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001. Prova Preambular

OFICIAL ADMINISTRATIVO

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 80 questões objetivas.

	 Confira	seu	nome	e	número	de	inscrição	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.

	 	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	imperfeições.	Caso	haja	algum	problema,	
informe	ao	fiscal	da	sala.

	 Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.

	 	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	esferográfica,	fabricada	em	material	transparente,	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	
correspondente à alternativa que você escolheu.

	A	duração	da	prova	é	de	4	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

	 Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridas	3	horas	do	início	da	prova.

	 	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	prova,	
assinando	termo	respectivo.

	 	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	localizado	
em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

AguArde A ordem do fiscAl pArA Abrir este cAderno de questões.

09.02.2014
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ConheCimentos Gerais

01. A República Federativa do Brasil, formada pela união in-
dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em um Estado

(A) democrático de Direito.

(B) burocrático.

(C) autoritário.

(D) socialista progressista.

(E) humanitário social.

02. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si,

(A) a Federação brasileira, os Estados e os Municípios.

(B) o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Procura-
doria Geral do Estado.

(C) o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Depu-
tados.

(D) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

(E) o Presidente da República, os Governadores e os Pre-
feitos.

03. A Constituição Federal estabelece que “ninguém será obri-
gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em vir-
tude de lei.” Esse é o denominado princípio constitucional 
do(a)

(A) moralidade.

(B) legalidade.

(C) isonomia.

(D) lealdade.

(E) igualdade.

04. No que se refere à liberdade religiosa, é correto afirmar que 
a Constituição Federal

(A) não estabelece qualquer regra sobre essa matéria, per-
mitindo total e irrestrita liberdade de religião.

(B) estabelece a proteção a todas as religiões de forma ir-
restrita e impede que o Estado exerça qualquer tipo de 
fiscalização sobre os locais de culto.

(C) protege e assegura toda e qualquer manifestação reli-
giosa, sendo a religião Católica Apostólica Romana 
considerada a religião oficial do Estado brasileiro.

(D) assegura o livre exercício dos cultos e garante, na forma 
da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

(E) assegura a proteção às manifestações religiosas, deven-
do o Estado fomentar as religiões e subsidiar os templos 
e locais de culto.

05. Perseu, oficial de justiça, foi cumprir mandado de busca e 
apreensão na residência de Hércules. Tendo chegado à casa 
de Hércules às 20 horas para cumprir a ordem judicial, este 
não permitiu que Perseu entrasse em sua residência. Consi-
derando esses fatos, bem como o que dispõe a Constituição 
Federal sobre a inviolabilidade do domicílio, é correto afir-
mar que

(A) Perseu não poderia, realmente, adentrar ao domicílio de 
Hércules naquele horário, já que o domicílio somente 
pode ser penetrado, à noite, sem o consentimento do 
morador, em caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro.

(B) a negativa de Hércules baseia-se na regra de que o do-
micílio é absolutamente inviolável, não podendo ser 
penetrado, sem o consentimento do morador, de dia ou 
de noite, em qualquer hipótese.

(C) Hércules não poderia impedir a entrada de Perseu em 
sua casa naquele horário, tendo em vista que este estava 
de posse de um mandado judicial.

(D) a Constituição não autoriza que o domicílio seja pene-
trado, sem o consentimento do morador, para cumprir 
uma ordem judicial, seja de noite ou de dia.

(E) Perseu poderia, legalmente, adentrar na residência de 
Hércules, ainda que sem o seu consentimento, para 
cumprir o mandado judicial naquele horário.

06. O texto constitucional dispõe que a lei estabelecerá o proce-
dimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social. Nessa hipótese, ressalvados 
os casos previstos na própria Constituição, o proprietário do 
bem desapropriado terá direito

(A) à indenização a ser paga em títulos da dívida pública, 
resgatáveis no prazo de até vinte anos.

(B) a receber indenização em créditos de impostos.

(C) à justa e prévia indenização em dinheiro.

(D) a receber do poder público outro bem de igual valor.

(E) à indenização em dinheiro a ser paga somente após cinco 
anos da transferência do bem para o poder público.

07. Conforme reza a Constituição da República, a competência 
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do(a)

(A) juizado especial federal.

(B) júri.

(C) Juiz criminal de primeira instância.

(D) justiça militar.

(E) Ministério Público.

08. No direito brasileiro, é vedada a pena de

(A) suspensão ou interdição de direitos.

(B) perda de bens.

(C) trabalhos forçados.

(D) privação da liberdade.

(E) restrição da liberdade.
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13. A soberania popular pode ser exercida, dentre outros instru-
mentos previstos na Constituição Federal, pelo(a)

(A) veto popular a projeto de lei.

(B) plebiscito.

(C) protesto.

(D) manifestação pública.

(E) ato de improbidade administrativa.

14. A idade mínima para alguém eleger-se ao cargo de Vereador 
é de

(A) 16 anos.

(B) 21 anos.

(C) 18 anos.

(D) 25 anos.

(E) 35 anos.

15. Considerando o que dispõe a Constituição Federal a respeito 
dos direitos políticos, é correto afirmar, a respeito dos analfa-
betos, que

(A) não podem se alistar como eleitores.

(B) podem ser eleitos apenas para o cargo de Vereador.

(C) podem candidatar-se apenas para o cargo de Prefeito.

(D) não podem votar.

(E) são inelegíveis.

16. Nos termos da Constituição Federal, os cargos em comissão, 
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, con-
dições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se, 
entre outras hipóteses, apenas às atribuições

(A) políticas.

(B) técnicas.

(C) burocráticas.

(D) de direção.

(E) administrativas.

17. Assinale a alternativa que contempla um tipo de cargo público 
que admite acumulação com outro do mesmo tipo, quando 
houver compatibilidade de horários.

(A) Professor.

(B) Delegado de Polícia.

(C) Defensor público.

(D) Procurador público.

(E) Oficial administrativo.

09. Segundo a Constituição Federal, para que alguém seja 
considerado culpado é suficiente

(A) condenação recorrível do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo.

(B) sentença judicial criminal de primeira instância recor-
rível.

(C) decisão unânime do tribunal do júri da qual ainda caiba 
recurso.

(D) denúncia do Ministério Público recebida pelo Poder 
Judiciário.

(E) sentença penal condenatória transitada em julgado.

10. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado, dentre 
outros requerentes, por

(A) qualquer pessoa.

(B) partido político com representação no Congresso 
Nacional.

(C) Juiz.

(D) cidadão brasileiro.

(E) Promotor de Justiça.

11. O remédio constitucional que tem por objetivo tutelar o 
direito de locomoção é o(a)

(A) mandado de injunção.

(B) mandado de segurança.

(C) ação popular.

(D) habeas corpus.

(E) habeas data.

12. Assinale a alternativa que está de acordo com as disposições 
constitucionais sobre os direitos do trabalhador brasileiro.

(A) É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos.

(B) É direito do trabalhador jornada de doze horas para 
o trabalho realizado em turnos ininterruptos de reve-
zamento.

(C) O trabalhador tem o direito de gozo de férias anuais  
remuneradas com, pelo menos, duas vezes mais do que 
o salário normal.

(D) O trabalhador tem direito a receber, anualmente, o décimo 
terceiro e o décimo quarto salários.

(E) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de doze 
anos.
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22. Para fins de obtenção de aposentadoria pelo sistema geral de 
previdência social, além de outros requisitos, é necessário o 
tempo mínimo de contribuição de

(A) trinta e cinco anos para homem ou mulher.

(B) trinta anos para homem ou mulher.

(C) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher.

(D) vinte anos, se homem, e quinze anos, se mulher.

(E) vinte e cinco anos, se homem, e vinte anos, se mulher.

23. Segundo a Constituição Federal, para a instalação de obra 
ou atividade potencialmente causadora de significativa de-
gradação do meio ambiente, o poder público pode, na forma 
da lei, exigir

(A) estudo prévio de impacto ambiental.

(B) o pagamento de taxas e impostos para liberação da obra.

(C) imposto sobre serviços.

(D) recolhimento de valores ao Fundo de Proteção do Meio 
Ambiente.

(E) prévia autorização do Ministério Público ambiental.

24. Nos exatos termos do que estabelece a Constituição da Re-
pública, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida 
a união estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a lei

(A) impedir os efeitos do casamento religioso.

(B) obrigar aos conviventes que transformem a união estável 
em casamento oficializado.

(C) disciplinar a substituição gradual do casamento pela 
união estável.

(D) disciplinar o fim do casamento civil.

(E) facilitar sua conversão em casamento.

25. São penalmente inimputáveis os

(A) maiores de dezesseis anos.

(B) menores de vinte e um anos.

(C) maiores de vinte e um anos.

(D) menores de dezoito anos.

(E) maiores de dezoito anos.

18. Para quem comete ato de improbidade administrativa, a 
Constituição Federal prevê, entre outras, a seguinte pena:

(A) jubilação.

(B) trabalhos forçados.

(C) cassação dos direitos políticos.

(D) indisponibilidade dos bens.

(E) prisão perpétua.

19. Nos moldes da Constituição Federal, ressalvada a compe-
tência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 
de infrações penais, exceto as militares, incumbem

(A) ao Ministério Público.

(B) à Polícia Federal.

(C) ao Poder Judiciário.

(D) às Procuradorias Estaduais.

(E) às Polícias Civis.

20. Segundo estabelece o texto constitucional, as polícias mili-
tares e os corpos de bombeiros militares dos Estados subor-
dinam-se

(A) ao Presidente da República.

(B) aos Juízes.

(C) aos Governadores.

(D) aos Prefeitos.

(E) aos Promotores de Justiça.

21. O conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social, deno-
mina-se

(A) Bolsa Família.

(B) seguridade social.

(C) orçamento público.

(D) SUS – Sistema Único de Saúde.

(E) ações afirmativas.
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29. A publicação de biografias não autorizadas no Brasil vem 
ganhando grande espaço na imprensa e provocando forte 
polêmica. Uma das personalidades artísticas que se destacou 
na defesa da proibição de biografias não autorizadas, desde 
o início da discussão, foi

(A) Caetano Veloso.

(B) Zezé Di Camargo.

(C) Ivete Sangalo.

(D) Luan Santana.

(E) Daniela Mercury.

30. A presidente Dilma Rousseff desistiu da viagem que faria 
aos Estados Unidos no mês de outubro. O motivo alegado 
para tal decisão foi

(A) a crise política no Brasil devido ao aumento da inflação 
e à queda do PIB (Produto Interno Bruto).

(B) a represália do governo brasileiro às declarações de 
Obama a favor da invasão militar na Síria.

(C) o fato de as relações comerciais entre os dois países  
terem diminuído devido à crise econômica.

(D) a insatisfação da presidente com as explicações de  
Obama sobre a espionagem americana no Brasil.

(E) a interferência diplomática dos membros do Mercosul 
nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

31. A presidente Dilma Rousseff negou, na noite desta segunda-
-feira (21.10.2013), que o leilão do Campo de Libra, sob 
o regime de partilha, represente uma privatização. Em pro-
nunciamento de oito minutos em rede nacional de rádio e 
televisão, ela afirmou que 85% de toda a renda gerada ficará 
com a União e que as empresas parceiras terão seus lucros, 
compatíveis com os riscos que correrão.

(http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/10/e-bem-diferente-de- 
-privatizacao-afirma-dilma-sobre-leilao.html. Adaptado)

No pronunciamento, a presidente referia-se ao leilão

(A) do petróleo do pré-sal.

(B) das ferrovias nordestinas.

(C) das estradas da soja.

(D) da reserva de bauxita, no Pará.

(E) do porto de Santos.

26. A proposta do governo federal de trazer profissionais  
estrangeiros ao Brasil para atuar em regiões carentes divide 
a opinião dos brasileiros.[...] Em julho de 2013, a aprovação 
ao projeto era maior entre os mais jovens (51%), entre os 
menos escolarizados (56%), entre os mais pobres (54%) e 
entre os moradores do Nordeste (56%).

(http://noticias.terra.com.br/educacao/datafolha-pais-se-divide-sobre-vinda-
-de-estrangeiros,1107c79eba99f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html. 

Adaptado)

Os profissionais estrangeiros citados na notícia são, predo-
minantemente, os

(A) arquitetos espanhóis.

(B) médicos cubanos.

(C) enfermeiros bolivianos.

(D) engenheiros portugueses.

(E) dentistas argentinos.

27. O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, deixou 
o cargo nesta segunda-feira (26.08.2013). Ele caiu após um 
diplomata brasileiro patrocinar a fuga do senador de seu país.

Segundo assessores presidenciais, a presidente ficou irritada 
ao ser pega de surpresa com a atuação de funcionários da 
embaixada do Brasil no país sul-americano no embarque do 
senador, condenado a um ano de prisão por corrupção. Ele 
estava abrigado na embaixada do Brasil havia 15 meses.
(http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/08/1332388-fuga-de-senador- 

-faz-dilma-demitir-patriota.shtml. Adaptado)

O país de onde fugiu o senador é

(A) o Peru.

(B) o Chile.

(C) a Bolívia.

(D) o Equador.

(E) a Venezuela.

28. Em setembro de 2013, foi publicada a Lei dos Royalties,  
legislação que obriga o governo federal, os estados e os mu-
nicípios a aplicar parte dos recursos obtidos pela produção 
de petróleo, em duas áreas específicas:

(A) o transporte e o trabalho.

(B) a energia e a cultura.

(C) as comunicações e a previdência.

(D) a ciência e o transporte.

(E) a educação e a saúde.
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35. Em novembro de 2013, em Nova York, nos Estados Unidos, 
ocorreu o 41.º Emmy Internacional, considerado o Oscar da 
TV mundial. Na cerimônia de premiação, venceram a novela 
Lado a lado, da TV Globo, e a atriz

(A) Fernanda Montenegro.

(B) Suzana Vieira.

(C) Aracy Balabanian.

(D) Eva Wilma.

(E) Lucélia Santos.

36. São Paulo pode se tornar o primeiro Estado do País a proibir 
a utilização de animais em pesquisas para o desenvolvimento 
de produtos cosméticos. A Assembleia Legislativa paulista 
aprovou, na última quarta-feira (12.12.2013), projeto de lei 
que proíbe a utilização, no âmbito do Estado, de animais para  
desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosmé-
ticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. A 
matéria depende agora da sanção do governador para virar lei.
(http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/12/12/sp-projeto-que-proibe-uso- 

-de-animais-em-testes-para-cosmeticos-e-aprovado/)

O estopim para a criação do projeto de lei foi a

(A) recusa da Universidade de São Paulo em fechar os labo-
ratórios de vivisecção do Instituto Biológico.

(B) descoberta de maus-tratos a animais feita por ativistas 
que invadiram o Instituto Butantã, em São Paulo.

(C) contaminação das águas do Tietê, em Osasco (SP), por 
um laboratório de análises científicas.

(D) manutenção de espécies animais em extinção em labo-
ratório de pesquisa de indústria, em Diadema (SP).

(E) invasão de um instituto de pesquisa, em São Roque 
(SP), que praticava experimentos com animais.

37. O acordo entre este país e o grupo de seis países conhecido 
como G5+1, que prevê a redução do programa nuclear em 
troca de alívio nas sanções econômicas, só foi assinado após 
meses de encontros secretos. [...]

A comunidade internacional também fica vetada de propor 
novas sanções relacionadas ao programa nuclear do país. 
Caso ele não cumpra com o acordo no período de seis meses, 
está sujeito a penalidades adicionais. O país, por sua vez, se 
comprometeu a desacelerar seu programa nuclear.
(http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/11/25/acordo-
-nuclear-com-foi-costurado-em-encontros-secretos-com-eua.htm. Adaptado)

A notícia refere-se ao acordo entre potências políticas e

(A) o Irã.

(B) Israel.

(C) o Paquistão.

(D) o Iraque.

(E) a Turquia.

32. Em outubro de 2013, por seis votos a um, os ministros do 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiram rejeitar o pedido  
de registro da Rede, partido da ex-senadora Marina Silva. 
Com a decisão da Corte, a sigla não estará apta para a dispu-
ta eleitoral de 2014.

(http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/10/03/maioria-do- 
-tse-vota-contra-criacao-do-partido-de-marina-silva.htm. Adaptado)

O argumento apresentado para a rejeição do pedido foi que 
a Rede

(A) não teria âmbito nacional, o que impediria a distribui-
ção do tempo de propaganda em rádio e TV.

(B) iniciou a campanha presidencial antes do período  
permitido pela legislação eleitoral.

(C) obteve mais da metade das assinaturas necessárias para 
o registro em um único estado.

(D) não conseguiu reunir o número mínimo de assinaturas 
exigido para a sua criação.

(E) deixou de oferecer informações sobre as formas de  
financiamento do partido.

33. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse, nesta segunda-
-feira (19.08.2013), que o governo fará tudo para combater 
a inflação. “O governo sempre deixou claro que não tolera 
inflação acima da meta e fará tudo o que é necessário para 
combatê-la”, disse, afirmando que o cenário é desafiador.

(http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/08/governo-fara-tudo-para- 
-combater-inflacao-diz-mantega.html. Adaptado)

Uma das medidas para combate à inflação, que foi sistemati-
camente adotada no decorrer do segundo semestre de 2013, foi

(A) a redução das importações de produtos manufaturados.

(B) a elevação da taxa básica de juros pelo Banco Central.

(C) a suspensão dos investimentos em saúde e previdência.

(D) a retomada das atividades comerciais com os países  
árabes.

(E) o aumento do IPI (Impostos sobre Produtos Industria-
lizados).

34. Durante todo o segundo semestre de 2013, a Ação Penal 
n.º 470 permaneceu em evidência na mídia brasileira. Essa 
Ação Penal é conhecida como

(A) Embargos Infringentes.

(B) MP da Maioridade Penal.

(C) Mensalão.

(D) MP dos Portos.

(E) Impostômetro.
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ConheCimentos espeCífiCos

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 41 a 47.

O caso dos mecânicos que sabiam ler

Segundo alguns historiadores, houve dois sacolejões maio-
res na história da humanidade. O resto foi tremelique. O pri-
meiro foi         domesticação dos cereais – começando com o 
trigo selvagem. Com isso, gerou-se uma relativa abundância 
de alimentos, o que permitiu         tribos, até então nômades, 
sedentarizarem-se. As cidades trouxeram         densidade huma-
na requerida para o fermento da criatividade e para inúmeras 
atividades produtivas e artísticas. Afirma-se que elas foram a 
grande inovação de todos os tempos. Mas a agricultura induziu 
o seu desenvolvimento.

A segunda transformação drástica foi a Revolução Industrial. 
Um tecelão, em Constantinopla, trabalhava três horas para com-
prar um pão de meio quilo – o mesmo que na Roma de César.  
A partir de 1600, o tempo baixou para duas horas. Hoje são ne-
cessários cinco minutos. Esse espantoso salto de produtividade 
tornou possível oferecer a todos um padrão digno de vida.

Mas por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, 
no século XVIII?

Há uma nova explicação, curiosa e persuasiva. Como resul-
tado do desenvolvimento das escolas inglesas, pela primeira vez 
na história apareceram mecânicos capazes de ler artigos científi-
cos. E também de se corresponder com colegas e pesquisadores.

Os bons mecânicos sabiam lidar com máquinas e construir 
toda espécie de engenhoca. Mas aos que tinham novas ideias fal-
tavam o horizonte intelectual e a motivação para implementá-las.

No mundo das sociedades científicas de então, os pesquisa-
dores elucubravam, mas não sabiam fazer coisas, não conheciam 
a manufatura. Portanto, os avanços do pensamento não tinham 
pontes para o mundo da indústria.

É então que entram em cena os mecânicos-leitores. Na ânsia 
de ficarem ricos, começaram a escarafunchar o que escreviam os 
cientistas. Como tinham amigos com interesses similares, troca-
vam cartas, discutindo seus projetos.

Perceberam que, se inventassem, se inovassem, poderiam 
abrir empresas e que patentes poderiam proteger suas novidades. 
Os tais mecânicos-leitores começam a inovar, criando bombas a 
vapor, teares e uma infinidade de pequenas invenções que permi-
tem os grandes saltos subsequentes.

Portanto, os mecânicos-leitores foram diretamente os res-
ponsáveis por uma das duas mais importantes transformações da 
humanidade. Sugestivo, pois não?

(Claudio de Moura Castro. Revista Veja. 11.12.2013. Adaptado)

38. O Senado uruguaio aprovou, nesta terça-feira (10.12.2013), 
um projeto de lei que representa uma experiência ainda iné-
dita no mundo.

Segundo um representante do governo, “há uma boa possi-
bilidade de que a iniciativa do Uruguai tenha um impacto 
similar na opinião pública da América Latina”.

(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/12/uruguai-aprova-projeto- 
-de-lei.html. Adaptado)

O projeto de lei destacado na notícia

(A) libera a classe média do pagamento de impostos.

(B) cria leis trabalhistas especiais para mulheres.

(C) instaura a pena de morte para crimes de corrupção.

(D) obriga os bancos a fornecer empréstimos aos trabalha-
dores.

(E) regula a produção e a venda de maconha no país.

39. Cerca de seis mil pessoas deixam o país todos os dias por 
causa dos conflitos em que o país está envolvido há mais 
de dois anos, segundo dados oficiais da ONU. Os números 
divulgados, em dezembro de 2013, apontam para 1,8 milhão 
de refugiados vivendo nos países vizinhos, uma quantidade 
sem precedentes.
(http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30069/crise+de+refugiados 
+e+a+maior+do+mundo+desde+o+genocidio+de+ruanda.shtml. Adaptado)

O país onde ocorre, atualmente, o mais violento conflito da 
atualidade é

(A) a Líbia.

(B) o Egito.

(C) a Síria.

(D) o Líbano.

(E) o Iêmen.

40. Observe a charge.
NELSON MANDELA

(http://entretenimento.uol.com.br/album/2013/12/12/cartunistas- 
brasileiros-homenageiam-nelson-mandela-1918-2013.htm)

Em dezembro de 2013, Nelson Mandela, prêmio Nobel da 
Paz, faleceu aos 95 anos de idade. Ele foi

(A) pacificador dos conflitos raciais em Angola.

(B) responsável pela primavera árabe na Argélia.

(C) criador dos parques de preservação de animais, na África.

(D) primeiro presidente negro da África do Sul.

(E) fundador da liga de proteção aos acidentados por minas 
terrestres.
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44. De acordo com o segundo parágrafo do texto, “Um tecelão, 
em Constantinopla, trabalhava três horas para comprar um 
pão de meio quilo – o mesmo que na Roma de César. [...] 
Hoje são necessários cinco minutos.” Essa informação per-
mite afirmar que a Revolução Industrial representou, para a 
humanidade, uma transformação

(A) trivial.

(B) corriqueira.

(C) ordinária.

(D) radical.

(E) insignificante.

45. Assinale a alternativa em que a reescrita da frase – Os bons 
mecânicos sabiam lidar com máquinas e construir toda  
espécie de engenhoca. – está correta quanto à concordância, 
de acordo com a norma-padrão da língua.

(A) Toda espécie de engenhoca eram construídas por bons 
mecânicos, os quais sabia lidar com máquinas.

(B) Toda espécie de engenhoca era construída por bons  
mecânicos, os quais sabia lidar com máquinas.

(C) Toda espécie de engenhoca eram construída por bons 
mecânicos, os quais sabiam lidar com máquinas.

(D) Toda espécie de engenhoca era construídas por bons 
mecânicos, os quais sabia lidar com máquinas.

(E) Toda espécie de engenhoca era construída por bons  
mecânicos, os quais sabiam lidar com máquinas.

46. Considerando as regras de concordância verbal, o termo em 
destaque na frase – Segundo alguns historiadores, houve 
dois sacolejões maiores na história da humanidade. – pode 
ser corretamente substituído por:

(A) ocorreram.

(B) sucedeu-se.

(C) existiu.

(D) houveram.

(E) aconteceu.

47. O termo destacado na frase – No mundo das sociedades cien-
tíficas de então, os pesquisadores elucubravam, mas não  
sabiam fazer coisas, não conheciam a manufatura. – pode 
ser corretamente substituído, mantendo-se a relação de  
sentido estabelecida, por:

(A) nem.

(B) portanto.

(C) porém.

(D) assim.

(E) pois.

41. Considerando-se as regras de uso do acento indicativo de 
crase, as lacunas presentes no primeiro parágrafo do texto 
devem ser preenchidas, respectivamente, por

(A) a ... às ... à

(B) a ... às ... a

(C) à ... às ... a

(D) a ... as ... a

(E) à ... as ... à

42. Releia o início do primeiro parágrafo do texto.

Segundo alguns historiadores, houve dois sacolejões maio-
res na história da humanidade. O resto foi tremelique.

As palavras em destaque foram utilizadas pelo autor para 
enfatizar a ideia, corrente entre os historiadores, de que os 
dois eventos históricos, descritos no primeiro e segundo  
parágrafos do texto,

(A) tiveram pouca relevância, quando comparados a outros 
importantes momentos da história da humanidade.

(B) trouxeram mudanças no mesmo nível de muitas outras 
que ocorreram ao longo da história da humanidade.

(C) têm importância histórica relativa, já que seus resulta-
dos tiveram alcance limitado, beneficiando apenas uma 
pequena parcela da sociedade.

(D) ocasionaram algumas mudanças nos modos de produ-
ção, beneficiando as indústrias, mas que não resultaram 
em qualquer melhoria para a população.

(E) tiveram grande importância, pois ocasionaram profun-
das mudanças sociais e culturais, por isso merecem des-
taque no contexto da história da humanidade.

43. De acordo com o texto, uma nova explicação para a Revo-
lução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, defende que o 
desenvolvimento da indústria, nesse período, pode ser dire-
tamente relacionado

(A) ao aumento da densidade humana e da produção de ce-
reais, o que permitiu aos habitantes das cidades formar 
tribos nômades que disseminavam conhecimento.

(B) ao desenvolvimento das escolas, o que permitiu a  
mecânicos que construíam máquinas consultar a produ-
ção científica e compartilhar esse conhecimento.

(C) ao surgimento das cidades e à escassez de alimentos, 
que foram determinantes para o desenvolvimento de 
novas formas de aumentar a produção agrícola.

(D) à inovação no campo das atividades de produção artísti-
ca e cultural, que teve início nas cidades, e se estendeu 
para a produção industrial, ainda na Roma de César.

(E) ao aumento na produção de pães, na Roma de César, o 
que permitiu às pessoas, bem alimentadas, dedicarem-
-se às atividades produtivas e artísticas.
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50. Assinale a alternativa em que a reescrita da fala da menina 
presente no primeiro quadrinho está correta quanto ao uso 
da pontuação, de acordo com a norma-padrão da língua  
portuguesa.
(A) Desta vez, nem tente copiar minhas respostas, Calvin, 

ou eu chamo a professora.
(B) Desta vez nem tente, copiar minhas respostas Calvin, 

ou eu chamo a professora.
(C) Desta vez, nem tente, copiar minhas respostas Calvin, 

ou eu chamo a professora.
(D) Desta vez, nem tente copiar, minhas respostas Calvin, 

ou eu chamo, a professora.
(E) Desta vez, nem tente, copiar minhas respostas Calvin 

ou eu chamo, a professora.

Leia o texto para responder às questões de números 51 a 58.

“Geração do diploma” lota faculdades, 
mas decepciona empresários

Na última década, o número de matrículas no ensino supe-
rior no Brasil dobrou. Só entre 2011 e 2012, por exemplo, 867 
mil brasileiros receberam um diploma, segundo a mais recente 
Pesquisa Nacional de Domicílio (Pnad) do IBGE.

“Mas, mesmo com essa expansão, na indústria de transfor-
mação, por exemplo, tivemos um aumento de produtividade de 
apenas 1,1% entre 2001 e 2012, enquanto o salário médio dos 
trabalhadores subiu 169% (em dólares)”, diz Rafael Lucchesi, 
diretor de educação e tecnologia na Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

O desapontamento do mercado com o que já está sendo cha-
mado de “geração do diploma” é confirmado por especialistas, 
organizações empresariais e consultores de recursos humanos.

“Os empresários não querem canudo. Querem capacidade 
de dar respostas e de apreender coisas novas. E, quando testam 
isso nos candidatos, rejeitam a maioria”, diz o sociólogo e es-
pecialista em relações do trabalho da Faculdade de Economia e 
Administração da USP, José Pastore.

Entre empresários, já são lugar-comum relatos de adminis-
tradores recém-formados que não sabem escrever um relatório 
ou fazer um orçamento, arquitetos que não conseguem resolver 
equações simples ou estagiários que ignoram as regras básicas 
da linguagem. Isso significa que uma parte dos universitários no 
país até sabe ler textos simples, mas é incapaz de interpretar e 
associar informações.

Um exemplo de descompasso entre as necessidades do mer-
cado e os predicados de quem consegue um diploma no Brasil 
é um estudo feito pelo grupo de Recursos Humanos Manpower. 
De 38 países pesquisados, o Brasil é o segundo mercado em que 
as empresas têm mais dificuldade para encontrar talentos, atrás 
apenas do Japão.

É claro que, em parte, isso se deve ao aquecimento do mer-
cado de trabalho brasileiro. Mas, segundo um estudo divulga-
do pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), os 
brasileiros com mais de 11 anos de estudo formariam 50% do 
contingente de desempregados.

“Mesmo com a expansão do ensino e maior acesso ao curso 
superior, os trabalhadores brasileiros não estão conseguindo ofe-
recer o conhecimento específico que as boas posições requerem”, 
explica Márcia Almstrom, do grupo Manpower.

(Ruth Costas. http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/10/131004_ 
mercado_trabalho_diplomas_ru.shtml. 09.10.2013. Adaptado)

Leia a tira para responder às questões de números 48 a 50.

(Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br.  
Acesso em 08.12.2013. Adaptado)

48. A forma verbal destacada em – Talvez você queira aumen-
tar a aposta… – é utilizada pela menina para se referir a uma 
hipótese, uma possibilidade, como ocorre com a expressão 
verbal destacada em:

(A) Afirma-se que elas foram a grande inovação de todos 
os tempos.

(B) Com isso, gerou-se uma relativa abundância de  
alimentos...

(C) Um tecelão, em Constantinopla, trabalhava três horas 
para comprar um pão de meio quilo...

(D) Perceberam que, se inventassem, se inovassem, pode-
riam abrir empresas...

(E) Na ânsia de ficarem ricos, começaram a escarafunchar 
o que escreviam os cientistas.

49. Em – Você podia me dar os 25 centavos agora e evitar a 
humilhação depois! –, os termos destacados expressam,  
respectivamente, circunstâncias de

(A) afirmação e de afirmação.

(B) intensidade e de afirmação.

(C) tempo e de tempo.

(D) modo e de causa.

(E) tempo e de modo.



10PCSP1301/001-OficialAdministrativo

54. Assinale a alternativa em que o trecho destacado está cor-
retamente reescrito, mantendo-se as relações de sentido  
estabelecidas no texto original.

“Mas, mesmo com essa expansão, na indústria de transfor-
mação, por exemplo, tivemos um aumento de produtividade 
de apenas 1,1% entre 2001 e 2012 …”.

(A) “Mas, uma vez que com essa expansão, na indústria 
de transformação, por exemplo, tivemos um aumento 
de produtividade de apenas 1,1% entre 2001 e 2012 …”.

(B) “Mas, apesar dessa expansão, na indústria de transfor-
mação, por exemplo, tivemos um aumento de produti-
vidade de apenas 1,1% entre 2001 e 2012 …”.

(C) “Mas, antes dessa expansão, na indústria de transfor-
mação, por exemplo, tivemos um aumento de produti-
vidade de apenas 1,1% entre 2001 e 2012 …”.

(D) “Mas, de modo que com essa expansão, na indústria 
de transformação, por exemplo, tivemos um aumento 
de produtividade de apenas 1,1% entre 2001 e 2012 …”.

(E) “Mas, à proporção que com essa expansão, na indús-
tria de transformação, por exemplo, tivemos um au-
mento de produtividade de apenas 1,1% entre 2001 e 
2012 …”.

55. Considere os trechos:

•   “Os empresários não querem canudo. Querem capacidade 
de dar respostas”…

•   Entre empresários,  já são  lugar-comum relatos de admi-
nistradores recém-formados que não sabem escrever um 
relatório ou fazer um orçamento...

Mantendo-se inalterado o sentido dos trechos, os termos em 
destaque podem ser substituídos, correta e respectivamente, 
por:

(A) sobre; após.

(B) sob; em.

(C) por; com.

(D) para; a respeito de.

(E) perante; entre.

56. Assinale a alternativa em que o termo destacado está empre-
gado, no contexto, em sentido figurado.

(A) Na última década, o número de matrículas no ensino 
superior no Brasil dobrou.

(B) “… na indústria de transformação, por exemplo, tive-
mos um aumento de produtividade de apenas 1,1% 
entre 2001 e 2012”…

(C) Entre empresários, já são lugar-comum relatos de admi-
nistradores recém-formados que não sabem escrever…

(D) Um exemplo de descompasso entre as necessida des 
do mercado e os predicados de quem consegue um  
diploma…

(E) “Os empresários não querem canudo. Querem capaci-
dade de dar respostas e de apreender coisas novas.

51. De acordo com o texto, parte dos trabalhadores brasileiros 
com diploma de nível superior de ensino

(A) está sempre migrando de uma empresa para outra em 
busca de salários mais altos, impulsionada pelo bom 
currículo escolar e pelo desenvolvimento da competên-
cia profissional.

(B) não consegue interpretar e associar informações mais 
complexas, o que constitui um obstáculo para a utiliza-
ção dos conhecimentos específicos necessários para o 
desempenho de suas funções.

(C) tem intenção de desempenhar funções mais complexas, 
que exijam boa formação, resultando em escassez de 
profissionais dispostos a desenvolver atividades corri-
queiras, de baixa remuneração.

(D) migra para outros países, em busca de salários mais 
atraentes e de reconhecimento, enquanto o mercado 
brasileiro continua com dificuldades para encontrar 
bons profissionais.

(E) sofre com o constante assédio das grandes empresas, 
por causa do bom desempenho profissional, o que tem 
contribuído para que exija salários cada vez mais  
altos.

52. De acordo com as informações dos dois primeiros parágra-
fos do texto, embora o número de matriculados no ensino 
superior tenha dobrado nos últimos dez anos no Brasil e o 
salário médio do trabalhador brasileiro tenha se elevado, o 
aumento na produtividade tem se mostrado

(A) significativo.

(B) elogiável.

(C) expressivo.

(D) empolgante.

(E) decepcionante.

53. No contexto, o termo destacado na frase – Um exemplo 
de descompasso entre as necessidades do mercado e os  
predicados de quem consegue um diploma no Brasil… – 
tem sentido equivalente ao de

(A) equívocos.

(B) anseios.

(C) atributos.

(D) receios.

(E) propósitos.
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60. Assinale a alternativa correta quanto à concordância das pa-
lavras, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Parece haver um descontentamento generalizado dos 
empresário em relação aos profissionais recém-forma-
dos, conforme a constatação de recentes pesquisas.

(B) Parece haver um descontentamento generalizado dos 
empresários em relação aos profissionais recém-forma-
dos, conforme a constatação de recente pesquisas.

(C) Parece haver um descontentamento generalizado dos 
empresários em relação aos profissionais recém-forma-
dos, conforme a constatação de recentes pesquisas.

(D) Parece haver um descontentamento generalizado dos 
empresários em relação aos profissionais recém-forma-
do, conforme a constatação de recentes pesquisas.

(E) Parece haver um descontentamento generalizado dos 
empresários em relação aos profissionais recém-forma-
dos, conforme a constatação de recentes pesquisa.

MateMática

61. A mais antiga das funções do Instituto Médico Legal (IML) 
é a necropsia. Num determinado período, do total de aten-
dimentos do IML, 30% foram necropsias. Do restante dos 
atendimentos, todos feitos a indivíduos vivos, 14% pro-
cediam de acidentes no trânsito, correspondendo a 588. 
Pode-se concluir que o total de necropsias feitas pelo IML, 
nesse período, foi

(A) 2 500.

(B) 1 600.

(C) 2 200.

(D) 3 200.

(E) 1 800.

62. Em uma empresa com 5 funcionários, a soma dos dois  
menores salários é R$ 4.000,00, e a soma dos três maiores  
salários é R$ 12.000,00. Excluindo-se o menor e o maior 
desses cinco salários, a média dos 3 restantes é R$ 3.000,00, 
podendo-se concluir que a média aritmética entre o menor 
e o maior desses salários é igual a

(A) R$ 3.500,00.

(B) R$ 3.400,00.

(C) R$ 3.050,00.

(D) R$ 2.800,00.

(E) R$ 2.500,00.

57. Considere a frase:

De 38 países pesquisados, o Brasil é o segundo mercado  
em que as empresas têm mais dificuldade para encontrar 
talentos, atrás apenas do Japão.

A expressão destacada pode ser corretamente substituída, 
mantendo-se inalterado o sentido do texto original e de acordo 
com a norma-padrão da língua portuguesa, por:

(A) no qual.

(B) pelo qual.

(C) do qual.

(D) com o qual.

(E) em cujo o qual.

58. Releia os seguintes trechos do texto:

•   “Mas, mesmo com essa expansão, na indústria de trans-
formação, por exemplo, tivemos um aumento de produti-
vidade de apenas 1,1% entre 2001 e 2012”…

•   “Os empresários não querem canudo. Querem capacidade 
de dar respostas e de apreender coisas novas. E, quando 
testam isso nos candidatos, rejeitam a maioria”…

Os termos destacados nos trechos têm sentidos contrários 
expressos, respectivamente, por:

(A) retração; aprovam.

(B) normalização; recusam.

(C) impulsão; preservam.

(D) regularização; destacam.

(E) extensão; favorecem.

59. Assinale a alternativa em que a palavra/expressão destacada 
tem sentido equivalente ao do termo destacado no trecho:

Só entre 2011 e 2012, por exemplo, 867 mil brasileiros rece-
beram um diploma, segundo a mais recente Pesquisa Nacio-
nal de Domicílio (Pnad) do IBGE.

(A) Os novos profissionais podem atender às necessida-
des do mercado, desde que se proponham a continuar  
adquirindo conhecimento.

(B) Alguns profissionais recém-formados têm dificulda-
des para associar informações, de acordo com os  
empresários.

(C) Os empresários buscam os profissionais mais qualifica-
dos, uma vez que há muitos recém-formados em busca 
de trabalho.

(D) Os novos profissionais querem ser reconhecidos e  
valorizados, embora tenham dificuldades para desem-
penhar suas funções.

(E) Profissionais recém-formados têm pressa para entrar no 
mercado de trabalho, ainda que não estejam realmente 
preparados.
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r a s C U n h o63. Dez funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por 
dia, durante 27 dias, para atender certo número de pessoas. 
Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeter-
minado e outro se aposentou, o total de dias que os funcio-
nários restantes levarão para atender o mesmo número de 
pessoas, trabalhando uma hora a mais por dia, no mesmo 
ritmo de trabalho, será

(A) 29.

(B) 30.

(C) 33.

(D) 28.

(E) 31.

64. Uma pessoa pegou emprestada certa quantia por dez meses, 
à taxa de juros simples de 4% ao mês. O valor do emprés-
timo, acrescido dos juros, deverá ser pago em 10 parcelas 
iguais de R$ 1.260,00. Nesse caso, o juro total desse em-
préstimo será

(A) R$ 4.800,00.

(B) R$ 3.800,00.

(C) R$ 4.600,00.

(D) R$ 3.600,00.

(E) R$ 4.200,00.

65. Foram construídos dois reservatórios de água. A razão entre 
os volumes internos do primeiro e do segundo é de 2 para 5, 
e a soma desses volumes é 14 m3. Assim, o valor absoluto 
da diferença entre as capacidades desses dois reservatórios, 
em litros, é igual a

(A) 8 000.

(B) 6 000.

(C) 4 000.

(D) 6 500.

(E) 9 000.
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69. Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado de São Paulo, o ato pelo qual o funcionário assume 
as atribuições e responsabilidades do cargo chama-se

(A) exercício.

(B) jubilação.

(C) lotação.

(D) apropriação.

(E) validação.

70. Sobre o horário e o ponto do funcionário público, assinale a 
alternativa correta.

(A) No caso de prorrogação do período de trabalho, o fun-
cionário não terá direito à remuneração pelo trabalho 
extraordinário.

(B) O período de trabalho na repartição pública poderá ser 
alterado a qualquer momento a pedido do funcionário  
interessado.

(C) É vedado exigir do funcionário assinatura do ponto na 
repartição pública.

(D) Para o funcionário estudante, conforme dispuser o  
regulamento, poderão ser estabelecidas normas espe-
ciais quanto à frequência ao serviço.

(E) O funcionário que contribuir para banco de sangue re-
ceberá um prêmio em dinheiro correspondente a dois 
dias de salário.

71. O funcionário público estadual será, compulsoriamente, 
aposentado aos

(A) 65 anos, se mulher, e aos 75 anos, se homem.

(B) 65 anos.

(C) 70 anos.

(D) 60 anos.

(E) 60 anos, se mulher, e aos 70 anos, se homem.

72. Medeia Florentina, funcionária pública estadual, foi consi-
derada ineficiente no serviço público e não conseguiu ser 
readaptada em outra função. Nesse caso, a pena prevista 
para Medeia pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado de São Paulo é a de

(A) demissão.

(B) exoneração.

(C) jubilação.

(D) detenção.

(E) multa.

LegisLação

66. Midas Barros é funcionário público e, para atender a um  
pedido de seu pai, patrocinou, diretamente, assunto de  
interesse pessoal, mas legítimo, do seu genitor perante a  
repartição pública onde trabalha, valendo-se da qualidade de 
funcionário. Nessa situação, considerando o que dispõe o 
Código Penal, é correto afirmar que Midas

(A) não cometeu crime algum, tendo em vista que o interes-
sado era seu pai.

(B) não cometeu crime, tendo em vista que sua conduta não 
tem previsão no Código Penal.

(C) cometeu o crime de advocacia administrativa.

(D) cometeu crime previsto no Código Penal, mas ficará  
livre da pena por ser funcionário público.

(E) cometeu o crime de peculato.

67. Assinale a alternativa que indica conduta típica que cor-
responde ao crime de corrupção passiva prevista no Código 
Penal.

(A) Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel.

(B) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 
estabelecida em lei.

(C) Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informa-
ções ou programa de informática sem autorização ou 
solicitação de autoridade competente.

(D) Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e 
que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a  
revelação.

(E) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem.

68. Iona Prosérpina, ocupante de função de direção em uma  
sociedade de economia mista, cometeu crime contra a  
Administração Pública previsto no Código Penal. Conse-
quentemente, é correto afirmar que Iona

(A) ficará livre da pena por ser mulher.

(B) deverá ser punida com a obrigação de pagar cestas bá-
sicas.

(C) terá a pena aumentada em virtude de ser ocupante de 
função de direção.

(D) responderá pelo crime, mas terá a pena reduzida em  
virtude de ser funcionária pública.

(E) terá a pena reduzida por exercer função em sociedade 
de economia mista.
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noções de inforMática

76. Considere a área de trabalho do MS-Windows 7 em sua 
configuração padrão, e que o botão primário do mouse está 
configurado para as funções básicas, tais como selecionar 
e arrastar. Assinale a alternativa que descreve o que acon-
tece quando o usuário arrasta o ícone de um documento  
MS-Word 2010 que está na área de trabalho, pressionando 
o botão primário, e o solta sobre o ícone de uma pasta local, 
vazia, que também está localizada na área de trabalho, e não 
é um atalho nem a Lixeira.

(A) O documento é apagado definitivamente do computador.

(B) Um atalho para o documento é criado na área de trabalho.

(C) Uma cópia do documento é enviada para a pasta.

(D) Uma cópia do documento é criada na área de trabalho.

(E) O documento é movido para a pasta.

77. Observe as duas figuras seguintes, que contêm parte de uma 
mesma planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração 
padrão, em dois momentos: antes e depois da utilização do 
recurso que uniu as células A1 e B1 em uma célula maior e 
centralizou o conteúdo na nova célula.

Este recurso pertence ao grupo “Alinhamento” da guia  

“Início” e é representado pelo botão . Assinale a alter-
nativa que contém o nome do recurso utilizado.

(A) Alinhar no Meio.

(B) Centralizar.

(C) Orientação.

(D) Mesclar e Centralizar.

(E) Quebrar Texto Automaticamente.

73. Nos moldes do que dispõe o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de São Paulo, os procedimentos 
disciplinares punitivos serão realizados pelo(a)

(A) Governador do Estado.

(B) Procuradoria Geral do Estado.

(C) Poder Judiciário.

(D) Ministério Público.

(E) Tribunal de Contas.

74. Perseu Gregório solicitou informações sobre assunto não si-
giloso a determinado órgão público, mas este indeferiu seu 
pedido e não explicou os motivos da negativa de acesso. 
Nessa hipótese, nos termos da Lei n.º 12.527/2011, portanto, 
Perseu

(A) deve recorrer ao Chefe do Poder Executivo respectivo, 
que é a única autoridade competente que pode liberar o 
acesso às informações solicitadas.

(B) deve se conformar com a negativa de acesso, já que a 
decisão do órgão público é soberana e não pode ser dis-
cutida.

(C) nada poderá fazer, pois a Administração pode negar as 
informações e não precisa explicar os seus motivos.

(D) terá que, obrigatoriamente, solicitar as informações por 
meio do Poder Judiciário.

(E) tem o direito de recorrer à autoridade hierarquicamente 
superior à que exarou a decisão impugnada para obter 
as informações.

75. Nos termos do Decreto n.º 58.052/2012, do Estado de São  
Paulo, são consideradas passíveis de restrição de acesso, no 
âmbito da Administração Pública Estadual, duas categorias 
de documentos, dados e informações, quais sejam:

(A) médicos e militares.

(B) disponíveis e privados.

(C) sigilosos e pessoais.

(D) particulares e privados.

(E) ilegais e secretos.
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78. A figura seguinte apresenta o grupo “Parágrafo”, da guia 
“Início” do MS-Word 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que contém o nome do recurso repre-

sentado pelo botão , capaz de alinhar o texto às margens 
esquerda e direita, ao mesmo tempo, adicionando espaço 
extra entre as palavras quando necessário.

(A) Classificar.

(B) Justificar.

(C) Mostrar Tudo.

(D) Espaçamento entre linhas.

(E) Marcadores.

79. No Internet Explorer 8, em sua configuração padrão, ao 
pressionar o botão F5 do teclado, o usuário                        a  
página exibida atualmente pelo navegador.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) atualiza

(B) fecha

(C) imprime

(D) abre

(E) copia

80. Observe a figura seguinte, extraída do grupo “Incluir”, da 
guia “Mensagem”, do formulário de edição de mensagens 
do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a ação as-
sociada ao botão “Anexar Arquivo”.

(A) Imprimir a mensagem antes de ser enviada.

(B) Escolher um ou mais arquivos para serem enviados junto 
com a mensagem.

(C) Limpar toda a formatação do texto da mensagem.

(D) Salvar uma cópia da mensagem na pasta de rascunhos.

(E) Enviar uma notificação ao remetente quando a mensa-
gem for lida.




