
N do CadernooN de Inscriçãoo

ASSINATURA DO CANDIDATO
N do Documentoo

Nome do Candidato

Junho/2013

Técnico Ministerial
Concurso Público para provimento de cargos de

P R O V A Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

A C D E

INSTRUÇÕES

VOCÊ DEVE

ATENÇÃO

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 70 questões, numeradas de 1 a 70.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

- Procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- Marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão; mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Aduração da prova é de 4 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

ESTADO DO CEARÁ - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Caderno de Prova ’C03’, Tipo 002 MODELO

0000000000000000

MODELO1

00001−0001−0001



  

2 PGECE-Téc. Ministerial-C03 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: As questões de números 1 a 3 referem-se ao poema abaixo. 
 
 

Balõezinhos 
 

Na feira-livre do arrabaldezinho 

Um homem loquaz apregoa balõezinhos de cor: 

− “O melhor divertimento para as crianças!” 

Em redor dele há um ajuntamento de menininhos pobres, 

Fitando com olhos muito redondos os grandes balõezinhos muito redondos. 

 

No entanto a feira burburinha. 

Vão chegando as burguesinhas pobres, 

E as criadas das burguesinhas ricas, 

E mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza. 

 

Nas bancas de peixe, 

Nas barraquinhas de cereais, 

Junto às cestas de hortaliças 

O tostão é regateado com acrimônia. 

 

Os meninos pobres não veem as ervilhas tenras, 

Os tomatinhos vermelhos, 

Nem as frutas, 

Nem nada. 

 

Sente-se bem que para eles ali na feira os balõezinhos de cor são a única 

[mercadoria útil e verdadeiramente indispensável. 

 

O vendedor infatigável apregoa: 

− “O melhor divertimento para as crianças!” 

E em torno do homem loquaz os menininhos pobres fazem um círculo 

[inamovível de desejo e espanto. 
 

 
Manuel Bandeira 

 
 
1. Há no poema um contraste entre 
 

(A) os produtos que os adultos veem como necessários na feira, dispostos a comprá-los pelo menor preço possível, e os 
balões coloridos, o único artigo à venda que os meninos pobres consideram essencial, sem terem condições de adquiri-lo. 

 
(B) a agitação das crianças em torno do vendedor de balões e a tranquilidade com que os adultos caminham por entre as 

bancas onde estão expostos os diversos produtos e mercadorias que ali foram adquirir. 
 
(C) as mulheres pobres, que vão à feira dispostas a regatear até a última de suas moedas, e as mulheres ricas, que 

comprarão todos os produtos sem pechinchar e que talvez acabem levando balõezinhos coloridos para os filhos, que 
ficaram em casa.    

 
(D) o vendedor de balões, que não para de divulgar em voz alta as qualidades de sua mercadoria, e os vendedores de frutas e 

verduras, que ficam calados à espera de que as pessoas manifestem interesse por seus produtos. 
 
(E) os meninos pobres, que olham para os balõezinhos com grande desejo de obtê-los, mas sem condições de adquiri-los, e 

os meninos ricos, que mal prestam atenção ao vendedor de balões, mas que talvez acabem por comprá-los ao final da 
feira. 

 

 
2. Os advérbios ou locuções adverbiais empregados no poema estão agrupados em: 
 

(A) muito – No entanto – verdadeiramente – círculo inamovível 
 
(B) melhor – No entanto – com acrimônia – verdadeiramente 
 
(C) melhor – Em redor – muito – círculo inamovível 
 
(D) Em redor – com acrimônia – não – verdadeiramente 
 
(E) feira-livre – burburinha – não – em torno 
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3. Considerada a substituição do segmento grifado pelo que está entre parênteses ao final da transcrição, a frase em que o 
respeito às normas de concordância verbal será mantido, sem qualquer modificação da forma verbal, é: 

 
(A) No entanto a feira burburinha. (todos os recantos da feira) 
 
(B) O vendedor infatigável apregoa: / − “O melhor divertimento para as crianças!” (Diversos homens de voz cantada) 
 
(C) Os meninos pobres não veem as ervilhas tenras... (A meninada pobre) 
 
(D) Vão chegando as burguesinhas pobres, / E as criadas das burguesinhas ricas, / E mulheres do povo, e as lavadeiras da 

redondeza. (todo o povo) 
 
(E) Em redor dele há um ajuntamento de menininhos pobres... (muitas crianças pobres) 

 
 
Atenção: As questões de números 4 e 5 referem-se ao texto abaixo. 
 
 

Com intensa dramaticidade e incrível beleza plástica, o filme Ran, de Akira Kurosawa, mescla a tragédia de Rei Lear, clássico 

de William Shakespeare, com a história do Japão feudal. A ação se passa no século XVI, no momento em que o senhor Hidetora 

anuncia a intenção de dividir suas terras em partes iguais entre seus três filhos. A partir daí é deflagrada uma verdadeira guerra entre 

os componentes do clã, início de um processo que levará à destruição incondicional tanto do clã como do reino. O roteiro traz uma 

análise profunda das emoções humanas e resulta num filme inesquecível, vencedor de um Oscar e a melhor obra de toda a filmo-

grafia de Kurosawa. 

(Adaptado do texto de apresentação do DVD do filme Ran, de Akira Kurosawa. Revista DVD Collection, n. 10) 

 
 
4. A ação se passa no século XVI, no momento em que o senhor Hidetora anuncia a intenção de dividir suas terras em partes 

iguais entre seus três filhos. 
 
 Considerando o contexto, o segmento grifado na frase acima pode ser adequadamente substituído por: 
 

(A) comunica a pertinência 

(B) manifesta o propósito 

(C) considera a eventualidade 

(D) empenha a pretensão 

(E) assegura o impulso 
 
 
5. A partir daí é deflagrada uma verdadeira guerra entre os componentes do clã, início de um processo que levará à destruição 

incondicional tanto do clã como do reino. 
 
 Sem considerar qualquer outra alteração na frase acima, o emprego do sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso o 

verbo grifado seja substituído por: 
 

(A) causará  
(B) conduzirá  
(C) acarretará  
(D) trará  
(E) provocará 

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

Nos anos 1970, década em que a tecnologia da comunicação ainda engatinhava, entrou em voga a preocupação com as 

ameaças à privacidade. Os mais radicais lutavam contra a adoção de números únicos de identificação (o nosso CPF).  

Esses receios, hoje, parecem ultrapassados. A moda agora é entregar informação pessoal nas redes sociais voluntária e 

gratuitamente. Acumular dados sobre indivíduos tornou-se fonte de lucros para empresas cujo negócio é rastrear padrões de 

comportamento de indivíduos e vender a informação. Os compradores podem ser agências de publicidade, bancos e operadoras de 

cartão de crédito. Seu interesse é vender certos produtos para as pessoas com maior propensão a comprá-los.  

Tudo isso empalidece, contudo, diante da ameaça à privacidade veiculada pelos aviões não tripulados, os chamados "drones", 

que tem suscitado grandes debates. Esses aeromodelos já sobrevoam as cabeças de cidadãos norte-americanos, primeiro pelas 

mãos da polícia, logo teleguiados por empresas, "paparazzi" ou até mesmo terroristas. Alguns Estados já preparam leis para disci-

plinar a invasão. 

(Adaptado de Marcelo Leite. Folha de S.Paulo, 13/04/2013, p. A2) 

 
6. Percebe-se no texto 
 

(A) alusão à existência de falhas nos procedimentos da polícia norte-americana.  
(B) explicação sobre o modo de funcionamento de um aeromodelo não tripulado.  
(C) censura aos que defendem a privacidade em detrimento da tecnologia.  
(D) crítica ao modo displicente com que se compartilham dados pessoais na internet.  
(E) alerta quanto ao risco de fraudes financeiras por meio de espionagem na internet. 
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7. Admite transposição para a voz passiva o que se lê em: 
 

(A) ... década em que a tecnologia da comunicação ainda engatinhava... 
 

(B) Esses receios, hoje, parecem ultrapassados. 
 

(C) Alguns Estados já preparam leis... 
 

(D) ... entrou em voga a preocupação... 
 

(E) Os mais radicais lutavam contra a adoção de números únicos de identificação... 
 

 
8. Tudo isso empalidece, contudo, diante da ameaça à privacidade veiculada pelos aviões não tripulados, os chamados "drones", 

que tem suscitado grandes debates. 
 
 Atente para as seguintes afirmações sobre a frase acima: 
 
 I. A vírgula colocada imediatamente após "drones" pode ser suprimida, sem prejuízo para a correção e o sentido original. 
 

 II. Tudo isso empalidece, contudo, diante da ameaça... 
 

  Sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, o elemento sublinhado pode ser corretamente substituído por 
entretanto. 

  

 III. ... diante da ameaça à privacidade... 
 
  Ao se substituir o termo privacidade por vida particular, não se admite o uso da crase. 
 

 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e III. 
 
(B) I. 
 
(C) II. 

 
(D) III. 
 
(E) I e II. 

 

 
9. ... década em que a tecnologia da comunicação ainda engatinhava... 
 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está empregado em: 
 

(A) ... tornou-se fonte de lucros para empresas... 
 

(B) Alguns Estados já preparam leis para disciplinar a invasão. 
 

(C) Esses receios, hoje, parecem ultrapassados. 
 

(D) ... entrou em voga a preocupação com as ameaças à privacidade. 
 

(E) Os mais radicais lutavam contra a adoção de números únicos de identificação... 
 

 
10. Esses aeromodelos já sobrevoam as cabeças de cidadãos norte-americanos... (3

o
 parágrafo) 

 
 Sem prejuízo para a correção e o contexto original, uma forma verbal alternativa para a que se encontra sublinhada acima é: 
 

(A) vêm sobrevoando 
 

(B) sobrevoava 
 

(C) havia sobrevoado 
 

(D) tem sobrevoado 
 

(E) sobrevoam-se  
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Atenção: As questões de números 11 a 13 referem-se ao texto abaixo. 
 
 
 

Nas últimas duas décadas do século XX assistimos a grandes mudanças, tanto no campo socioeconômico e político, quanto no 

campo da cultura, da ciência e da tecnologia. Vimos grandes movimentos sociais, como os que ocorreram no leste europeu no final 

dos anos 80, culminando com a queda do muro de Berlim. Ainda não fazemos uma ideia clara do que deverá representar, para todos 

nós, a globalização da economia, das comunicações e da cultura. As transformações tecnológicas tornaram possível o surgimento da 

era da informação. É um tempo de expectativas, de perplexidade e da crise de concepções e paradigmas. 

(Adaptado de Moacir Gadotti. Disponível em: http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/desafios_era_conhecimento.htm) 

 
 
 
11. Vimos grandes movimentos sociais, como os que ocorreram no leste europeu no final dos anos 80, culminando com a queda do 

muro de Berlim. 

 

 Transpondo-se o segmento grifado para a voz passiva, a forma verbal resultante será: 
 

(A) Haviam visto 
 

(B) Foram vistos 
 

(C) Eram vistos 
 

(D) Viu-se 
 

(E) Viram-se 
 

 
12. ... e da crise de concepções e paradigmas. 
 

 De acordo com o contexto, o elemento grifado pode ser corretamente substituído por: 
 

(A) princípios éticos. 
 

(B) pontos de vista. 
 

(C) teorias. 
 

(D) indagações. 
 

(E) modelos. 
 

 
13. Ainda não fazemos uma ideia clara do que deverá representar, para todos nós, a globalização da economia, das comunicações 

e da cultura. 
 

 Uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantêm a correção e a lógica, está em: 
 

(A) Não temos ainda, uma ideia clara do que a globalização, da economia, das comunicações e da cultura, deverá representar 
para todos nós. 

 

(B) Nenhum de nós pode afirmar que já têm uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da 
cultura virão a representar para todos. 

 

(C) Ainda não se têm, uma ideia clara, do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura, deverá representar 
para todos nós. 

 

(D) Até o momento, ainda não foi possível se ter uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da 
cultura, deverão representar para todos nós. 

 

(E) Não temos, até o momento, uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura deverá 
representar para todos nós.  
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Atenção: As questões de números 14 a 20 referem-se ao texto abaixo. 
 
 

Litorais recortados 
 

Um modelo desenvolvido por físicos da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto Federal Suíço de Tecnologia (ETH) 

é o primeiro a simular em computador uma variedade considerável de contornos possíveis que as linhas costeiras podem assumir. Os 

autores do trabalho são os primeiros a admitir que é uma abordagem simplificada de um fenômeno complexo. Mas esperam que o 

modelo, que explora o uso de figuras geométricas conhecidas como fractais, possa no futuro auxiliar o monitoramento da erosão 

marítima, uma preocupação constante das cidades litorâneas. 

“Nuvens não são esferas, montanhas não são cones e litorais não são círculos”, disse certa vez o matemático francês Benoit 

Mandelbrot, que cunhou o termo fractal em 1975, se referindo à incapacidade da geometria convencional de retratar as formas da 

natureza. Os fractais − formas geométricas de aparência rugosa, cheia de reentrâncias − saem-se muito melhor na tarefa.  

Apesar de litorais serem citados como exemplos de fractais desde os anos 1960, só em 2004 surgiu a primeira explicação do 

modo como a natureza os esculpe. O físico francês Bernard Sapoval e seus colegas italianos Andrea Baldassari e Andrea Gabrieli 

criaram um modelo simples da força erosiva do mar em costas rochosas.  

Após Sapoval apresentar esse trabalho num seminário na UFC, o físico José Soares de Andrade Junior e seus alunos de 

doutorado Pablo Morais e Erneson Oliveira começaram a pensar em como produzir litorais virtuais com dimensões fractais diferentes. 

Com o português Nuno Araújo e o alemão Hans Hermann, físicos do ETH, criaram um modelo que, embora simplifique muito a ação 

do mar, trata de forma mais realista a distribuição das rochas. 

(Adaptado de Igor Zolnerkevic. Pesquisa FAPESP. n. 187, Setembro de 2011, p.48 e 49) 

 
 
14. De acordo com o texto, 
 

(A) a pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Ceará é pioneira na utilização das formas geométricas conhecidas 
como fractais no estudo das formações litorâneas. 

 
(B) a utilização dos fractais no estudo das formações litorâneas justifica-se pela melhor adequação dessas formas geométricas 

às formações geralmente muito irregulares das linhas costeiras. 
 
(C) o estudo das formações litorâneas por meio dos fractais permitirá no futuro o redesenho das linhas costeiras, de modo a 

interromper o processo de erosão marítima nas cidades do litoral. 
 
(D) as figuras tradicionais da geometria deixaram de ser utilizadas nos estudos científicos por conta da descoberta dos 

fractais, formas geométricas criadas a partir da observação das linhas costeiras. 
 
(E) a erosão marítima é um fenômeno complexo que só pode ser estudado por meio de figuras geométricas artificiais e 

modelos matemáticos criados a partir de simulações em computador. 
 

 
15. O segmento cujo sentido está adequadamente expresso com outras palavras é: 
 

(A) fenômeno complexo = prodígio inusitado 
 
(B) cheia de reentrâncias = plena de intermitências 
 
(C) abordagem simplificada = regramento superficial 
 
(D) cunhou o termo = inventou o vocábulo 
 
(E) produzir litorais virtuais = gerar dissensões litorâneas 

 

 
16. Mas esperam que o modelo (...) possa no futuro auxiliar o monitoramento da erosão marítima... 
 
 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em: 
 

(A) ... um modelo que, embora simplifique muito a ação do mar... 
 
(B) ... a primeira explicação do modo como a natureza os esculpe. 
 
(C) ... que explora o uso de figuras geométricas conhecidas como fractais...  
 
(D) ... disse certa vez o matemático francês Benoit Mandelbrot... 
 
(E) O físico francês Bernard Sapoval e seus colegas italianos Andrea Baldassari e Andrea Gabrieli criaram um modelo... 
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17. Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada no texto. 
 
 I. Em Mas esperam que o modelo, que explora o uso de figuras geométricas conhecidas como fractais, possa no futuro 

auxiliar o monitoramento da erosão marítima... (1
o
 parágrafo), a retirada simultânea das vírgulas não implicaria prejuízo 

para o sentido original. 
 

 II. Em “Nuvens não são esferas, montanhas não são cones e litorais não são círculos” (2
o
 parágrafo), o emprego das aspas 

indica tratar-se de transcrição exata das palavras do matemático francês. 
 

 III. Em Os fractais − formas geométricas de aparência rugosa, cheia de reentrâncias − saem-se muito melhor na tarefa 
(2

o
 parágrafo), o segmento isolado por travessões é de natureza explicativa. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e III. 
 

(B) I. 
 

(C) I e II. 
 

(D) III. 
 

(E) II. 

 

 
18. Com o português Nuno Araújo e o alemão Hans Hermann, físicos do ETH, criaram um modelo que... 
 

 O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado em: 
 

(A) Um modelo desenvolvido por físicos (...) é o primeiro... 
 

(B) ... montanhas não são cones... 
 

(C) ... do modo como a natureza os esculpe. 
 

(D) ... se referindo à incapacidade da geometria convencional... 
 

(E) ... só em 2004 surgiu a primeira explicação... 
 

 
19. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi realizada de modo adequado 

em: 
 

(A) criaram um modelo = criaram-lo  
 

(B) de retratar as formas da natureza = de retratar-nas 
 

(C) como produzir litorais virtuais = como produzir-lhes 
 

(D) que cunhou o termo fractal = que o cunhou  
 

(E) que explora o uso de figuras geométricas = que lhes explora 
 

 
20. Com o português Nuno Araújo e o alemão Hans Hermann, físicos do ETH, criaram um modelo que, embora simplifique muito a 

ação do mar, trata de forma mais realista a distribuição das rochas. 
 

 Considerado o contexto, o elemento grifado na frase acima pode ser corretamente substituído por: 
 

(A) contanto que 
 

(B) todavia 
 

(C) conquanto 
 

(D) dado que 
 

(E) porquanto 
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Informática 
 
 

21. Luiza trabalha na Procuradoria Geral do Estado do Ceará e recebeu o seguinte texto: 
 
 O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) aprovou por 16 votos favoráveis e seis abstenções o parecer técnico da 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) referente à análise do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 

Relatório (EIA/Rima) do sistema de interseção e acessos de vias urbanas à CE 040, incluindo a Ponte Estaiada sobre o rio Cocó 

e Mirante em Fortaleza. 

 
 Utilizando o LibreOffice Writer 4.0, Luiza deve formatar o texto acima como na figura abaixo: 
 
 

 
 
 
 Para formatar o texto em 3 colunas espaçadas por espaço 0,5 como mostrado na figura acima, Luiza deve marcar o texto, 

selecionar a aba 
 

(A) Editar, selecionar Alterações, clicar na imagem que mostra um texto em 3 Colunas (o espaço entre as colunas  já é 
definido como 0,5) e clicar em OK. 

 
 
(B) Ferramentas, selecionar Opções, selecionar Colunas..., marcar o valor 3 em Colunas (o espaço entre as colunas  já é 

definido como 0,5) e clicar em OK. 
 
 
(C) Formatar, selecionar Colunas..., marcar o valor 3 em Colunas, desmarcar a caixa Largura automática, definir o espaço 

entre as colunas como 0,5 e clicar em OK. 
 
 
(D) Editar, selecionar Formatar especial..., marcar o valor 3 em Colunas, desmarcar a caixa Largura automática, definir o 

espaço entre as colunas como 0,5 e clicar em OK. 
 
 
(E) Formatar, clicar na imagem que mostra um texto em 3 Colunas (o espaço entre as colunas  já é definido como 0,5) e clicar 

em OK. 
 

 
22. Evandro trabalha na Procuradoria Geral do Estado do Ceará e precisa montar um gráfico baseado nas informações abaixo: 
 
 Das mais de 8 milhões de pessoas que vivem no Ceará, 75% delas residem em áreas urbanas e o restante da população vive 

na zona rural. 
(Fonte: Ipece) 

 
 Para criar um gráfico usando o LibreOffice Calc 4.0, Evandro deve criar uma nova planilha, inserir os dados e títulos das 

colunas, calcular os valores a partir dos percentuais, selecionar os títulos com os dados e selecionar 
 

(A) Inserir, selecionar Gráfico..., escolher o modelo de gráfico e clicar em Concluir. 
 
 
(B) Dados, selecionar Inserir Gráfico, escolher um modelo de gráfico e clicar em Concluir. 
 
 
(C) Ferramentas, selecionar Gráfico..., escolher um modelo de gráfico e clicar em OK. 
 
 
(D) Layout, selecionar Gráfico..., escolher um modelo de gráfico e clicar em OK. 
 
 
(E) o ícone Gráfico na barra de ferramentas de desenho, escolher o modelo de gráfico e clicar em OK. 

  

Caderno de Prova ’C03’, Tipo 002



  

PGECE-Téc. Ministerial-C03 9 

23. No Windows XP, para ajudar os usuários a evitar anexos de vírus que são executados de forma inadvertida, é importante exibir 
as extensões ocultas de nomes de arquivos para que todas elas sejam visíveis. Para deixar estas extensões visíveis, clique 
em Iniciar, depois em 

 
(A) Painel de Controle e no menu Ferramentas Administrativas, clique em Tarefas de arquivo e pasta. Desmarque a 

opção Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos e clique em OK. 
 
(B) Executar e digite cmd. No prompt do sistema digite dir  *.* -h  ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos 

e tecle ENTER. 
 
(C) Meu Computador e no menu Arquivos, clique em Exibir e em Escolher detalhes.... desmarque a opção Ocultar as 

extensões dos tipos de arquivos conhecidos e clique em OK. 
 
(D) Meu Computador e no menu Ferramentas, clique em Opções de Pasta. Na aba Modo de Exibição, desmarque a 

opção Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos e clique em OK. 
 
(E) Executar e digite cmd. No prompt do sistema digite attrib   -h  ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos 

e tecle ENTER. 
 

 
24. De forma simplificada, um sistema computacional possui três componentes principais: CPU, memórias e dispositivos de Entrada 

e Saída (E/S). Em relação aos dispositivos de E/S é correto afirmar que 
 

(A) apesar do nome blu-ray, estes discos óticos também possuem um laser vermelho como os DVDs. Um blu-ray pode 
armazenar 50GB em cada face. 

 
(B) as telas dos monitores LCD são iluminadas por um feixe de elétrons, por isso produzem radiação, podendo causar danos 

aos usuários que ficam muito tempo a eles expostos. 
 
(C) o mouse óptico possui uma esfera protegida por uma caixa com fendas que permitem a passagem da luz. A luz movimenta 

a esfera de forma mais precisa que no mouse mecânico. 
 
(D) numa impressora a jato de tinta o cabeçote de impressão móvel, que contém um cartucho de tinta, movimenta-se na 

vertical sobre o papel, enquanto a tinta é borrifada em pingos medidos em mililitros. 
 
(E) um HD (disco magnético) é composto de um ou mais pratos de alumínio com um revestimento magnetizável. Há HDs com 

capacidade de armazenamento de 500GB e 1TB. 
 

 
25. Para se montar uma intranet segura e confiável são necessários procedimentos adequados. Um procedimento INCORRETO é: 
 

(A) Definir as conexões: para que funcionários tenham acesso à intranet, seus computadores não podem estar conectados à 
rede local (LAN) da organização. O essencial é que tenham acesso à internet e possuam browsers como o Internet 
Explorer, Chrome, Firefox ou Safari. 

 
(B) Dimensionar o servidor web: o hardware a ser usado como servidor de intranet depende do tamanho da intranet, do 

conteúdo a ser publicado e do número de pessoas que tenham acesso à intranet em cada dado momento. 
 
(C) Escolher o software do servidor web: o software lida com todos os pedidos de arquivos armazenados no servidor, localiza 

o conteúdo e o encaminha à máquina certa. O software mais popular é o Apache, que é gratuito. Outro muito usado é o 
Microsoft Internet Information Server. 

 
(D) Escolher um servidor de apoio: em empresas nas quais os funcionários dependem mais da intranet para acesso a 

aplicativos disponíveis via web, se torna importante utilizar outro servidor de apoio ou mesmo um sistema de servidores em 
rede que compartilhem as responsabilidades. 

 
(E) Escolher um firewall: um firewall é essencial para a segurança da intranet, especialmente se ela possui extensões em 

formato extranet ou permite acesso remoto de fora da rede local da empresa. 
 

 
26. No Mozilla Firefox mais recente, para se definir a página inicial como http://www.ceara.gov.br/index.php/pagina-inicial deve-se: 
 

(A) selecionar o menu Ferramentas, selecionar Opções da internet; na aba Geral, no campo Homepage: digitar o endereço 
do site e clicar em Aplicar. 

 
(B) selecionar o menu Ferramentas, selecionar Opções; na aba Geral, no campo Página inicial: digitar o endereço do site e 

clicar em OK. 
 
(C) selecionar o menu Editar, selecionar Opções da internet; na aba Geral, no campo Página inicial: digitar o endereço do 

site e clicar em OK. 
 
(D) no canto superior direito da tela, clicar no símbolo na forma de uma casinha, que se refere a Editar a página inicial, e na 

janela que se abre digitar o endereço do site e clicar em OK. 
 
(E) no canto superior direito da tela, clicar no símbolo na forma de um quadrado com listas, que se refere a Personalizar e 

Controlar o Mozilla, selecionar Página inicial: digitar o endereço do site e clicar em OK. 
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27. Sobre correio eletrônico, considere: 
 
 I. Para usar os programas para gerenciamento de e-mails não é necessário obter o servidor de recebimento (POP) e de 

envio (SMTP) da conta de e-mail.  
 

 II. Uma pessoa, para acessar uma conta de e-mail, pode usar programas específicos para gerenciamento de e-mails, como 
o Outlook Express e o Mozilla Thunderbird. 

 
 III. O webmail é um serviço que permite que se envie e receba e-mails a partir de um site, não necessitando a instalação e o 

uso de programas específicos para gerenciamento de e-mails. Os exemplos mais conhecidos de webmail são Hotmail, 
Gmail, Yahoo, Bol, dentre outros. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e III. 
 
(B) I. 
 
(C) I e II. 
 
(D) I e III. 
 
(E) II. 

 

 
28. Considerando o backup, é correto afirmar: 
 

(A) se uma pessoa possui um pequeno comércio, por exemplo, seria arriscado fazer backup dos dados diariamente, mesmo 
considerando que clientes e pedidos novos são adicionados todos os dias. O backup diário é indicado apenas para 
grandes empresas. 

 
(B) se uma pessoa quer fazer backup de seus arquivos de música, tem que copiar todos os arquivos toda vez que acrescentar 

uma nova canção ao seu acervo. O mesmo vale para a coleção de vídeos e álbuns de fotos. 
 
(C) ao definir uma política de backup é importante avaliar a importância dos arquivos e com que frequência são atualizados 

para se definir o intervalo de tempo no qual as cópias de segurança devem ser feitas. 
 
(D) um agente de segurança, ao optar pela realização de cópias de segurança oferecidas por utilitários de backup, deve 

escolher apenas um dos métodos para backup de dados no computador ou na rede, como o backup incremental. 
 
(E) a grande maioria dos usuários domésticos coloca em risco seu acervo de informações, pois é muito inseguro fazer backup 

em CDs ou DVDs. O certo seria o usuário ter um segundo computador para  armazenar as cópias de segurança. 
 

 
29. Uma Política de Segurança da Informação (PSI) visa preservar os ativos de informação, descrevendo a conduta adequada para 

o seu manuseio, controle, proteção e descarte. De acordo com os preceitos de uma PSI, 
 

(A) deve haver um conjunto de princípios que norteie a gestão de segurança de informações e que deva ser seguido somente 
pelo grupo gerencial e pelos usuários internos de uma organização. 

 
(B) a manutenção da integridade pressupõe a garantia de não violação dos dados com intuito de alteração, gravação ou 

exclusão, seja acidental ou proposital. 
 
(C) manter a disponibilidade pressupõe assegurar que as pessoas não tomem conhecimento de informações, de forma 

acidental ou proposital, sem que possuam autorização para tal procedimento. 
 
(D) é possível, por meio da confidencialidade, confirmar a identidade da pessoa ou entidade que presta as informações. 
 
(E) manter autenticação de informações pressupõe garantir a prestação contínua do serviço, sem interrupções no 

fornecimento de informações para quem é de direito. 
 

 

30. As VPNs usam vínculos I  para assegurar que apenas usuários autorizados possam se conectar à rede, além de usarem 

II   para garantir que outros não possam interceptar e usar dados que trafeguem na Internet.  O Windows XP  consegue  essa  

 
 segurança usando os protocolos PPTP ou L2TP. A tecnologia VPN também permite que uma empresa se conecte às suas filiais  
 

 ou a outras empresas por meio de uma III  ao mesmo tempo em que mantém as comunicações seguras.  

 
 Preenchem as lacunas correta e respectivamente: 
 

(A) I-dinâmicos II-firewall III-rede local  
 
(B) I-criptografados II-senha III-rede local 
 
(C) I-autenticados II-protocolos III-intranet 
 
(D) I-dinâmicos II-firewall III-intranet 
 
(E) I-autenticados II-criptografia III-rede pública  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
31. O eventual desmembramento de um Estado da Federação 

brasileira do qual resulte a redução de seu território atual e 
a criação de um novo Estado 

 
(A) está sujeito à prévia realização de Estudos de Via-

bilidade, apresentados e publicados na forma da lei, 
consoante expressa determinação constitucional. 

 
(B) é proibido pela Constituição da República, que esta-

belece que a República Federativa do Brasil é for-
mada pela união indissolúvel dos Estados, Muni-
cípios e do Distrito Federal. 

 
(C) pode ser efetuado por lei estadual, dentro do período 

determinado por lei complementar federal, depen-
dendo de consulta prévia às populações dos Muni-
cípios envolvidos. 

 
(D) depende de aprovação da população diretamente in-

teressada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar. 

 
(E) deve ser regulado por lei complementar federal, uma 

vez que os Estados integram a União. 
_________________________________________________________ 
 

32. De acordo com a Constituição Federal, o filho de pais es-
trangeiros nascido na República Federativa do Brasil será 
considerado 

 
(A) brasileiro naturalizado, desde que qualquer de seus 

pais esteja a serviço de seu país. 
 
(B) estrangeiro, em qualquer situação. 
 
(C) brasileiro nato, desde que seus pais não estejam a 

serviço de seu país. 
 
(D) brasileiro naturalizado, desde que seus pais não 

estejam a serviço de seu país. 
 
(E) brasileiro nato, desde que qualquer de seus pais 

esteja a serviço de seu país. 
_________________________________________________________ 
 

33. Determinado cidadão recusa-se a prestar serviço de júri, 
obrigatório por lei para os maiores de 18 anos, por enten-
der que é injusto um acusado ser condenado penalmente 
em razão de decisão tomada por pessoas sem formação 
ou experiência na área jurídica. Com base no disposto na 
lei processual penal, o juiz competente informa-o de que 
estará obrigado a prestar serviço alternativo, de natureza 
administrativa, em um órgão judicial. Nessa hipótese, 
diante do que dispõe a Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, o 

 
(A) cidadão poderá ter seus direitos políticos suspen-

sos, enquanto não prestar o serviço imposto pelo 
juiz, caso se recuse à prestação do serviço alter-
nativo. 

 
(B) juiz poderá determinar a prisão civil do cidadão, caso 

este se recuse à prestação do serviço alternativo, 
pelo tempo que perdurar a recusa. 

 
(C) cidadão poderá recusar-se à prestação do serviço 

alternativo, desde que invoque para tanto convicção 
de ordem religiosa, filosófica ou política. 

 
(D) juiz deveria, desde o princípio, ter determinado a 

suspensão dos direitos políticos do cidadão, enquan-
to se recusasse à prestação do serviço de júri, por 
se tratar de obrigação imposta a todos por lei. 

 
(E) cidadão somente poderia ter se recusado a prestar 

serviço de júri por motivo de ordem religiosa ou 
política, e não por razões filosóficas, como as que 
invocou. 

34. Nos termos da Constituição da República Federativa do 
Brasil, considere as seguintes afirmações sobre o 
exercício do poder: 

 
 I. Todo o poder emana do povo. 
 
 II. O poder pode ser exercido diretamente, somente 

por intermédio de plebiscito e referendo. 
 
 III. O poder pode ser exercido indiretamente, por meio 

de representantes, tais como Deputados Federais, 
eleitos. 

 
 IV. A eleição dos representantes do povo é feita pelo 

voto direto e secreto, com valor igual para todos. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, II e IV. 
 
(B) I e II. 
 
(C) I e III. 
 
(D) III e IV. 
 
(E) I, III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

35. Nos termos da Constituição da República Federativa do 
Brasil, compete ao Congresso Nacional, independente-
mente de sanção do Presidente da República, 

 
(A) estabelecer limites do território nacional, espaço 

aéreo e marítimo e bens do domínio da União. 
 
(B) resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais que acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional. 

 
(C) autorizar, por dois terços de seus membros, a ins-

tauração de processo contra o Presidente, o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado. 

 
(D) aprovar previamente, por voto secreto, após argui-

ção pública, a escolha de magistrados, nos casos 
estabelecidos na Constituição. 

 
(E) dispor sobre a fixação dos subsídios dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal. 
_________________________________________________________ 
 

36. Medida provisória tendo por objeto as garantias dos mem-
bros do Ministério Público é submetida à apreciação das 
Casas do Congresso Nacional, sendo convertida em lei 
noventa dias após sua publicação, com algumas altera-
ções em relação ao texto original. Nessa hipótese, houve 
ofensa à disciplina constitucional da matéria porque 

 
(A) a medida provisória somente poderia versar sobre a 

carreira dos membros do Ministério Público, e não 
sobre suas garantias. 

 
(B) a medida provisória deve entrar em regime de ur-

gência, se não for apreciada em quarenta e cinco 
dias contados de sua publicação, sob pena de perda 
de eficácia, desde a edição. 

 
(C) a medida provisória perde eficácia, desde a edição, 

se não for convertida em lei no prazo de sessenta 
dias, nem reeditada no mesmo prazo. 

 
(D) é expressamente vedada pela Constituição a edição 

de medida provisória sobre organização do Ministé-
rio Público, carreira e garantias de seus membros. 

 
(E) é vedado às Casas do Congresso Nacional intro-

duzir alterações no texto original da medida provi-
sória. 
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37. O mandado de segurança contra ato de Ministro do Tri-
bunal de Contas da União é de competência do 

 
(A) Supremo Tribunal Federal, se impetrado por partido 

político com representação no Congresso Nacional, 
ou do Superior Tribunal de Justiça, se impetrado por 
cidadão em defesa de direito líquido e certo de que 
seja titular. 

 

(B) Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível para 
proteger direito líquido e certo não amparado por 
habeas corpus ou habeas data. 

 

(C) Supremo Tribunal Federal, sendo cabível para pro-
teger direito líquido e certo não amparado por 
habeas corpus ou habeas data. 

 

(D) Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível sempre 
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder. 

 

(E) Supremo Tribunal Federal, sendo cabível sempre 
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder. 

_________________________________________________________ 
 

38. Suponha que uma lei organizasse a Defensoria Pública da 
União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescrevesse 
normas gerais para sua organização nos Estados, estabe-
lecendo, entre outras previsões, que:  

 
 − a Defensoria Pública é instituição permanente, essen-

cial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gra-
tuita, aos necessitados, assim considerados na forma 
da Constituição; 

 
 − aos membros da Defensoria Pública da União é ga-

rantida inamovibilidade, sendo vedado o exercício da 
advocacia fora das atribuições institucionais; 

 
 − à Defensoria Pública dos Estados é assegurada auto-

nomia funcional, administrativa e iniciativa para elabo-
ração de sua proposta orçamentária, dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

 
 Considerado o quanto exposto à luz da disciplina cons-

titucional da matéria, a lei em questão seria 
 

(A) incompatível com a Constituição da República, no 
que se refere à iniciativa da Defensoria Pública dos 
Estados para elaboração de sua proposta orçamen-
tária com obrigatoriedade de observância dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

(B) incompatível com a Constituição da República, no 
que se refere à vedação do exercício da advocacia 
fora das atribuições institucionais. 

 

(C) compatível com a Constituição da República, apenas 
no que se refere à defesa dos necessitados como 
incumbência institucional da Defensoria Pública. 

 

(D) incompatível com a Constituição da República, no 
que se refere à prescrição de normas gerais para 
organização da Defensoria Pública nos Estados. 

 

(E) compatível com a Constituição da República, em re-
lação a todos os aspectos referidos no enunciado. 

39. A Constituição da República Federativa do Brasil VEDA, 
igualmente, aos membros da magistratura e do Ministério 
Público 

 
(A) exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 

afastou, antes de decorridos três anos do afasta-
mento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

 
(B) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer ou-

tro cargo ou função pública. 
 
(C) receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou par-

ticipação em processo, ressalvadas as exceções 
previstas em lei. 

 
(D) dedicar-se à atividade político-partidária, ressalva-

das as hipóteses autorizadas por lei. 
 
(E) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 

contribuições de pessoas físicas, entidades públicas 
ou privadas, sem exceção.  

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

40. Determinado administrado formulou requerimento adminis-
trativo perante a Administração Pública pleiteando o forne-
cimento de remédio. Contudo, passados quase cinco me-
ses do requerimento, a autoridade competente não tinha 
analisado o pedido, o que ensejou a propositura de ação 
judicial. O caso narrado evidencia a violação ao seguinte 
princípio do Direito Administrativo: 

 
(A) eficiência. 
 
(B) especialidade. 
 
(C) tutela. 
 
(D) autotutela. 
 
(E) publicidade. 

_________________________________________________________ 
 

41. NÃO constitui característica da empresa pública: 
 

(A) extinção autorizada por lei. 
 
(B) vinculação aos fins definidos na lei instituidora. 
 
(C) sujeição ao controle estatal. 
 
(D) personalidade jurídica de direito público. 
 
(E) criação autorizada por lei. 

_________________________________________________________ 
 

42. No que diz respeito ao órgão público, está correto o que 
se afirma em: 

 
(A) É unidade de atuação integrante da estrutura da 

Administração direta, apenas. 
 
(B) Tem personalidade jurídica própria. 
 
(C) É unidade de atuação integrante da estrutura da 

Administração indireta, apenas. 
 
(D) Não se confunde com a pessoa física, o agente pú-

blico, porque congrega funções que este vai exercer. 
 
(E) Confunde-se com a pessoa jurídica, sendo uma de 

suas partes integrantes. 
_________________________________________________________ 
 

43. Constitui exemplo de ato administrativo geral: 
 

(A) certidão. 
 
(B) licença. 
 
(C) regulamento. 
 
(D) homologação. 
 
(E) autorização. 
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44. No que concerne ao instituto da revogação do ato admi-
nistrativo, é correto afirmar que 

 
(A) a revogação pelo Judiciário só é possível se o vício 

for na finalidade ou no motivo do ato administrativo. 
 
(B) é possível o Judiciário revogar ato administrativo vi-

ciado, seja qual for o vício. 
 
(C) a revogação pelo Judiciário só é possível se o vício 

for na finalidade do ato administrativo. 
 
(D) o Judiciário somente pode revogar ato administrativo 

se estiver diante de um ato válido, isto é, absolu-
tamente legal. 

 
(E) a revogação de ato administrativo só pode ser feita 

pela Administração Pública. 
_________________________________________________________ 
 

45. O poder que cabe à Administração Pública para apurar in-
frações e aplicar penalidades aos servidores públicos e 
demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa deno-
mina-se poder 

 
(A) regulamentar. 
(B) de polícia. 
(C) disciplinar. 
(D) jurídico-normativo. 
(E) hierárquico. 

_________________________________________________________ 
 

46. A Administração Pública utilizou modalidade de licitação 
"convite" para parcelas de uma mesma obra pública que 
poderiam ser realizadas conjuntamente, sendo que o so-
matório de seus valores caracterizava a hipótese de “to-
mada de preços”. Cumpre salientar que as parcelas em 
questão não eram de natureza específica a ponto de se-
rem executadas por pessoas ou empresas de especia-
lidade diversa daquela do executor da obra. Nos termos da 
Lei n

o
 8.666/93, a utilização do convite, no caso narrado, é 

 
(A) vedada, sendo obrigatória a tomada de preços. 
 
(B) vedada, pois as hipóteses de tomada de preços 

somente podem ser substituídas por leilão. 
 
(C) permitida, vez que o convite é cabível em qualquer 

hipótese de licitação por tomada de preços. 
 
(D) vedada, pois deveria ter sido realizado concurso e 

não convite, vez que o concurso é a modalidade 
menos custosa de licitação. 

 
(E) permitida, vez que a obra sempre pode ser des-

membrada visando à realização do convite, moda-
lidade mais simples de licitação.  

_________________________________________________________ 
 

47. Bento, servidor público, responsável pela condução de de-
terminado processo administrativo, ao constatar a identi-
dade da parte interessada no processo, Ana, descobre 
que está litigando judicialmente justamente com o esposo 
de Ana. Nesse caso e nos termos da Lei n

o
 9.784/99, que 

regula o processo administrativo no âmbito da Adminis-
tração Pública Federal,  

 
(A) embora seja hipótese de suspeição, poderá atuar 

normalmente no processo, desde que não profira 
decisão. 

 
(B) não há qualquer impedimento para que Bento atue 

no mencionado processo administrativo, inclusive 
proferindo decisão. 

 
(C) embora seja hipótese de impedimento, poderá atuar 

normalmente no processo, desde que não profira 
decisão. 

 
(D) deverá abster-se de atuar, haja vista estar presente 

hipótese de impedimento. 
 
(E) deverá abster-se de atuar, haja vista estar presente 

hipótese de suspeição. 

48. Nos termos da Lei n
o
 10.520/02, será facultado, nos ter-

mos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, a participação de bolsas de merca-
dorias no pregão. A propósito de tal tema, considere as 
seguintes assertivas: 

 
 I. A participação das bolsas de mercadorias dar-se-á 

no apoio técnico e operacional aos órgãos e entida-
des promotores da modalidade de pregão, utilizan-
do-se recursos de tecnologia da informação. 

 
 II. As bolsas de mercadorias deverão estar organiza-

das sob a forma de sociedades civis com fins lu-
crativos. 

 
 III. Deverá ocorrer a participação plural de corretoras 

que operem sistemas eletrônicos unificados de pre-
gões. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e III. 

(B) I. 

(C) II. 

(D) III. 

(E) I e III. 
_________________________________________________________ 
 

49. Considere a seguinte situação hipotética: a Prefeitura de 
determinado Município do Ceará, por meio do Prefeito da 
Cidade, celebrou contrato administrativo com a empresa W, 
sem o respectivo procedimento licitatório, sendo que tal 
procedimento era imprescindível na espécie. O Ministério 
Público apurou os fatos, comprovando que houve beneficia-
mento proposital à empresa, ou seja, os agentes públicos e 
a empresa tiveram a intenção de violar a lei. Além disso, 
impediu-se de contratar a proposta mais vantajosa à Admi-
nistração, sendo causado prejuízos ao erário. Em razão do 
exposto, todos os envolvidos foram condenados às sanções 
da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n

o
 8.429/92), 

especificamente por terem infringido os ditames do artigo 
10, inciso VIII, da citada lei (atos ímprobos causadores 

de prejuízos ao erário). Constitui sanção cabível no caso 
narrado, dentre outras, 

 
(A) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos. 
 
(B) proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 
dez anos. 

 
(C) pagamento de multa civil de até três vezes o valor 

do dano. 
 
(D) proibição de contratar com o Poder Público pelo pra-

zo de oito anos. 
 
(E) suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Civil 
 

50. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, 

 
(A) em regra, a lei começa a vigorar em todo o país na 

data de sua publicação. 
 
(B) admite-se o descumprimento da lei em caso de des-

conhecimento acerca de seu conteúdo. 
 
(C) quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso com 

base no direito estrangeiro. 
 
(D) a lei nova deve respeitar o direito adquirido, salvo 

quando beneficiar pessoa hipossuficiente. 
 
(E) lei posterior revoga a anterior quando expressamen-

te o declare, quando seja com ela incompatível ou 
quando regule inteiramente a matéria de que tratava 
a lei anterior. 
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51. Para o Código Civil brasileiro, a personalidade civil 
 

(A) extingue-se quando a pessoa, mesmo que por causa 
transitória, não puder exprimir sua vontade. 

 

(B) inicia-se com o nascimento com vida. 
 

(C) é atributo exclusivo das pessoas físicas. 
 

(D) abrange, para todos os efeitos, o nascituro. 
 

(E) é extensível aos animais. 
_________________________________________________________ 
 

52. Dos direitos da personalidade, é correto afirmar: 
 

(A) O Ministério Público pode autorizar a violação da 
vida privada de pessoa natural. 

 

(B) O pseudônimo não goza da proteção que se dá ao 
nome. 

 

(C) O cônjuge sobrevivente pode requerer a retirada do 
nome do morto dos cadastros de proteção ao cré-
dito. 

 

(D) É inválida a disposição gratuita do próprio corpo 
para depois da morte, para fins científicos. 

 

(E) É defeso o ato de disposição do próprio patrimônio. 
_________________________________________________________ 
 

53. Dos contratos em geral, é correto afirmar: 
 

(A) O distrato faz-se sempre pela forma escrita. 
 

(B) Quando houver no contrato de adesão cláusulas am-
bíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a inter-
pretação mais favorável àquele que elaborou o con-
trato. 

 

(C) É defeso às partes estipular contratos atípicos. 
 

(D) O contrato preliminar deve conter a mesma forma do 
principal. 

 

(E) Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, 
antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o 
implemento da do outro. 

_________________________________________________________ 
 

54. Considere a seguinte proposição: 
 

 Caminhando pelo calçamento, pedestre é atacado por cão 

feroz que escapou por buraco no muro da residência de 

seu dono. 

 

 O dono do cão será responsabilizado, salvo se provar 
 

(A) ser diligente nos cuidados com o cão. 
 

(B) motivo de força maior. 
 

(C) que o pedestre estava próximo ao muro. 
 

(D) não ter tido condições financeiras para reparar o bu-
raco. 

 

(E) desconhecer que o cão era feroz. 

 
Noções de Direito Processual Civil 

 
55. De acordo com o Código de Processo Civil: 
 

(A) Será de 10 dias o prazo para as partes se manifes-
tarem quando a lei for omissa ou quando não assi-
nalar outro prazo o juiz. 

 
(B) É defeso às partes, ainda que todas estejam de 

acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. 
 
(C) Computar-se-á em dobro o prazo para contestar 

quando a parte for o Ministério Público. 
 
(D) Os prazos, apesar de contínuos, interrompem-se no 

feriado. 
 
(E) Salvo disposição em contrário, computam-se os pra-

zos incluindo o dia do começo e excluindo o do ven-
cimento. 

_________________________________________________________ 
 

56. Sobre provas, considere: 
 
 I. Quando realizada perícia, o juiz se vincula às con-

clusões do laudo pericial. 
 
 II. As testemunhas não podem ouvir umas os depoi-

mentos das outras. 
 
 III. Os fatos notórios independem de prova. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em  
 

(A) III. 

(B) I e III. 

(C) I. 

(D) II e III. 

(E) II. 

_________________________________________________________ 
 

57. Proferida sentença, transitada em julgado, 
 

(A) pode o juiz fixar multa para o caso de descumprimen-
to, no caso de obrigação de fazer ou de não-fazer. 

 
(B) admite-se rediscutir a lide ou modificar o julgado du-

rante a liquidação. 
 
(C) caso tenha sido condenado a pagar quantia certa, o 

devedor será intimado para pagamento, no prazo de 
dez dias, sob pena de multa de quinze por cento. 

 
(D) seu cumprimento ocorrerá sempre perante o juízo que 

processou a causa no primeiro grau de jurisdição. 
 
(E) expropriam-se, de imediato, os bens do vencido. 

_________________________________________________________ 
 

58. Contra a decisão que indefere pedido de antecipação de 
tutela, em regra cabe 

 
(A) agravo de instrumento, dirigido diretamente ao tribu-

nal competente. 
 
(B) mandado de segurança, dirigido ao juiz que proferiu 

a decisão. 
 
(C) agravo de instrumento, dirigido ao juiz que proferiu a 

decisão. 
 
(D) apelação, dirigida ao juiz que proferiu a decisão. 
 
(E) mandado de segurança, dirigido diretamente ao tri-

bunal competente.  
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59. Sobre mandado de segurança, é correto afirmar: 
 

(A) O direito de impetrar mandado de segurança não 
está sujeito a prazo. 

 
(B) É defesa a concessão de liminar em mandado de 

segurança. 
 
(C) Proferida sentença, em mandado de segurança, es-

tende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. 
 
(D) A sentença que concede o mandado de segurança 

não pode ser executada provisoriamente. 
 
(E) A sentença que denega mandado de segurança, 

sem decidir o mérito, impede que o requerente 
pleiteie seus direitos por meio de ação própria. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Penal 
 

60. A proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou 
exame públicos, de acordo com o Código Penal Brasileiro 
representa 

 
(A) um efeito da pena privativa de liberdade, mesmo 

cumprida em regime aberto. 
 
(B) uma interdição temporária de direitos. 
 
(C) uma condição para suspensão condicional da pena. 
 
(D) um efeito da condenação. 
 
(E) uma condição do livramento condicional. 

_________________________________________________________ 
 

61. Na desinternação condicional do sentenciado submetido à 
medida de segurança, é correto afirmar que 

 
(A) estará sujeito a tratamento ambulatorial até a liqui-

dação total da pena imposta e convertida em medida 
de segurança. 

 
(B) será sempre condicional devendo ser restabelecida 

a situação anterior se o agente, antes do decurso de 
um ano, pratica fato indicativo de persistência de sua 
periculosidade. 

 
(C) será sempre condicional devendo ser restabelecida 

a situação anterior se o agente, antes do decurso da 
extinção da medida de segurança, pratica fato indi-
cativo de persistência de sua periculosidade. 

 
(D) será condicional durante os primeiros seis meses, 

tornando-se definitiva se o agente, nesse prazo, não 
praticar fato definido como crime. 

 
(E) será condicional durante o primeiro ano, tornando-se 

definitiva se o agente, nesse prazo, não praticar fato 
definido como crime ou contravenção. 

_________________________________________________________ 
 

62. Nos crimes contra a honra, sobre a exceção da verdade, é 
correto afirmar que 

 
(A) cabe no caso de calúnia, desde que constituindo o 

fato imputado crime de ação privada, o ofendido não 
tenha sido condenado por sentença irrecorrível. 

 
(B) para ter cabimento em caso de difamação exige-se 

que o crime tenha sido cometido por funcionário pú-
blico. 

 
(C) somente não é cabível nos casos de injúria. 
 
(D) a exceção da verdade foi abolida por súmula vin-

culante do Supremo Tribunal Federal. 
 
(E) depende de requisição do Procurador-Geral da Re-

pública, em caso de calúnia contra o Presidente da 
República. 

 
Noções de Direito Processual Penal 

 
63. A representação criminal, depois de oferecida a denúncia 
 

(A) é irretratável. 
 

(B) pode ser retratável, desde que tenha havido o 
perdão do ofendido. 

 

(C) pode ser retratada até seis meses da data do recebi-
mento da denúncia. 

 

(D) é retratável apenas nos casos de crime contra a 
honra. 

 

(E) depende de consentimento do ofendido para ser 
retratada. 

_________________________________________________________ 
 

64. Ocorrendo duas ou mais infrações, se houverem sido pra-
ticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, 
ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o 
tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as 
outras, dar-se-á a competência pela 

 
(A) distribuição. 
 

(B) prevenção. 
 

(C) continência. 
 

(D) conexão. 
 

(E) prerrogativa de função. 
_________________________________________________________ 
 

65. Dentre outras, são medidas cautelares diversas da prisão, 
EXCETO: 

 
(A) monitoração eletrônica. 
 

(B) proibição de acesso ou frequência a determinados 
lugares. 

 

(C) perda de bens ou valores. 
 

(D) proibição de manter contato com pessoa determi-
nada. 

 

(E) recolhimento domiciliar no período noturno. 
_________________________________________________________ 
 

66. A intimação da sentença será feita 
 

(A) pessoalmente, sem qualquer exceção. 
 

(B) mediante edital, sempre que o réu não for encon-
trado, mesmo tendo constituído defensor. 

 

(C) ao defensor constituído ou não pelo réu, quando se 
livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver 
prestado fiança. 

 

(D) exclusivamente ao defensor constituído pelo réu nas 
hipóteses de crime afiançável. 

 

(E) ao réu, pessoalmente, se estiver preso. 
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67. Sobre os recursos, é correto afirmar que 
 

(A) a parte não será prejudicada jamais pela interpo-
sição de um recurso por outro, sem exceção. 

 
(B) serão voluntários, excetuando-se os casos, em que 

deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz quando 
conceder habeas corpus e absolver, desde logo, o 
réu com fundamento na existência de circunstância 
que exclua o crime ou isente o réu de pena nos 
casos de crime de competência do Júri. 

 
(C) serão prejudicados os recursos que, por erro, falta 

ou omissão dos funcionários, não tiverem segui-
mento ou não forem apresentados dentro do prazo. 

 
(D) o Ministério Público poderá desistir de recurso que 

haja interposto. 
 
(E) será admitido recurso da parte que não tiver inte-

resse na reforma ou modificação da decisão, desde 
que para impedir a prescrição. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Legislação do Ministério Público 
 

68. Considere a seguinte situação hipotética: Gustavo é Vice-
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Em ca- 
so de impedimento, segundo a Lei Complementar Esta-
dual n

o
 72/08, Gustavo será substituído pelo 

 
(A) Procurador de Justiça mais antigo no cargo. 
 
(B) Presidente do Conselho Superior do Ministério Público. 
 
(C) Procurador de Justiça com idade mais avançada. 
 
(D) Presidente do Colégio de Procuradores. 
 
(E) Vice-Presidente do Colégio de Procuradores. 

_________________________________________________________ 
 

69. No tocante às Promotorias de Justiça, considere: 
 
 I. As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou 

extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas. 
 
 II. As atribuições das Promotorias de Justiça e dos 

cargos dos Promotores de Justiça que a integram 
serão fixadas mediante proposta do Procurador-Ge-
ral de Justiça, aprovada pelo Conselho Superior do 
Ministério Público.  

 
 III. A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atri-

buições das Promotorias de Justiça ou dos cargos 
dos Promotores de Justiça que a integram serão 
efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral 
de Justiça, aprovada pelo Conselho Superior do Mi-
nistério Público. 

 
 De acordo com a Lei Orgânica Nacional do Ministério Pú-

blico, está correto o que consta APENAS em 
 

(A) II. 
 
(B) II e III. 
 
(C) I e II. 
 
(D) I. 
 
(E) I e III. 

_________________________________________________________ 
 

70. O porte de arma, independentemente de autorização, e o 
não indiciamento em inquérito policial são prerrogativas 
dos membros do Ministério Público da União 

 
(A) administrativas em caráter temporário. 
 
(B) processuais. 
 
(C) processual e institucional, respectivamente. 
 
(D) institucionais. 
 
(E) institucional e processual, respectivamente. 
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