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CONHECIMENTOS GERAIS
TEXTO I: Conversando com o inimigo
Operações policiais expõem os métodos dos pedófilos para atrair crianças via computador
Uma dezena de ações policiais nos últimos tempos tem chamado atenção para o crime monstruoso do abuso sexual de crianças, classificado genericamente como pedofilia. Na Polícia Federal, foram seis grandes operações nos últimos três anos, sendo
a mais recente a Arcanjo, realizada em Roraima no começo de junho, na qual entre os oito presos havia dois empresários, um major da PM e o procurador-geral do estado, Luciano Alves de Queiroz, exonerado após a detenção. A Polícia Federal também prendeu em plena biblioteca do Ministério do Planejamento, em Brasília, o corretor de imóveis Gusmar Lages Júnior, 45 anos, que usava os computadores à disposição do público para enviar e-mails com imagens de pornografia infantil. Na Polícia Civil de São Paulo, um pavoroso acervo de imagens de computador foi apreendido com Márcio Aurélio Toledo, 36 anos, operador de telemarketing
e pai-de-santo em um terreiro de candomblé, para onde atraiu boa parte de suas vítimas.
Dono do site Orkut, um caminho pelo qual pedófilos têm circulado impunemente, o Google já abriu 3261 álbuns e páginas
privadas do site e concordou em liberar outros 18330 à Comissão Parlamentar de Inquérito instalada em março para tratar do assunto. De janeiro a junho deste ano, a SaferNet Brasil, organização não-governamental que combate a pedofilia e a pornografia
infantil, registrou 26626 denúncias de ação de pedófilos, quase o dobro do total do mesmo período em 2007. Na Polícia Federal, o
número de inquéritos relacionados a esse tipo de crime saltou de 28, em 2000, para 165, no ano passado. Aumentou a pedofilia ou
aumentou a ação da polícia? Ambas aumentaram, e o denominador comum é a internet – a rede tanto abriu um campo novo e prolífico para os pedófilos quanto expôs mais o tipo de violência que estes perpetuam, possibilitando punições mais freqüentes. “Só
neste último mês recebemos 3000 denúncias, e a maior parte delas envolve a internet”, informa Magno Malta (PR-ES), presidente
da CPI do Senado.
A pedofilia é um transtorno sexual – a atração por crianças – que há sessenta anos, sob o número F65.4, faz parte da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Quando praticada, transforma-se em crime que assombra
as famílias: todos sabem que são parentes ou conhecidos próximos os responsáveis pelos abusos mais freqüentes. O papel da
internet nesse mundo foi, basicamente, o de facilitar o acesso a crianças e reunir em uma espécie de comunidade pessoas que,
pela repugnância universal que seus atos despertam, só muito raramente tinham contato mútuo. “Na internet, o pedófilo tem a ilusão do anonimato e a sensação da impunidade.”, diz o presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares. Ele atrai suas vítimas em
salas de bate-papo e sistemas de comunicação popularíssimos entre crianças, como o MSN e o Orkut. Usando apelidos infantis
como “vanessinha10” e “thiago8”, passa-se por criança. O terreno é fértil: em maio, pesquisa do Ibope/NetRatings constatou que,
de 23 milhões de pessoas que acessaram 43 bilhões de páginas na internet, 2 milhões tinham entre 6 e 11 anos. Freqüentemente,
o pedófilo se integra a sites fechados para troca de pornografia – cenas mais explícitas chegam a custar o equivalente a 150 reais,
pagos com cartão de crédito internacional – e até de justificativas distorcidas para seu transtorno. “A internet estimula a ação do
pedófilo porque é lá que ele encontra seus semelhantes”, avalia Sérgio Suiama, coordenador do grupo de combate aos crimes de
internet do Ministério Público de São Paulo.
Em casos de pedofilia fora da esfera familiar, é comum que os pais sejam os últimos a saber. “Os pais têm dificuldade de
entender os sinais que os filhos passam. Se a criança tenta contar, eles duvidam dela. Não fazem isso por maldade, mas porque é
difícil acreditar que uma pessoa tão próxima esteja fazendo algo tão cruel com alguém tão indefeso, diz a psicóloga Daniela Pedroso, 34 anos, que há dez anos atende crianças vítimas de violência sexual no Hospital Pérola Byington, em São Paulo. Em 2007,
805 meninas e meninos de até 12 anos foram encaminhados ao serviço, que recebe, em média, setenta novas crianças por mês e
utiliza brincadeiras e desenhos no diagnóstico e no tratamento das pequenas vítimas. Apesar do estigma, ainda existe certa tolerância cultural em determinados meios, em especial quando as pequenas vítimas são muito pobres e os criminosos dispõem de
algum tipo de poder. “No Brasil, a pedofilia anda nas colunas sociais, tem mandato, veste toga, tem patente, anda com a Bíblia e
reza o terço. É um monstro pior do que o narcotráfico”, alerta, o senador Malta. Cadeia e execração social parecem pouco para os
perpetuadores desse tipo de crime, mas são os instrumentos de que a sociedade dispõe para puni-los. Sempre.
Sandra Brasil – Revista Veja, 16 de julho de 2008. p. 148-150 (Adaptação)
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Responda às questões de 1 a 7, de acordo com o texto I.

01 - Considerando a relação entre o título e o texto, NÃO é possível afirmar que
a) os crimes de pedofilia, na internet, acontecem através de conversas em alguns sites de relacionamentos.
b) as crianças entre 6 e 11 anos acessam sites considerados caminho anônimo por pedófilos.
c) a família que não conversa sobre os crimes com as crianças acaba sendo considerada inimiga.
d) a Polícia Federal está mapeando os crimes acontecidos nos sites de relacionamentos no Brasil.
e) o Senado criou uma CPI para cuidar de crimes que adultos cometem contra crianças usando a internet como ambiente.

02 - Assinale a alternativa em que a opinião do autor do texto é revelada.
a) “É um monstro pior do que o narcotráfico.” (4º§)
b) “Ambas aumentaram...” (2º§)
c) “O terreno é fértil...”(3º§)
d) “Quando praticada, transforma-se em crime...” (3º§)
e) “Apesar do estigma, ainda existe certa tolerância...” (4º§)

03 - Com relação ao uso dos termos (1) “monstruoso” e (2) “pavoroso” (1º§), é correto afirmar que
a) são dois adjetivos, que demonstram a opinião do autor do texto.
b) (1) é substantivo e (2) é adjetivo, e apenas qualificam os termos vizinhos.
c) (2) é substantivo por anteceder a locução adjetiva “acervo de imagens”.
d) são dois adjetivos e apenas qualificam os substantivos “abuso” e “acervo”.
e) Os dois são substantivos, cujas locuções adjetivas são “do abuso sexual de crianças” e “acervo de imagens de computador”.

04 - Considerando o uso de pronomes, marque a(s) afirmação(ões) correta(s):
I) “todos” (3º§) deveria ser substituído por “todas” para se referir a “famílias” (3º§), dando sentido ao trecho.
II) “nesse” (3º§) refere-se ao mundo da internet, recuperado na compreensão do texto.
III) “todos” e “nesse” (3º§) estão sendo usados inadequadamente, pois não possuem referentes anteriores ou posteriores.
IV) “nesse” (3º§) refere-se ao mundo das “famílias” (3º§) e, portanto, tem o seu referente recuperado no texto.
Está(ão) correta(s):
a) II.

b) I e II.

c) I e IV.

d) IV.

e) III.

05 - Considerando os números apresentados sobre a pedofilia no texto, marque as afirmações corretas:
I) A Polícia Federal registrou, até 2007, mais de cinco vezes o número de crimes desde o ano de 2000.
II) Uma pesquisa constatou que um número pouco significativo de crianças entre 6 e 11 anos freqüentam a internet.
III) A conseqüência do crime é percebida no resultado final de atendimento no Hospital Pérola Byington.
IV) A SaferNet comprova uma diminuição bastante significativa no número de denúncias de 2007 a 2008.
Está (ão) correta(s):
a) II.

b) I e III.

c) I e IV.

d) IV.

e) II e III.

06 - As citações das falas das autoridades (2º§, 3º§ e 4º§)
a) exemplificam as situações apresentadas pela autora Sandra Brasil.
b) justificam os crimes de pedofilia que acontecem no Brasil.
c) denunciam os crimes de pedofilia e alertam os pais para o uso da internet pelos filhos.
d) justificam a ação dos pedófilos nos crimes da internet.
e) legitimam a ação da Polícia Federal e da Polícia Civil.
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07 - Em “Cadeia e execração social parecem pouco para os perpetuadores desse tipo de crime, mas são os instrumentos de que
a sociedade dispõe para puni-los.” (4º§), o uso da conjunção “mas” se justifica por
a) expor uma idéia contrária referindo-se a “cadeia e execração social”.
b) apresentar uma idéia contrária referindo-se a “pouco”.
c) sugerir uma atitude da população, referindo-se à idéia de que não há leis no Brasil para esse tipo de crime.
d) contrariar a idéia de que “cadeia e execração social” sejam um tipo de punição.
e) argumentar sobre os tipos de punição de que dispõe a sociedade.

08 - Assinale a alternativa em que o termo ou expressão NÃO é sinônimo do verbo “exonerar”.
a) tirar a função de.

b) isentar-se.

c) fugir.

d) demitir.

e) destituir-se.

09 - No trecho “Depois ficou acertado que a imunidade será dada apenas nos casos em que houver erro no envio das provas.”,
colocando-se no plural “imunidade” e “erro”, obrigatoriamente se flexionarão as palavras
a) a, será, dada.

b) a, será, houver.

d) a, será, dada, houver.

e) a, dada, no, envio.

c) a, houver, no, envio.

10 - Leia o trecho abaixo e marque a(s) afirmação(ões) correta(s) sobre o uso da pontuação adequada.
A prisão de Márcio Toledo em São Paulo rendeu à polícia um dos mais aterrorizantes retratos da ação de pedófilos no Brasil
com crianças brasileiras apreensões de computadores em outras operações desvendaram cenas igualmente hediondas mas a
maioria provinha do exterior. A polícia passou apenas quatro dias interceptando seus telefonemas.

I) A expressão “em São Paulo” deve vir entre vírgulas por se tratar de um adjunto adverbial de lugar deslocado.
II) As palavras “brasileiras” e “apreensões” podem ser separadas por um travessão, pois “apreensões” inicia uma informação relacionada à anterior .
III) O termo “mas” pode ou não vir entre vírgulas por se tratar de uma conjunção.
IV) A seqüência “exterior. A polícia” não permite o uso do ponto por haver uma continuação do mesmo assunto.
Está(ão) correta(s):
a) I, II e IV.

b) II.

c) II e IV.

d) III e IV.

e) I, II e III.

11 - Considerando as regras de acentuação gráfica, marque a(s) afirmação(ões) verdadeira(s):
I) As palavras “polícia”, “difícil” e “espécie” obedecem à mesma regra de acentuação – paroxítona com ditongo crescente.
II) As três palavras “empresários” “audiência” “também” obedecem a três regras diferentes de acentuação gráfica.
III) A palavra “diagnóstico” é proparoxítona assim como “popularíssimo” e “psicóloga”.
É(são) verdadeira(s):
a) I e II.

b) I.

c) II e III.

d) III.

03

e) II.

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

C O N C U R S O

P Ú B L I C O — 2 0 0 8

12 - Considerando os encontros consonantais e vocálicos, dígrafos e divisão silábica, marque a(s) afirmativa(s) correta(s).
I) Os termos do texto I “repugnância” (3º§) e “estigma” (4º§) apresentam encontro consonantal, cuja separação silábica é “re-pugnân-cia” e “es-tig-ma”
II) A palavra “sessão” do texto II (1º§) apresenta um dígrafo e pode ser escrita “sesção”, mantendo-se o mesmo sentido no texto.
III) A palavra “cláusula” (4º §) do texto II apresenta um ditongo decrescente e “ministério” do texto II (1º§) apresenta um ditongo
crescente.
Está(ão) correta(s):
a) I e II.

13

b) I e III.

c) III.

d) II e III.

e) II.

- Assinale a alternativa em que o termo “que” exerce função semelhante ao “que” em destaque a seguir “... transforma-se em

crime que assombra as famílias...” (3º§).
a) “... o tipo de violência que estes perpetuam...” (2º§)
b) “... todos sabem que são parentes...” (3º§)
c) “... repugnância universal que seus atos despertam...” (3º§)
d) “... em uma espécie de comunidade pessoas que, pela repugnância universal...” (3º§)
e) “... é difícil acreditar que uma pessoa tão próxima esteja fazendo algo tão cruel...” (4º§)

14 - Leia a situação abaixo e marque a alternativa em que os pronomes de tratamento correspondentes à situação estão usados
corretamente.

Um auxiliar judiciário deve escrever várias cartas a respeito dos crimes de pedofilia ocorridos em sua cidade. Três delas devem
ser endereçadas ao Promotor de justiça, ao Bispo da diocese de sua cidade e a um Capitão da Polícia Militar de sua cidade.

a) Vossa Excelência Promotor de Justiça, Vossa Excelência Bispo, Vossa Senhoria Capitão da Polícia Militar.
b) Vossa Eminência Senhor Promotor de Justiça, Vossa Reverendíssima Bispo, Vossa Senhoria Capitão da Polícia Militar.
c) Vossa Excelência Promotor de Justiça, Vossa Excelência Bispo, Vossa Excelência Capitão da Polícia Militar.
d) Vossa Reverendíssima Promotor de Justiça, Vossa Eminência Santidade Bispo, Vossa Senhoria Capitão da Polícia Militar.
e) Vossa Senhoria Promotor de Justiça, Vossa Santidade Bispo, Vossa Excelência Capitão da Polícia Militar.

15 - Considerando o emprego adequado dos pronomes e da concordância verbal conforme a norma padrão, marque a alternativa
cujo trecho pode fazer parte da carta da questão 14.
a) “A população sentirá-se extremamente segura se o poder judiciário for rigoroso no dever de cumprir a lei, julgando os indivíduos
que praticam o crime de pedofilia.”
b) “Grande parte da população sentir-se-á extremamente segura se o poder judiciário for rigoroso no dever de cumprir a lei, julgando os indivíduos que praticam o crime de pedofilia.”
c) “Grande parte da população se sentirão extremamente segura se o poder judiciário for rigoroso no dever de cumprir a lei, julgando os indivíduos que praticam o crime de pedofilia.”
d) “A população sentir-se-ão extremamente segura se o poder judiciário for rigoroso no dever de cumprir a lei, julgando os indivíduos que praticam o crime de pedofilia.”
e) Grande parte da população sentir-se-ão extremamente seguras se o poder judiciário for rigoroso no dever de cumprir a lei, julgando os indivíduos que praticam o crime de pedofilia.”
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16 - Marque a alternativa correta quanto ao uso de pronome e de preposição, completando os espaços de 1 a 4 no trecho abaixo.
A CPI da Pedofilia reúne nesta quarta-feira o diretor-presidente da Google no Brasil, Alexandre Hohagen, e o procurador da
República Sérgio Gardenghi Suiama, (1) prestarão depoimentos. O documento foi assinado (2) eles (3) presença (4) vários
senadores.
a) (1) que, (2) por, (3) na, (4) de.
b) (1) onde, (2) por, (3) em, (4) com.
c) (1) que, (2) com, (3) na, (4) de.
d) (1) os quais, (2) com, (3) à, (4) com.
e) (1) onde, (2) por, (3) sob (a), (4) com.

Responda às questões de 17 a 18, de acordo com o texto II.

TEXTO II: Google e Ministério Público assinam acordo para combater pedofilia no Orkut

Após cerca de dois anos de disputas judiciais, o MPF-SP (Ministério Público Federal em São Paulo) e o Google Brasil assinaram no
dia 02/07/2008 o TAC (Termo de ajustamento de conduta) que visa o combate da pedofilia na internet. O acordo foi firmado durante
a sessão da CPI da Pedofilia no Senado.

O presidente da CPI, senador Magno Malta (PR-ES), comemorou a assinatura do TAC. "A assinatura do termo é uma derrota para
os pedófilos do Brasil e uma conquista para as famílias", disse ele. "Este é um duro golpe contra a pedofilia", afirmou o senador
Demóstenes Torres (DEM-GO), relator da comissão.

Após a assinatura do acordo, o Ministério Público se compromete a suspender as ações em curso contra o Google Brasil. As primeiras ações apelando para a quebra de sigilos de dados das comunidades do Orkut foram encaminhadas em 2005.

Pelo termo, o Google Brasil se compromete a filtrar suspeitos de pedofilia e pôr em prática uma série de medidas de controle no
sistema. Se a empresa descumprir qualquer cláusula do acordo, poderá ser punida com o pagamento de multa no valor de R$ 25
mil por dia (de descumprimento). Segundo o termo, as medidas devem ser implementadas imediatamente e relacionam 13 cláusulas.

Na lista com as cláusulas, o Google também assume responsabilidade de responder em no máximo 15 dias as reclamações que
receber. Pelo acordo, a empresa se compromete ainda a desenvolver tecnologia eficiente para filtrar e impedir a publicação de imagens de pornografia infantil no Orkut.

O termo define também a notificação automática de todas as ocorrências de pornografia infantil detectadas em perfis e comunidades do Orkut e a retirada de conteúdos ilícitos, mediante ordem judicial, requerimento de autoridade policial ou do Ministério Público, e preservação dos dados necessários à identificação dos autores e conteúdos.

Segundo o acordo, a empresa terá ainda que desenvolver campanhas de educação para o uso seguro e não criminoso da internet,
além de financiar a confecção de 100 mil cartilhas que serão distribuídas a crianças e adolescentes de escolas públicas (sobre o
uso seguro da internet).
GIRALDI, Renata, http://http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u418420.shtml/, acessado em 30/07/2008.(Adaptação)
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17 - Julgue verdadeiro (V) ou falso (F). Os objetivos do texto são
I) noticiar um acordo firmado entre duas empresas.
II) apresentar, com detalhes, um acordo firmado contra os crimes de pedofilia.
III) apresentar as opiniões de políticos sobre o acordo firmado e os crimes de pedofilia.
IV) sugerir como empresas devem tratar crimes relacionados à pedofilia.
A seqüência correta é:
a) F V F F.
b) V V V F.
c) F V V V.
d) F F V V.
e) V V F F.

18 - Marque a alternativa cuja palavra/expressão NÃO faz parte da área de sentido de “TAC” (1º§).
a) acordo.
b) duro golpe.
c) termo.
d) qualquer cláusula.
e) sistema.

19 - Compare os textos I e II e julgue verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações.
I) Os dois textos tratam do mesmo assunto; e o texto II pode ser considerado como complemento de informações do texto I.
II) O texto I enfatiza a ação da Polícia Federal e o texto II apresenta o acordo entre o Ministério Público e o Google.
III) O texto II apresenta detalhes de uma ação do Ministério Público não retratada no texto I.
IV) O texto I trata de operações policiais contra a pedofilia e o texto II, de um acordo entre duas entidades sobre o mesmo assunto.
A seqüência correta é:
a) V F F F.

b) F F V V.

c) V V F V.

d) F V V V.

e) F V F F.

20 - Considerando a ocorrência de crase no trecho a seguir, marque a alternativa correta.

“... o Google se compromete a cumprir de forma integral a legislação brasileira no que se refere a ocorrência de crimes cibernéticos...”

a) No primeiro “a”, poderia ocorrer crase, pois está localizado entre dois verbos.
b) No segundo e no terceiro “a”, poderia ocorrer crase, pois antecedem substantivos femininos.
c) No terceiro “a”, não é possível ocorrer crase, pois o substantivo está no singular.
d) No terceiro “a”, ocorre crase, pois o verbo é usado com a preposição “a” e o substantivo está acompanhado do artigo “a”.
e) No segundo “a”, poderia ocorrer crase, pois a palavra que o antecede é um adjetivo feminino.
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21 - A capacidade de armazenamento de um disco rígido de 160GB em bytes é de:
a) 1024 x 160 bytes.

b) 1024 x 1024 x 160 bytes.

c) 1024 x 1024 x 1024 x 160 bytes.

d) 1024 x 1024 x 1024 x 1024 x 160 bytes.

e) 1024 x 1024 x 1024 x 1024 x 1024 x 160 bytes.

22 - São exemplos de processadores, com EXCEÇÃO de:
a) Intel Core Duo.

b) Celeron.

c) Centrino.

d) AMD Athlon 64.

e) Adobe.

23 - O melhor termo que define todos os componentes NÃO integrados ou conectados diretamente na placa mãe é:
a) Barramento.

b) Periférico.

c) Acessório.

d) Suprimento.

e) Aplicativo.

24 - Qual dos itens abaixo não é um periférico de entrada?
a) Datashow.

b) Webcam.

c) Teclado.

d) Scanner.

e) Mouse.

25 - Assinale o item que apresenta o nome de duas pastas que são criadas automaticamente quando o Windows é instalado.
a) Windows e Meus Documentos.

b) Meus Documentos e Office.

d) Aplicativos e Meus Documentos.

e) Aplicativos e Office.

c) Office e Windows.

26 - Analise as seguintes afirmações sobre webmail e marque as corretas:
I)

Permite enviar mensagens, mesmo não estando conectado à Internet.

II) Utiliza browsers para manipular caixas postais.
III) Permite produzir efeitos de animação e mensagens eletrônicas.
IV) Permite consulta às caixas postais a partir de qualquer ponto da internet, sem a necessidade de softwares de e-mail.
Assinale a alternativa correta.
a) I e III.

b) II e IV.

c) II, III e IV.

d) I, II e IV.

e) I, II, III, e IV.

27 - A BIOS é o _____________________ indispensável para o funcionamento de um computador. Escolha a alternativa que
preenche corretamente a lacuna acima.
a) firmware.

b) middleware.

c) hardware.

d) peopleware.

e) framework.

28 - Qual dos itens abaixo NÃO é exemplo de memória não-volátil?
a) ROM.

b) RAM.

c) Flash.

d) CD.

e) DVD.

29 - Uma forma de identificar um arquivo é através de sua extensão. Escolha a alternativa cujo tipo de arquivo não corresponde à
extensão apresentada.
a) Arquivo do tipo imagem - .gif

b) Arquivo do tipo texto - .txt

d) Arquivo de documento Word 2003 - .doc

e) Arquivo de planilha excel - .exe

c) Arquivo de driver - .dll

30 - Um _____________________ é um método para armazenar e organizar arquivos de computadores, permitindo fácil acesso a
estes arquivos. Escolha a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.
a) sistema de arquivo.

b) compactador.

c) browser.
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31 - Qual é a tecla de atalho para localizar uma palavra em um documento editado no Microsoft Word, versão em língua portuguesa?
a) SHIFT + F.

b) SHIFT + L.

c) CTRL + F.

d) CTRL + L.

e) ALT + F.

32 - Assinale a alternativa que indica o botão que permite no Microsoft Word inserir marcadores (pontos ou outros símbolos inseridos antes do texto, como itens de uma lista).

a)

b)

c)

d)

e)

33 - Sobre o Microsoft Word, versão em língua portuguesa, julgue corretos ou incorretos os itens abaixo:
I)

Permite manipular comentários e alterações controladas, como inserções ou exclusões de texto.

II) Permite editar texto em duas colunas.
III) Permite salvar páginas como documentos HTML.
IV) Permite editar equações matemáticas através do Equation Editor.
Escolha a alternativa correta:
a)Estão corretos I, II e III.

b) Estão corretos I, II e IV.

c) Estão corretos II, III e IV.

d) Todos os itens estão incorretos.

e) Todos os itens estão corretos.

34 - No Microsoft Word, para desfazer a última ação executada, é preciso apenas utilizar o botão

, que pode ser substituído

pela tecla de atalho:
a) CTRL + Z.

b) CTRL + L.

c) CTRL + Y.

d) CTRL + W.

e)CTRL + D.

35 - Com relação ao Microsoft Excel, versão em língua portuguesa, para se somar apenas os valores contidos na célula A1 e na
célula A4, deve-se usar a função =SOMA da seguinte forma:
a) =SOMA(A1:A4).

b) =SOMA(A1-A4).

d) =SOMA(A1;A2;A3;A4).

e) =SOMA(A1.A4).

c) =SOMA(A1+A4).

36 - No Windows XP, a tecla de atalho que permite atualizar uma janela ativa é:
a) F1.

b) F2.

c) F3.

d) F4.

e) F5.

37 - No Windows XP, proteção de tela é um programa decorativo com imagens em movimento que entra em ação sempre que o
computador fica inativo. Sobre a proteção de tela, é INCORRETO afirmar:
a) A proteção de tela não interfere em outros programas.
b) A proteção de tela é desligada assim que o mouse ou teclado são movidos.
c) Pode-se definir uma senha para que a proteção de tela seja desligada.
d) A proteção de tela garante que seu computador seja protegido de vírus.
e) O usuário pode escolher quais imagens mostrar na proteção de tela.
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38 - O Windows XP permite que o usuário configure o mouse de acordo com suas necessidades. Esta opção é acessível a partir
de um ícone localizado em:
a) Conexões de rede.

b) Microsoft Office.

d) Acessórios.

e) Nenhuma das opções.

c) Painel de controle.

39 - No Windows XP, para organizar os ícones na área de trabalho, é suficiente:
a) Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, apontar para Organizar ícones por e clicar em um dos comandos no
submenu.
b) Clicar no botão Iniciar, apontar para Organizar ícones por e clicar em um dos comandos no submenu.
c) Clicar no botão Iniciar, apontar para Ícones e clicar em um dos comandos no submenu.
d) Clicar com o botão direito do mouse no ícone Meu Computador, apontar para Organizar ícones por e clicar em um dos comandos no submenu.
e) Todas as opções estão corretas.

40 - Os botões

permitem, respectivamente:

a) Minimizar, fechar e maximizar uma janela do Windows XP.
b) Minimizar, maximizar e fechar uma janela do Windows XP.
c) Fechar, minimizar e maximizar uma janela do Windows XP.
d) Fechar, maximizar e minimizar uma janela do Windows XP.
e) Maximizar, minimizar e fechar uma janela do Windows XP.

09

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

C O N C U R S O

P Ú B L I C O — 2 0 0 8

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41 - De acordo com a Lei de Organização Judiciária, é considerado órgão do Poder Judiciário do Estado:
a) o Tribunal de Alçada.
b) o Juiz do Trabalho.
c) o Tribunal do Júri.
d) a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa.
e) o Governador do Estado.

42 - Com relação ao Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta:
a) O Presidente do Tribunal de Justiça terá mandato de quatro anos.
b) O membro do Tribunal Regional Eleitoral poderá concorrer ao cargo de Presidente do Tribunal de Justiça.
c) O acesso ao cargo de Desembargador dar-se-á apenas pelo critério de antigüidade.
d) O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, tem sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado.
e) O Tribunal de Justiça compõe-se de vinte e cinco desembargadores.

43 - Dentre as opções abaixo, marque a alternativa que NÃO representa um órgão do Tribunal de Justiça:
a) Juízes Substitutos.
b) Tribunal Pleno.
c) Câmaras Isoladas.
d) Corregedoria da Justiça.
e) Controladoria Geral.

44 - Analise as assertivas abaixo e marque a(s) correta(s):
I. A Corregedoria-Geral da Justiça, com sede na Capital e jurisdição em todo o Estado, terá funções administrativas, disciplinares,
orientação e fiscalização, e será exercida por um Desembargador, com título de Corregedor-Geral da Justiça.
II.Os Juízes Corregedores exercerão as suas atribuições, por delegação do Corregedor-Geral da Justiça, relativamente aos Juízes
de Direito e aos servidores da Justiça.
III.Servirão na Corregedoria-Geral de Justiça seis Corregedores Auxiliares.
Está(ão) correta(s):
a) I.

b) I e II.

c) III.

d) II e III.

e) I, II e III.

45 - Na assertiva abaixo, preencha a lacuna com a alternativa correta:
As Câmaras Cíveis compõem-se de ____ Desembargadores cada uma.
a) Dois.
b) Três.
c) Cinco.
d) Sete.
e) Nove.
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46 - São penalidades disciplinares, EXCETO:
a) Advertência.
b) Censura.
c) Remoção.
d) Demissão.
e) Prestação de serviços à comunidade.

47 - Com relação à prescrição da ação disciplinar, julgue as seguintes assertivas atribuindo-lhes V (verdadeiro) ou F (falso), assinalando a alternativa que contenha a seqüência correta:
I. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
II. O curso da prescrição não se interrompe pela reincidência.
III. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.
IV. A ação disciplinar prescreverá em um ano quanto à advertência.
V. A ação disciplinar prescreverá em dois anos quanto à advertência.

a) V-F-V-V-F.

b) V-V-F-V -V.

c) F-F-V-F -V.

d) F-F-V-V -V.

e)V-V-F-F-F.

48 - São deveres do servidor, EXCETO:
a) Ser leal aos órgãos a que servir.
b) Ser assíduo e pontual no serviço.
c) Tratar com urbanidade as pessoas.
d) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
e) Observar as normas legais, mas não as regulamentares.

49 - Qual das alternativas abaixo representa uma infração que NÃO poderá ser punida com demissão por ato do servidor?
a) Abandono de cargo.
b) Se o servidor cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de
sua responsabilidade ou de seu subordinado.
c) Inassiduidade habitual.
d) Improbidade administrativa.
e) Corrupção.

50 - A penalidade de suspensão, em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência não poderá exceder o prazo de:
a) Noventa dias.
b) Trinta dias.
c) Quinze dias.
d) Cento e vinte dias.
e) Quarenta e cinco dias.
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51 - São requisitos essenciais para criação e instalação de comarcas:
a) Extensão territorial mínima de cem quilômetros quadrados.
b) População mínima de vinte mil habitantes.
c) Mínimo de cinco mil eleitores.
d) Cadeia pública que ofereça condições de higiene e segurança.
e) Todas as alternativas estão corretas.

52 - Com relação à elevação de comarca à segunda entrância, analise as alternativas abaixo e marque a(s) correta(s):
I. População mínima de vinte mil habitantes.
II. Mínimo de dez mil eleitores.
III. Movimento forense anual mínimo de quatrocentos feitos.
Está (ão) correta (s):
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) III.
e) I, II e III.

53 - Preencha as lacunas com a opção correta:
As penalidades de advertência, censura e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de ____, ____ e
____ anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
a) Um – dois – três.
b) Um – três – cinco.
c) Dois – três – quatro.
d) Três – cinco – sete.
e) Três – quatro – cinco.

54 - Será cassada a aposentadoria de quem houver praticado, na atividade, fato punível com a
a) advertência.
b) suspensão.
c) demissão.
d) censura.
e) remoção.

55

- A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita

à (s) penalidade (s) de
a) advertência e suspensão.
b) suspensão e demissão.
c) advertência e demissão.
d) suspensão, apenas.
e) demissão, apenas.
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56 - Com relação às serventias judiciais, marque a alternativa INCORRETA:
a) Haverá em cada comarca uma ou mais serventias judiciais, de acordo com o movimento forense, extensão territorial do município e o número de habitantes.
b) Nas comarcas de menos de trinta mil habitantes haverá uma só serventia judicial.
c) Na sede de cada comarca haverá um ou mais escrivão.
d) Nos distritos de cidades que não sejam sede de comarca, haverá uma serventia de registro civil de nascimento e de óbitos.
e) As serventias judiciais poderão ter, conforme a necessidade do serviço, um ou mais escreventes e auxiliares como empregados, conforme o disposto na legislação específica.

57 - Assinale a opção que contém APENAS comarcas de terceira entrância:
a) Cabedelo e Santa Rita.
b) João Pessoa e Cajazeiras.
c) Campina Grande e Patos.
d) Alagoa Grande e Itaporanga.
e) Pocinhos e Uiraúna.

58

- Preencha o espaço em branco com a opção certa:
A criação de novas varas ocorrerá por proposta do ________, quando superior a quatrocentos o número de processos ajui-

zados anualmente.
a) Corregedor-Geral da Justiça.
b) Tribunal de Justiça.
c) Juiz das Execuções Penais da Capital.
d) Juiz Corregedor.
e) Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

59 - As atribuições do Corregedor-Geral de Justiça, dos Juizes Corregedores e o disciplinamento das correições e inspeções, serão definidos:
a) No Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
b) Na Constituição do Estado.
c) Em Resolução da Assembléia Legislativa do Estado.
d) Em Decreto do Governador do Estado.
e) Em Lei de iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça.

60 - Analise as assertivas abaixo e marque a(s) correta(s).
I. A representação do Poder Judiciário compete ao Presidente do Tribunal de Justiça.
II. As decisões administrativas do Tribunal de Justiça serão sempre motivadas.
III.As decisões disciplinares do Tribunal de Justiça serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
Está (ão) correta (s):
a) I.
b) II e III.
c) III.
d) I e III.
e) I, II e III.
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61 - Marque a alternativa INCORRETA.
a) A Escola Superior da Magistratura é órgão do Tribunal de Justiça.
b) Na ausência eventual do Vice-presidente do Tribunal de Justiça, substitui-lo-á o Desembargador mais antigo que estiver em
exercício.
c) O Tribunal de Justiça funcionará como Tribunal Pleno integrado por um terço de seus membros.
d) O Tribunal de Justiça é presidido por um de seus membros.
e) O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecerá, dentre outras, as atribuições e competências do Presidente e do VicePresidente do Tribunal.

62 - Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em
a) censura.
b) advertência.
c) admoestação.
d) multa.
e) destituição de função comissionada.

63 - O servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente,
será punido com
a) advertência.
b) suspensão de 30 dias.
c) suspensão de até 15 dias.
d) censura.
e) demissão.

64 - Aos servidores da Justiça são vedados, quando no exercício do cargo:
a) A vinculação a escritório de advocacia.
b) As atividades mercantis.
c) As atividades político-partidárias.
d) A candidatura a mandato eletivo.
e) Todas as opções acima estão corretas.

65 - São comarcas integradas:
a) João Pessoa e Sapé.
b) Mamanguape e Rio Tinto.
c) Guarabira e Pedras de Fogo.
d) Campina Grande e Areia.
e) João Pessoa e Cruz do Espírito Santo.
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66 - O território do Estado, para a Administração da Justiça, divide-se em:
a) Municípios, distritos, comarcas e comarcas integradas.
b) Municípios, distritos e comarcas, apenas.
c) Municípios e distritos, apenas.
d) Comarcas e comarcas integradas, apenas.
e) Comarcas, apenas.

67 - São atribuições da Corregedoria da Justiça, EXCETO:
a) Expedir os atos necessários ao cumprimento de suas decisões e dar cumprimento às determinações do Tribunal de Justiça e do
Conselho da Magistratura.
b) Planejar a composição e supervisão das serventias judiciais e extrajudiciais, na forma da lei.
c) Substituir o Presidente nos seus impedimentos ocasionais, licenças e férias e sucedê-lo no caso de vaga.
d) Disciplinar, na forma da lei, os atos que poderão ser subscritos, em caráter temporário, por escreventes das serventias judiciais
e extrajudiciais.
e) Dispor sobre a classificação dos feitos cíveis e criminais para fins de distribuição, observadas as discriminações das leis processuais, natureza e valor da causa.

68 - Analise as assertivas abaixo e assinale a(s) correta(s).
I. O Corregedor-Geral da Justiça será auxiliado por quatro por quatro Juízes Corregedores de segunda Entrância.
II. Os Juízes Corregedores serão designados pelo Tribunal Pleno, mediante indicação do Corregedor-Geral.
III. A todo tempo poderá qualquer dos Juízes Corregedores ser dispensado, se assim decidir o Tribunal de Justiça pela maioria
absoluta de seus membros, atendendo proposta do Corregedor-Geral.
Está(ão) correta(s):
a) I.

b) I e II.

c) III.

d) II e III.

e) I, II e III.

69 - Preencha as lacunas com a opção correta:
A organização e funcionamento dos serviços da Corregedoria serão disciplinados pelo Regimento Interno da Corregedoria
da Justiça, elaborado pelo _______ e aprovado pelo __________.
a) Corregedor-Geral – Conselho da Magistratura.
b) Presidente do Tribunal – Tribunal Pleno.
c) Corregedor-Geral – Tribunal Pleno.
d) Conselho da Magistratura – Presidente do Tribunal.
e) Presidente do Tribunal – Conselho da Magistratura.

70 - Cabe ao Corregedor-Geral da Justiça providenciar:
a) A restauração dos processos de ação pública anulados, destruídos ou extraviados.
b) A tomada de contas daqueles obrigados a prestá-las.
c) A informação nos casos de sonegação tributária às repartições competentes.
d) A apuração da ocorrência de crime ou contravenção sobre os quais não hajam provido as autoridades, denunciando a omissão
aos órgãos competentes.
e) Todas as opções acima estão corretas.

15

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

C O N C U R S O

P Ú B L I C O — 2 0 0 8

71 - O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, com sede na Capital e jurisdição em todo o
território do Estado, compõe-se de
a) vinte Desembargadores.
b) dezoito Desembargadores.
c) vinte e um Desembargadores.
d) dezessete Desembargadores.
e) dezenove Desembargadores.

72 - São deveres do servidor, EXCETO:
a) Atender com presteza a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse
pessoal.
b) Cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.
c) Atender com presteza as requisições para a defesa da Fazenda Pública.
d) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.
e) Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio do Poder Judiciário.

73 - Analise as assertivas abaixo e assinale as corretas.
I. Ao servidor é proibido aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro.
II. Ao servidor é proibido praticar usura sob qualquer de suas formas.
III. Ao servidor é proibido atuar como procurador ou intermediário, junto às repartições públicas, em qualquer situação.
IV. Ao servidor é proibido utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
V. Ao servidor é proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e
transitórias, sendo inexigível a imediata comunicação ao chefe imediato.
Estão corretas:
a) I e II.

b) I e III.

c) I, II e III.

d) I, II e IV.

e) IV e V.

74 - Verificada a coexistência de Juízes e servidores da Justiça incompatíveis de servirem conjuntamente, terão preferência, nessa ordem:
a) O magistrado, o vitalício; se ambos vitalícios, o mais antigo no cargo e, se ambos tiverem igual tempo de serviço, o mais antigo
no serviço público.
b) O vitalício, o magistrado; se ambos vitalícios, o mais antigo no cargo e, se ambos tiverem igual tempo de serviço, o mais antigo
no serviço público.
c) O vitalício, o magistrado; se ambos vitalícios, o mais antigo no serviço público e, se ambos tiverem igual tempo de serviço, o
mais antigo no cargo.
d) O mais antigo no serviço público, o mais antigo no cargo, o magistrado, o vitalício.
e) O mais antigo no cargo, o mais antigo no serviço público, o vitalício, o magistrado.

75

- Os municípios de Mari e Umbuzeiro são, respectivamente, comarcas de

a) primeira e segunda entrância.
b) segunda e terceira entrância.
c) primeira e terceira entrância.
d) terceira entrância.
e) segunda entrância.
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76 - São consideradas comarcas de terceira entrância:
a) AREIA, compreendendo Mata Limpa.
b) BANANEIRAS, compreendendo Borborema e Dona Inês.
c) CAJAZEIRAS, compreendendo Bom Jesus e Cachoeira dos Índios.
d) CATOLÉ DO ROCHA, compreendendo Bom Sucesso, Brejo dos Santos, Cel. Maia, Jericó, Mato Grosso e Riacho dos Cavalos.
e) SANTA RITA, compreendendo a Praia de Fagundes.

77 - São consideradas comarcas de primeira entrância:

a) COREMAS, compreendendo Coremas.
b) SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, compreendendo Bernardino Batista, Poço de José de Moura, Santa Helena e Triunfo.
c) SAPÉ, compreendendo Inhauá, Riachão do Poço, Renascença e Sobrado.
d) SOLÂNEA compreendendo Casserengue e Durval Lira.
e) SOUSA, compreendendo Aparecida, Casinha do Homem, Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, Santa Cruz, São Francisco, São
José de Lagoa Tapada, São Pedro e Vieirópolis.

78 - São consideradas comarcas de segunda entrância:
a) SUMÉ, compreendendo Amparo e Congo.
b)TAPEROÁ, compreendendo Assunção e Livramento.
c)TEIXEIRA, compreendendo Cacimbas, Desterro, Mãe D’Água e Maturéia.
d) UIRAÚNA, compreendendo Poço Dantas e Santarém.
e) PATOS, compreendendo Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Passagem, Quixaba, Salgadinho, Santa Terezinha, São José do
Bonfim e São José de Espinharas.

79 - São consideradas comarcas integradas, EXCETO:
a) Pirpirituba e Guarabira.
b) Serra Branca e São João do Cariri.
c) Bananeiras e Campina Grande.
d) Pilar e Pedras de Fogo.
e) Mamanguape e Rio Tinto.

80 - São atribuições da Corregedoria da Justiça, EXCETO:
a) Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em lei ou resolução.
b) Relacionar os livros necessários a cada ofício, especificando o número de folhas e o modo de escrituração, atualizando- se de
acordo com as modificações legais e conveniências do serviço.
c) Processar as justificações administrativas de tempo de serviço dos servidores, prestado à Justiça, anteriormente à nomeação ou
contrato.
d) Propor ao Governo do Estado medidas que visem à regularidade das Serventias Judiciais e Extrajudiciais.
e) Deliberar a respeito dos demais assuntos que lhe forem submetidos e que se relacionem com a administração das Serventias
Judiciais e Extrajudiciais, respeitada, quanto aos serviços notariais e de registro, a competência do juízo, definida na Lei específica.
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- O valor da expressão
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1
⎛ 3 19 17 ⎞
−1
⎜ + − ⎟(2 − (3,1999...) )
⎝ 8 3 24 ⎠

é:

a) 1,2

1
5

b) c)

1
6

d) 161
.
24
e) 0,6

82 - Dado um triângulo eqüilátero, qual é o valor da razão entre as áreas dos círculos inscrito e circunscrito a este triângulo?

a)

3
3

b)

3
4

c)
d)
e)

83

1
2

1
9
1
4

- Gonçalves Dias só pode ir ao shopping a cada 12 dias, e Ana Amélia fre-

qüenta o mesmo shopping apenas a cada 14 dias. Um dia, Gonçalves Dias encontrou-se com Ana Amélia no shopping e ficou muito interessado pela jovem, mas
esqueceu de pedir o número do telefone dela. Depois de quantos dias Gonçalves
Dias deve voltar ao shopping para encontrar Ana Amélia, sua bela pretendente?

a) 26.
b) 64.
c) 84.
d) 102.
e) 248.
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84 - Viajando de carro, a uma velocidade média de 80km/h, Olavo Bilac consegue
ir de Campina Grande a João Pessoa em 1h40min. Qual deve ser a velocidade
média de Olavo Bilac para que ele possa percorrer esse mesmo trajeto em
1h20min?

a) 100km/h.
b) 98km/h.
c) 96km/h.
d) 110km/h.
e) 90km/h.

85 - Precisa-se embalar caixas que têm forma de paralelepípedos cujas faces são
retângulos. As caixas menores serão armazenadas em uma caixa maior que está
no chão. Deve-se proceder de modo que as larguras e os comprimentos das caixas
menores fiquem na horizontal e que suas larguras fiquem paralelas entre si. As
dimensões da caixa maior são: 0,27m de altura, 0,29m de comprimento e 0,14m de
largura. As dimensões das caixas menores são 3cm de altura, 3cm de largura e
4cm de comprimento. Qual o número máximo de caixas menores que, dispostas da
maneira acima, cabem na caixa maior?

a) 328.
b) 252.
c) 243.
d) 215.
e) 361.

86 - Seja ABCD um trapézio isósceles de bases AB e CD, cujo perímetro mede
36cm. Considere M e N os pontos médios dos lados AD e BC, respectivamente.
Dado que o segmento CN mede 4cm, a medida do segmento MN é:

a) 6cm.
b) 8cm.
c) 10cm.
d) 12cm.
e) 16cm.
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87 - Em uma sala do Tribunal há três pilhas de processos, uma com 48, outra com
28 e a última com 40 processos. Para agilizar a distribuição dos processos entre os
juízes, um funcionário recebeu a tarefa de separar todos esses processos em pacotes, de forma que:

• Cada pacote tenha mais do que dois processos.
• Um mesmo pacote não contenha processos de pilhas diferentes.
• Todos os pacotes tenham o mesmo número de processos.
Após realizar o trabalho, quantos pacotes de processos foram feitos?

a) 35.
b) 27.
c) 32.
d) 29.
e) 37.

88 -Determine, no conjunto dos números reais, o intervalo que corresponde às soluções simultâneas das inequações x +

5 − 13
1
5
1 6
3
e
≤
x−
x− > x− .
3
2
3
3
2 5
2

a) ⎡− 2,− 4 ⎞⎟
⎢
⎣

5⎠

b) ⎡− 15 , − 13 ⎞⎟
⎢⎣ 7 15 ⎠
c) ⎡− 1,− 4 ⎞⎟
⎢⎣
15 ⎠
3 ⎤
⎛
d) ⎜ − 2,
− 15 ⎥⎦
⎝
15 − 4 ⎤
e) ⎛⎜ − ,
⎝ 7 15 ⎥⎦

89 - Participam de uma gincana 120 pessoas, das quais 30 são homens. Quantos
homens devem entrar na gincana para que as mulheres representem 60% dos participantes?

a) 60.
b) 90.
c) 112.
d) 30.
e) 45.
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90 - No mês de julho, no “Liquida Campina”, o preço de uma saia numa determinada loja sofreu um desconto de 8%. Sabendo que no mês de junho esta loja já havia
dado um desconto de 5% no preço da saia, qual foi o desconto percentual total
dado pela loja?

a) 9,8%.
b) 10,4%.
c) 10,6%.
d) 12,4%.
e) 12,6%.

91 - Considere três subconjuntos A, B e C de um conjunto universo U . Qual a relação entre esses conjuntos que representa o conjunto pintado em tom cinza do diagrama de Venn abaixo?

a) ( A ∩ B ∪ C ) c ∪ ((C ∪ ( A ∩ B )) − ( A ∩ B ∩ C ))
b) ( A ∪ B ) c ∪ ((( A ∩ C ) ∪ ( B ∩ C )) − ( A ∩ B ∩ C ))
c) ( A ∪ B ∪ C )c ∪ ((C ∩ ( A ∪ B)) − ( A ∩ B ∩ C ))
d) ( A ∪ B ∪ C ) c ∪ ((( A ∩ C ) ∪ ( B ∩ A)) − ( A ∩ B ∩ C ))
e) ( A ∪ B ∪ C ) c ∪ (( C ∪ ( A ∩ B )) c − ( A ∩ B ∩ C ))

Observação: se X e

y

são subconjuntos de U , definem-se X c = {x ∈ U ; x ∉ X } e

X − Y = {x ∈ U ; x ∈ X e x ∉ Y }
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- O perímetro, medido em decímetros, de um quadrado é igual a

4
5

do perí-

metro, também medido em decímetros, de um pentágono regular de lado medindo
80cm. A área desse quadrado é igual a:
a) 0,64 m2.
b) 0,56 m2.
c) 0,48 m2.
d) 0,36 m2.
e) 0,32 m2.

93

- Três super-heróis, Batman, Homem-aranha e Super-homem, decidiram abrir

uma empresa para oferecer serviços de segurança particular. Batman investiu
R$1.200,00 na empresa, Homem-aranha investiu o dobro desse valor e o Superhomem investiu o mesmo tanto de Batman, acrescido de R$200,00. Após o tremendo sucesso da empresa, eles decidem dividir proporcionalmente o lucro de
R$2.500,00, de acordo com o montante que cada um investiu. Quanto desse lucro,
em reais, caberá para Batman, para o Homem-aranha e para o Super-homem, respectivamente?

a) 600, 1.500 e 400.
b) 400, 800 e 1.300.
c) 200, 400 e 1.900.
d) 600, 800 e 1.100.
e) 600, 1.200 e 700 .

94 - Uma pessoa investiu R$ 900,00 durante 2 meses num determinado título de
capitalização. Ao final deste período, esta pessoa resgatou R$ 961,00. Qual o valor
com a melhor aproximação da taxa mensal de juros que este título de capitalização
rendeu?

a) 2,8%.
b) 3%.
c) 4,2%.
d) 5,6%.
e) 3,3%.
95 - Uma construtora emprega 5 equipes, trabalhando 8 horas por dia, durante um
mês, para construir 1 km de uma rodovia. Empregando 7 equipes, trabalhando 6
horas por dia, durante dois meses, qual o comprimento do trecho da rodovia que a
construtora conseguirá construir?
a) 1,7 km.

b) 3,7 km.

d)1,1 km.

e) 9 km.

c) 2,1 km.
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96 - Um químico mistura 400ml de uma amostra de água fluoretada (isto é, contendo flúor) com 100ml de uma outra amostra. Sabe-se que a primeira amostra tinha
3% de flúor, e a segunda, 6%. Qual a porcentagem de concentração de flúor da
mistura obtida pelo químico?

a) 3,4%.

b) 3,6%.

d) 4,0%.

e) 4,2%.

c) 3,8%.

97 - Um número maior do que cinqüenta é formado por dois algarismos, de modo
que a soma desses algarismos é 10 e a diferença entre o algarismo da casa das
dezenas e da casa das unidades é a maior possível. Podemos afirmar que este
número é:

a) Divisível por 7.
b) Primo.
c) Divisível por 3.
d) Par.
e) Da forma

98

n2

, para algum número natural

n

.

- Um determinado antibiótico (na forma de suspensão oral) deve ser ingerido

na quantidade de 2 mg por quilograma de massa corporal. Sabendo que sua concentração é igual a 10 mg/ml, quantos ml desse antibiótico devem ser prescritos
para um paciente que pesa 60 kg?

a) 6 ml.
b) 8 ml.
c) 10 ml.
d) 12 ml.
e) 16 ml.

99 - Em um concurso público com 30 questões, cada questão certa valia 5 pontos
e cada questão errada valia -2 pontos (menos dois pontos). Castro Alves respondeu as 30 questões e fez 129 pontos. Quantas questões Castro Alves errou?

a) 1.

b) 2.

d) 3.

e) 7.

c) 5.

100 - Uma conta de energia elétrica, no valor de R$90,00, foi paga com atraso de
12 dias. Considerando o mês comercial de 30 dias e sabendo que os juros por atraso é simples e igual a 4% ao mês, qual o valor do montante pago?

a) R$ 91,44.

b) R$ 91,86.

d) R$ 90,86.

e) R$ 90,98.

c) R$ 91,94.
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