em Londres e
de certo grupo que acordam direitos e deveres para
contará com a participação do Brasil.
todos.
b) O G20 é o grupo com as 20 maiores economias, ou
c)
Teve origem na Grécia Antiga, onde designava os
os 20 países mais industrializados do mundo
direitos e deveres dos cidadãos, os que viviam na
contemporâneo.
cidade.
c) Além do Brasil, a China e a Índia também deverão
d)
É o que se convenciona chamar o grupo de deveres
participar da próxima reunião do G20, mesmo não
e direitos daqueles que pertencem à uma sociedade
figurando entre os países mais industrializados.
específica, como uma nação.
d) O G20 será realizado na Europa em 2009 e será a
e) São os direitos e deveres dos cidadãos.
primeira participação de B. Obama nessa cúpula.
e)

Há grande expectativa, explícita na imprensa
contemporânea,
sobre
os
encaminhamentos 47. Assinale a alternativa que apresenta ações que
constam dos objetivos da Agência Desenbahia.
econômicos que devem vir da cúpula do G20,
a)
Fomentar exclusivamente o setor artístico, tendo em
sobretudo pelo momento de crise econômica
vista o imenso potencial do Estado.
mundial.
b) Fomentar o desenvolvimento econômico e social do
estado da Bahia, através de ações de inclusão
43. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto
socioeconômicas e adensamento da matriz
para a sigla IBGE, órgão nacional responsável por
econômica.
importantes levantamentos de dados sociais.
c) Desenvolver especificamente o esporte e a cultura
a) Instituto Brasileiro de Geometria e Estatística.
como valores centrais ao povo bahiano.
b) Instituto Botânico Goiano Estadual.
d) Desenvolver o mercado financeiro com a criação de
c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
uma Bolsa de Salvador.
d) Instituto Brasileiro de Geografia e Estilística.
e)
Fomentar o desenvolvimento econômico e social do
e) Instituto Brasileiro de Gastronomia e Estilística.
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.

