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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Língua Portuguesa/Redação Oficial 
 

Atenção:  As questões de números 1 a 6 referem-se ao texto 
seguinte. 

 
 

Notícias municipais 
 

Chegaram notícias de minha cidade natal. Um pouco 

antigas: têm quarenta anos e estão numa coleção de jornais 

velhos que me ofereceu um amigo, conterrâneo. 

Começo a compreender a atitude de Machado de Assis, 

ao responder a alguém que lhe dizia serem feias certas casas 

do Rio: “São feias, mas são velhas”. O prestígio da ancianidade, 

que não é aparente, velava a seus olhos a mesquinhez da 

arquitetura. 

Assim me ponho a folhear com emoção estas páginas 

amarelecidas, temendo que se rasguem, porque a fibra do pa-

pel se gastou como fibra humana. Cheiram preciosamente a 

1910, e embora ninguém tenha nada que ver com a infância do 

autor, eu direi que cheiram também a meninice, porque nelas se 

revê o menino daquele tempo, e o menino vai pelas ruas, sobe 

nas árvores, contempla longamente o perfil da serra, prova o 

gosto dos araçás, dos araticuns e dos bacuparis* silvestres – 

tudo isso que o jornal não tem, mas que se desenrola do jornal 

como uma fita mágica. 

 
* Araçás, araticuns e bacuparis = frutas tropicais 

 
(Adaptado de Carlos Drummond de Andrade, Passeios na ilha) 

 
 
1. Nos dicionários, o sentido primeiro da palavra notícia é 

nova, ou novidade. No texto, o autor sugere que 
 

(A) as notícias mais surpreendentes fazem-nos esque-
cer de tudo o que é inapelavelmente antigo. 

 

(B) dos tempos remotos podem surgir lembranças que 
emprestam atualidade ao passado. 

 

(C) a oposição entre o que é novo e o que é antigo 
torna-se absoluta, quando lemos velhos documen-
tos. 

 

(D) há notícias antigas que parecem novas, sobretudo 
se associadas a velhas amarguras. 

 

(E) as lembranças mais felizes de nosso passado fazem 
sombrias as notícias do presente. 

2. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. De acordo com o contexto, na frase “São feias, mas 

são velhas”, a conjunção sublinhada tem o mesmo 
sentido de dado que. 

 
 II. Na frase O prestígio da ancianidade, que não é 

aparente, velava a seus olhos a mesquinhez da ar-
quitetura, afirma-se, em relação a certas casas do 
Rio, que seu ar de velhice, aparentemente valoriza-
da, não oculta a pobreza de sua arquitetura. 

 
 III. No 3o parágrafo, as páginas antigas do jornal são 

associadas, pela fragilidade de sua matéria, à fra-
gilidade dos homens, também condenados ao 
envelhecimento. 

 
Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afir-
ma em 

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

_________________________________________________________ 
 

3. Está clara e correta a redação deste livre comentário so-
bre o texto: 
 
(A) Para o autor, as notícias que um velho conterrâneo 

lhe proveu, através de jornais velhos, fizeram-lhe 
compreender que Machado de Assis tinha razão, 
quando se tratam de valorizar as coisas antigas. 

 
(B) Uma vez transposto para os velhos jornais, o autor 

reviveceu lembranças afetivas do menino que já fo-
ra, quando então se pusera a subir nas árvores, com 
tantas frutas para se deliciarem. 

 
(C) O autor admite que no passado ascende, por vezes, 

o valor de uma revelação, sobretudo quando, dis-
tantes da nossa meninice, dá-se o prazer em revi-
vermos as sensações mais extintas. 

 
(D) Se um jornal antigo não nos traz, propriamente, no-

tícias, pode surgir como um canal de pulsantes 
lembranças, pelas quais se avivam os prazeres da 
nossa meninice. 

 
(E) As frutas e os passeios, que tanto desfrutou em sua 

meninice, parecem vivos para o autor, conquanto ele 
tenha acesso aos jornais antigos que lhe cedeu um 
velho conterrâneo. 

_________________________________________________________ 
 

4. As normas de concordância verbal estão plenamente 
observadas na frase: 
 
(A) Apresentaram-se ao autor, na coleção de jornais ve-

lhos, para muito além de uma vaga lembrança, as 
cenas vivas de sua infância. 

 
(B) Os gostos e os perfumes do passado, aparente-

mente perdidos para sempre, revivem em páginas 
amareladas, cuja magia nos fascinam. 

 
(C) Já não se oferece ao nosso paladar, com a facili-

dade de antigamente, os prazeres das frutas fres-
cas, apanhadas no pé. 

 
(D) Deveu-se à coleção de jornais velhos, cedida pelo 

amigo, as vivas recordações que transportaram o 
autor ao tempo de sua meninice. 

 
(E) Invoca-se, nesse texto, a propósito da velhice, as 

sábias palavras de Machado de Assis, para quem 
também o tempo mostra-se belo. 
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5. Deve ser corrigida, por falha estrutural, a redação da 
seguinte frase: 
 
(A) O autor mostra-se algo irônico, ao sugerir que lhe 

chegaram novidades por meio de uma coleção de 
jornais bastante velhos. 

 
(B) Alia-se o autor a Machado de Assis, quando este 

afirma haver em casas velhas uma beleza que não 
provém de sua arquitetura. 

 
(C) O autor informa que aqueles jornais são de 1910; 

deduz-se, pois, de acordo com o texto, que os 
recebeu de seu amigo por volta de 1950. 

 
(D) Nas páginas amarelecidas dos jornais, o autor reen-

controu, como fitas que deles se desenrolassem, 
cenas e prazeres de sua infância. 

 
(E) Pondo-se a folhear, comovido, as páginas daqueles 

velhos jornais, uma vez que nelas reencontrou ima-
gens que lhe pareciam perdidas. 

_________________________________________________________ 
 

6. São exemplos de uma mesma função sintática os ele-
mentos sublinhados em: 
 
(A) Chegaram notícias de minha cidade natal e Começo 

a compreender a atitude de Machado de Assis. 
 
(B) me ponho a folhear estas páginas e velava a seus 

olhos a mesquinhez. 
 
(C) Cheiram preciosamente a 1910 e tudo isso que o 

jornal não tem. 
 
(D) nelas se revê o menino daquele tempo e estão numa 

coleção de jornais velhos. 
 
(E) o menino vai pelas ruas e prova o gosto dos araçás. 

_________________________________________________________ 
 

Informática 
 

7. Sobre arquivos e pastas no Windows XP, analise: 
 

 I. As pastas podem conter subpastas. É possível criar 
quantas subpastas forem necessárias, desde que 
haja espaço livre suficiente no disco. Cada subpas-
ta pode armazenar uma grande quantidade de 
arquivos e subpastas adicionais. 

 
 II. Para mover um arquivo de uma pasta para outra, 

abre-se a pasta que contém o arquivo que se de-
seja mover, depois, em uma janela diferente, abre-
se a pasta para onde se deseja mover o arquivo. 
Posicionam-se as janelas lado a lado na área de 
trabalho para ver o conteúdo de ambas. Em segui-
da, arrasta-se o arquivo da primeira pasta para a 
segunda. 

 
 III. Quando se exclui um arquivo do pen drive ou dis-

quete, por padrão, ele é armazenado temporaria-
mente na lixeira para permitir que seja recuperado 
posteriormente. 

 
 IV. Para que um arquivo excluído do disco rígido do 

computador seja armazenado temporariamente na 
lixeira, esse arquivo deve ser excluído utilizando, 
após selecioná-lo, as teclas SHIFT + DELETE. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) I e IV. 
(D) II e III. 
(E) II e IV. 

8. Devido ao pouco espaço disponível no disco rígido (HD) 
de seu computador, Paulo resolveu adicionar outro HD 
com capacidade de 540 GB. Após adicionar o novo disco, 
executou o procedimento para formatação, onde foi solici-
tado que selecionasse o sistema de arquivos desejado. 
Como utiliza o Windows XP e deseja armazenar inclusive 
seus arquivos de vídeo superiores a 4 GB (por arquivo), 
ele optou por selecionar o sistema de arquivos indicado 
pela Microsoft para sua versão do Windows, o 

 
(A) FAT. 
 
(B) FAT32. 
 
(C) NTFS. 
 
(D) ext2. 
 
(E) UDF. 

_________________________________________________________ 
 

9. Esse tipo de memória contém um padrão permanente de 
dados, que não pode ser mudado. Não é volátil, ou seja, 
nenhuma fonte de energia é necessária para manter os 
valores dos bits na memória. É possível ler o que tem nes-
sa memória porém, não é possível escrever algo novo 
nela. 
 
A memória citada no texto acima é conhecida como 
 
(A) DRAM. 
 
(B) SDRAM. 
 
(C) Flash. 
 
(D) ROM. 
 
(E) Cache. 

_________________________________________________________ 
 

Atualidades 
 

10. Denúncias de fraudes em eleições parlamentares [04/12/2011] 

provocaram a maior onda de protestos contra o governo 

desde o fim do regime comunista em 1991. As manifesta-

ções reuniram milhares de pessoas na capital, e em ou-

tras dezenas de cidades. 

Manifestantes usaram a internet, celulares e redes sociais 

para disseminar informações sobre supostas irregularida-

des na votação. Isso foi possível devido ao maior contin-

gente de pessoas com acesso a novas tecnologias. 

(http://educacao.uol.com.br/atualidades/. Acessado em 
15/12/2011) 

 

O fato político ocorreu na 
 
(A) Polônia. 
 
(B) Hungria. 
 
(C) Rússia. 
 
(D) Dinamarca. 
 
(E) Noruega. 
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11. Cerca de cem líderes já confirmaram presença na Rio+20, 
que será realizada em junho no Brasil. Cerca de 20 países 
já confirmaram que seus chefes de Estado não poderão 
comparecer e deverão enviar negociadores de "alto nível" 
como representantes. A expectativa é que o evento reúna 
tantos líderes quanto o seu antecessor, a Eco-92. 

 
(http://www.observadorpolítico.org.br/grupos/meioambie
nte/forum/topic/cem-lideres-ja-confirmaram-presenca-na-
rio20/. Adaptado) 

 
Um dos temas fundamentais de debate na Rio+20 será 
 
(A) a redução das energias de risco, como a nuclear. 
 
(B) a erradicação da AIDS nas áreas mais pobres do 

mundo. 
 
(C) a criação de uma nova instituição que substituirá o 

FMI. 
 
(D) a geopolítica que envolve o terrorismo global. 
 
(E) o desenvolvimento sustentável. 

_________________________________________________________ 
 

12. Leia a notícia relacionada às relações internacionais do 
Brasil. 

 
O Brasil comemorou [outubro de 2011], em uma nota da 
Chancelaria, a admissão da região como Estado pleno da 
Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura).  
"O governo Brasileiro felicita a região por sua admissão 
[na Unesco], primeira agência especializada do sistema 
das Nações Unidas que admitiu a região como membro 
pleno", diz em nota o Ministério das Relações Exteriores. 

 
Depois de dar seu voto favorável à causa da região, a 
chancelaria brasileira felicitou 
 
(A) a Palestina. 
(B) o Curdistão. 
(C) a Chechênia. 
(D) a Caxemira. 
(E) Kosovo. 

_________________________________________________________ 
 

História do Rio Grande do Norte e Aspectos 
Geoeconômicos do Rio Grande do Norte 

 
13. As oligarquias norte-rio-grandenses também se utilizavam 

da violência e das fraudes para vencer as eleições. Os 
líderes políticos estaduais ordenavam às lideranças muni-
cipais a utilização de atas falsas, o alistamento de elei-
tores mortos ou ausentes, a proibição do alistamento aos 
eleitores da oposição, etc. Utilizando-se desses artifícios, 
as oligarquias estaduais mantiveram-se no poder por mais 
de 30 anos, sem maiores sobressaltos, subvertendo o re-
gime republicano (...). 

(Sérgio Luiz Bezerra Trindade. História do Rio Grande do 
Norte. Natal: Editora do IFRN, 2010. p 162) 

 
É correto afirmar que durante a República Velha, as oligar-
quias norte-rio-grandenses subvertiam o regime ao se uti-
lizarem dos mecanismos a que o texto descreve, pois, 
 
(A) menosprezavam um dos elementos essenciais da 

democracia: a rotatividade do poder. 
 
(B) rechaçavam um dos princípios básicos da república: 

o unipartidarismo. 
 
(C) defendiam um dos pilares principais do nacionalis-

mo: a autonomia política das províncias. 
 
(D) apoiavam um dos ideais básicos do anarquismo: a 

república de grandes proprietários. 
 
(E) contrariavam uma das bases fundamentais do libe-

ralismo político: o sistema de eleição direta. 

14. Observe a foto. 
 

        
Getúlio Vargas e Franklin Delano Roosevelt em Natal em 
janeiro de 1943. 

 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vargas-com-
Roosevelt.jpg) 

 
No encontro entre os presidentes, retratado na foto acima, 
Brasil e Estados Unidos estreitaram relações e acordaram 
em construir um Quartel General que tornou o Rio Grande 
do Norte decisivo no processo da vitória aliada na 
Segunda Guerra Mundial pois, 
 
(A) assegurou a hegemonia política dos Estados Unidos 

sobre a navegação do Atlântico Norte que ficou per-
manentemente sob a fiscalização e o controle dos 
norte-americanos. 

 
(B) abalou o esforço desprendido pelos alemães na Amé-

rica Latina que viram seu poderio militar enfraquecer 
durante a expansão na África Ocidental e no Nor-
deste brasileiro. 

 
(C) barrou a expansão alemã que pretendia dar um salto 

da África Ocidental à América do Sul, passando pelo 
Nordeste brasileiro, ocupado antes por tropas norte-
americanas. 

 
(D) deteve principalmente as ameaças alemãs sobre os 

países da América Central, cuja produção petro-
lífera era vital para a economia dos países aliados, 
durante a guerra. 

 
(E) consistiu em uma manobra estratégica fundamental 

na luta contra o perigo do avanço do nazifascismo 
em países da América do Sul, economicamente 
empobrecidos pela guerra. 

_________________________________________________________ 
 

15. Considere as seguintes afirmações sobre as atividades 
agropecuárias do Rio Grande do Norte: 

 
 I. Cerca de 85% dos estabelecimentos agropecuários 

do Rio Grande do Norte são ocupados pela agri-
cultura familiar. 

 
 II. A grande maioria da mão de obra no setor agrícola 

potiguar trabalha em grandes propriedades comer-
ciais. 

 
 III. Atualmente, a agricultura familiar é responsável pe-

la maior parte do arroz, milho e mandioca produ-
zidos no estado. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) I. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) II. 
(E) II e III. 
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Legislação do Ministério Público do 

Rio Grande do Norte 
 

16. O Procurador-Geral de Justiça representará a Procura-
doria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, 
com prerrogativas e representação de Chefe de Poder nas 
solenidades, e será nomeado pelo Governador do Estado, 
dentre integrantes da carreira, em atividade, indicado em 
lista tríplice formada por seus membros, após aprovação 
de seu nome pela maioria absoluta dos membros da As-
sembléia Legislativa. No que concerne à eleição para o 
mandato do Procurador-Geral de Justiça é correto afirmar: 

 
(A) O mandato do Procurador-Geral de Justiça terá 

início no dia 18 do mês de maio dos anos ímpares, 
ou no primeiro dia útil subsequente. 

 
(B) O mandato do Procurador-Geral de Justiça terá du-

ração de dois anos, permitida duas reconduções. 
 
(C) São condições de elegibilidade para o cargo de Pro-

curador-Geral de Justiça ter mais de trinta e cinco 
anos de idade, contar com, no mínimo, vinte anos de 
carreira no Ministério Público do Estado e estar no 
pleno exercício da atividade funcional nos noventa 
dias anteriores do pedido de inscrição. 

 
(D) Verificada a vacância nos últimos três meses do 

mandato, responde pelo expediente da Procurado-
ria Geral de Justiça o Procurador de Justiça mais 
antigo na carreira. 

 
(E) Serão incluídos na lista tríplice que será encami-

nhada ao Governador do Estado do Rio Grande do 
Norte os cinco candidatos mais votados, observan-
do-se, sucessivamente para efeito de desempate, os 
critérios de idade mais avançada, maior tempo de 
carreira e maior tempo de serviço público. 

_________________________________________________________ 
 

17. Paulo, Promotor de Justiça da Comarca de Parnamirim 
(segunda entrância) e José, Promotor de Justiça da Co-
marca de Macaíba (segunda entrância), formularam re-
querimento de remoção de permuta subscrito por ambos 
ao Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande 
do Norte. Analise, nesse quadro, as seguintes situações 
hipotéticas: 

 
 I. Paulo foi removido voluntariamente para a Comarca 

de Parnamirim três anos antes da apreciação deste 
novo pedido de remoção que formula juntamente 
com José. 

 
 II. José está lotado há dez meses na Promotoria de 

Justiça da Comarca de Macaíba. 
 
 III. Paulo está inscrito em concurso para promoção pa-

ra Comarca de Natal (3a Entrância). 
 
 IV. José está a um ano e meio de atingir o limite da 

aposentadoria compulsória, completando 70 anos. 
 

O pedido veiculado pelos Promotores de Justiça NÃO será 
conhecido, dentre outras hipóteses, nas situações indica-
das APENAS nos itens 

 
(A) I, II e IV. 

(B) I e III. 

(C) I e IV. 

(D) II e III. 

(E) II, III e IV. 

18. José, Servidor Público do Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte, ocupante de cargo efetivo na comarca de 
Mossoró, é removido, de ofício, por necessidade do ser-
viço, para a cidade de Natal. Depois de um ano e dois 
meses trabalhando na nova sede José falece em um aci-
dente de trânsito. Neste caso, a família do servidor José 

 
(A) não terá direito ao recebimento de ajuda de custo e 

transporte para a localidade de origem, uma vez que 
o óbito ocorreu mais de um ano depois da remoção 
para a nova sede. 

 
(B) terá direito ao recebimento de ajuda de custo e trans-

porte para a localidade de origem, dentro do prazo 
de um ano, contado do óbito. 

 
(C) não terá direito ao recebimento de ajuda de custo e 

transporte para a localidade de origem, por falta de 
previsão legal nesse sentido. 

 
(D) terá direito ao recebimento de ajuda de custo e 

transporte para a localidade de origem, dentro do 
prazo máximo de seis meses, contado do óbito. 

 
(E) terá direito ao recebimento de ajuda de custo e 

transporte para a localidade de origem, dentro do 
prazo máximo de dois anos contado do óbito. 

_________________________________________________________ 
 

19. No que concerne ao Regulamento para Avaliação de De-
sempenho de Servidor em Estágio Probatório, instituído 
pela Portaria no 825/2004, da Procuradoria Geral de Jus-
tiça do Rio Grande do Norte, o Procurador-Geral de Jus-
tiça instituirá a Comissão de Avaliação de Desempenho, 
para mandato de 

 
(A) dois anos, constituída de, pelo menos, um Procura-

dor de Justiça, três Promotores de Justiça e dois 
Servidores Estáveis do Quadro de Pessoal do Minis-
tério Público. 

 
(B) dois anos, constituída de, pelo menos, dois Procura-

dores de Justiça, dois Promotores de Justiça e um 
Servidor estável do Quadro de Pessoal do Ministério 
Público. 

 
(C) um ano, constituída de, pelo menos, dois Procurado-

res de Justiça, dois Promotores de Justiça e um 
Servidor estável do Quadro de Pessoal do Ministério 
Público. 

 
(D) dois anos, constituída de, pelo menos um Procura-

dor de Justiça, um Promotor de Justiça e um Ser-
vidor estável do Quadro de Pessoal do Ministério 
Público. 

 
(E) um ano, constituída de, pelo menos, um Procurador 

de Justiça, um Promotor de Justiça e um Servidor 
estável do Quadro de Pessoal do Ministério Público. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

20. O Administrador Público, ao remover determinado Servi-
dor Público, com o objetivo de vingança, viola, dentre ou-
tros, o princípio da 
 
(A) proporcionalidade. 
 
(B) impessoalidade. 
 
(C) eficiência. 
 
(D) publicidade. 
 
(E) especialidade. 
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21. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 
ajuizou ação de improbidade administrativa contra Carlos 
e demais pessoas. Em sua defesa, Carlos alegou não ser 
parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por 
não ser agente público. Vale salientar que Carlos exerce, 
sem remuneração e de forma transitória, função pública 
em determinada autarquia do mesmo Estado. Nos termos 
da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), 
Carlos 

 
(A) é considerado agente público, pois preenche todos 

os requisitos legais para tanto. 
 

(B) não é considerado agente público, uma vez que não 
recebe remuneração. 

 

(C) não é considerado agente público, haja vista a sua 
transitoriedade na função pública. 

 

(D) é considerado agente público, pois, embora não 
preencha fielmente os requisitos legais, é denomi-
nado agente público por equiparação. 

 

(E) não é considerado agente público, pois, para tanto, é 
necessário que se trate somente de detentor de car-
go público. 

_________________________________________________________ 
 

22. O Estado do Rio Grande do Norte pretende realizar licita-
ção na modalidade tomada de preços, do tipo "técnica e 
preço", para a futura celebração de contrato administra-
tivo. Nos termos da Lei no 8.666/1993, o prazo mínimo en-
tre a publicação do edital e o recebimento das propostas 
será de 

 
(A)   5 dias. 
 
(B) 10 dias. 
 
(C) 20 dias. 
 
(D) 45 dias. 
 
(E) 30 dias. 

_________________________________________________________ 
 

23. Segundo a Lei no 8.666/93, no que concerne às garantias 
de execução dos contratos administrativos, está correto o 
que se afirma em:  

 
(A) A escolha da modalidade de garantia caberá ao ente 

público contratante, ou seja, caberá ao ente público 
optar por uma das modalidades de garantia. 

 

(B) As garantias podem abranger somente as seguintes 
modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dí-
vida pública e seguro-garantia. 

 

(C) A garantia prestada pelo contratado será liberada ou 
restituída após a execução do contrato e, quando 
em dinheiro, não será atualizada monetariamente. 

 

(D) Nos casos de contratos que importem na entrega de 
bens pela Administração, dos quais o contratado fi-
cará depositário, ao valor da garantia deverá ser 
acrescido o valor desses bens. 

 

(E) No caso de rescisão contratual, ainda que por ato 
atribuído ao contratado, a Administração não poderá 
reter a garantia para ressarcir-se dos prejuízos e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidos. 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
24. Tião é dono de uma pequena propriedade rural, onde ele 

e seus filhos, Pompeu e Pedro, plantam soja, sendo que 
dessa plantação retiram o sustento da família. Com o fim 
de desenvolver o negócio mediante o aumento do plantio, 
Tião obteve um empréstimo de cinco mil reais no Banco 
XYA, instituição privada. Entretanto, Tião não pagou o 
empréstimo e o referido Banco ingressou contra ele com a 
ação judicial no Poder Judiciário visando o recebimento do 
seu crédito e requereu ao Pacheco, Juiz de Direito com-
petente, a penhora do referido imóvel para garantia da 
execução. Porém, de acordo com o art. 5o, XXVI, da 
Constituição Federal, a penhora da propriedade rural de-
verá ser 

 
(A) deferida por Pacheco, que permitirá a continuidade 

da exploração da plantação de soja pelo Tião. 
 
(B) indeferida por Pacheco. 
 
(C) deferida por Pacheco, que deixará sob a guarda do 

Banco credor a plantação de soja, que não poderá 
vender a safra para receber seu crédito. 

 
(D) deferida por Pacheco, que determinará que Tião 

destine a renda da colheita da soja para pagamento 
da dívida. 

 
(E) deferida por Pacheco, que deixará sob a guarda do 

Banco credor a plantação de soja, que poderá 
vender a safra para receber seu crédito. 

_________________________________________________________ 
 

25. Caio, chileno, que era natural do Chile, onde mantinha re-
sidência fixa, e, por força do trabalho, morava sozinho em 
Moscou (Rússia), faleceu em Paris (França), durante suas 
férias, deixando uma filha brasileira, Helena, que, em ra-
zão de bolsa de estudo, morava sozinha em Londres 
(Inglaterra). Caio era dono de apenas um bem, consis-
tente no apartamento situado na Cidade do Rio de Janei-
ro. De acordo com o art. 5o, XXXI, da Constituição Fe-
deral, a sucessão do único bem deixado por Caio será 
regulada, se for mais favorável, pela Lei 

 
(A) do Chile. 
(B) da Rússia. 
(C) do Brasil. 
(D) da França. 
(E) da Inglaterra. 

_________________________________________________________ 
 

26. Gilberto, integrante do grupo civil TKY, agiu contra a or-
dem constitucional do país no ano de 1970, sendo pro-
cessado, julgado e condenado pela prática de crime, cuja 
sentença penal transitou em julgado no ano de 1975. 
Porém, no ano de 1975 Gilberto conseguiu fugir do Brasil 
para a Alemanha sem ter cumprido a pena na qual foi 
condenado. No corrente ano de 2012 Gilberto voltou ao 
Brasil e no aeroporto foi preso pela polícia por ordem 
judicial para o cumprimento da pena. Gilberto impetrou 
Habeas Corpus perante a autoridade judiciária compe-
tente pleiteando sua liberdade. De acordo com o artigo 5o, 
XLIV, da Constituição Federal, o Habeas Corpus foi  

 
(A) deferido, sendo Gilberto solto, pois o crime prescre-

veu no ano de 1985. 
 
(B) deferido, sendo a soltura de Gilberto condicionada 

ao pagamento de fiança, sendo vedada sua saída do 
Brasil. 

 
(C) deferido, sendo Gilberto solto, pois o crime prescre-

veu no ano de 1995. 
 
(D) deferido, sendo Gilberto solto, pois o crime prescre-

veu no ano de 2000. 
 
(E) indeferido, pois se trata de crime imprescritível e 

inafiançável, sendo Gilberto mantido preso. 
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27. Ataulfo foi nomeado pelo Presidente da República como membro do Conselho Nacional do Ministério Público e, conforme o 
artigo 130-A da Constituição Federal, sua escolha deve ter sido previamente aprovada  

 
(A) pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 
 

(B) pela maioria absoluta do Senado Federal. 
 

(C) pela maioria simples da Câmara dos Deputados. 
 

(D) por, no mínimo, sete Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
 

(E) por, no mínimo, nove Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
 
 

Noções de Teoria Geral do Direito 
 

28. "Na tentativa de descobrir o princípio consagrado pelo legislador, aquele que o investiga deverá seguir uma ordem. Nesta 
ordem, em último lugar deverá o investigador pesquisar determinado princípio 

 
(A) no Direito em sua plenitude." 
 

(B) no instituto que aborda a matéria." 
 

(C) em todo o Direito Positivo." 
 

(D) no Direito Público ou no Direito Privado." 
 

(E) em vários institutos afins." 
 
 
29. Considere as seguintes assertivas a respeito da analogia: 
 
 I. A analogia não é fonte formal, porque não cria normas jurídicas, apenas conduz o intérprete ao seu encontro. 
 
 II. No processo de integração do Direito a analogia será utilizada em último lugar, aplicando-se primeiramente os Princípios 

Gerais do Direito e a Equidade. 
 
 III. Para os autores que distinguem a analogia legal da analogia jurídica, a primeira encontra-se em um determinado ato 

legislativo. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I. 
 

(B) I e II. 
 

(C) I e III. 
 

(D) II e III. 
 

(E) III. 
 
 
30. No tocante às lacunas, a teoria que defende a inexistência de lacunas, aplicando-se a norma do tudo o que não está proibido 

está juridicamente permitido é a teoria do 
 

(A) Apriorismo Filosófico. 
 

(B) Ecletismo. 
 

(C) Realismo Ingênuo. 
 

(D) Pragmatismo. 
 

(E) Empirismo Científico. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. A área de conhecimento dentro da Psicologia que estuda 

técnicas de seleção, treinamento, avaliação de desem-
penho, estresse, consequências psíquicas no mundo ocu-
pacional, corresponde à Psicologia 

 
(A) Jurídica. 
(B) Educacional. 
(C) Clínica. 
(D) da Terceira Idade. 
(E) do Trabalho. 

_________________________________________________________ 
 

32. O desenvolvimento humano deve ser entendido como uma 
globalidade, mas para efeito de estudo tem sido abordado 
a partir de quatro aspectos básicos: físico-motor; intelec-
tual; social e 

 
(A) epistemológico. 
(B) estrutural. 
(C) afetivo-emocional. 
(D) tipos de personalidade. 
(E) tipos de temperamento. 

_________________________________________________________ 
 

33. Piaget divide os períodos do desenvolvimento humano de 
acordo com o aparecimento de novas qualidades do 

 
(A) temperamento, o que, por sua vez, interfere no de-

senvolvimento global. 
 
(B) pensamento, o que, por sua vez, interfere no de-

senvolvimento global. 
 
(C) raciocínio abstrato, o que, por sua vez, interfere no 

desenvolvimento neurológico. 
 
(D) cérebro em realizar conexões no córtex lateral, o 

que, por sua vez, interfere no desenvolvimento afetivo. 
 
(E) cérebro em realizar conexões no córtex pré-frontal, o 

que, por sua vez interfere no desenvolvimento físico. 
_________________________________________________________ 
 

34. A abordagem cognitiva diferencia a aprendizagem mecâ-
nica da aprendizagem significativa. A aprendizagem me-
cânica refere-se à aprendizagem de 

 
(A) novas informações com pouca ou nenhuma associa-

ção com conceitos já existentes na estrutura cogni-
tiva. 

 
(B) novas informações que permitem a associação com 

conceitos existentes na estrutura emocional. 
 
(C) novos conteúdos que se relacionam com conceitos 

relevantes já instalados na estrutura cognitiva. 
 
(D) novos conteúdos que não se relacionam com con-

ceitos relevantes já instalados na estrutura cerebral. 
 
(E) novas ideias que se relacionam com conceitos re-

levantes e disponíveis na estrutura cognitiva. 
_________________________________________________________ 
 

35. As necessidades relacionadas com a maneira pela qual a 
pessoa se vê e se avalia e que envolvem a autoaprecia-
ção, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social 
e de reconhecimento, de status, prestígio e consideração 
são denominadas, para Maslow, necessidades 

 
(A) sociais. 
(B) de autorrealização. 
(C) de segurança. 
(D) de estima. 
(E) de autodireção. 

36. Quando um líder é "pessoal" e dominador nos elogios e 
nas críticas ao trabalho de cada membro, ele está utili-
zando um estilo de liderança 

 
(A) autocrática. 
(B) democrática. 
(C) situacional. 
(D) liberal. 
(E) transformadora. 

_________________________________________________________ 
 

37. O estilo 1.1 indicado na Grade Gerencial proposta por 
Blake e Mouton menciona que o gerente quando utiliza es-
te estilo atua com 

 
(A) alto comportamento de direção para com sua  

equipe e alta preocupação em lidar com conflitos 
interpessoais. 

 
(B) elevada preocupação com a produção e com as 

pessoas. 
 
(C) elevada preocupação com as pessoas e baixa preo-

cupação com a produção. 
 
(D) tendência acentuada em atender todas as neces-

sidades motivacionais de seu time em detrimento da 
produção. 

 
(E) quase nenhuma preocupação pela produção ou 

pelas pessoas. 
_________________________________________________________ 
 

38. Entre as técnicas de seleção temos o sociodrama que é 
uma simulação  

 
(A) de um plano de trabalho que o candidato deverá 

realizar e entregar por escrito para os selecionado-
res que verificarão sua capacidade de resolver pro-
blemas técnicos e comportamentais diante de uma 
situação de conflito. 

 
(B) que exige do candidato que demonstre suas habili-

dades técnicas, principalmente na operação de equi-
pamentos e máquinas que fazem parte da função a 
que se candidata. 

 
(C) de situação na qual o candidato se defronta com 

várias pessoas desempenhando papéis relacionados 
com subordinados ou pares do cargo a ser preenchi-
do, para verificar como se comporta frente a situa-
ções típicas que deverá enfrentar na empresa. 

 
(D) que solicita ao candidato que faça uma avaliação de 

um estudo de caso referente ao exercício do seu 
trabalho e proponha soluções, visando assim verifi-
car o nível de habilidades técnicas presentes. 

 
(E) de uma situação lúdica em que o candidato deverá 

ser avaliado quanto ao seu desempenho técnico. 
_________________________________________________________ 
 

39. O método de avaliação de desempenho que consiste em 
avaliar o desempenho por intermédio de frases descritivas 
de alternativas de tipos de desempenho individual e que 
em cada bloco existe um conjunto composto de duas ou 
quatro frases, no qual o avaliador deve escolher obrigato-
riamente apenas uma ou duas que mais se aproximam do 
desempenho da pessoa avaliada é denominado 

 
(A) pesquisa de campo. 
(B) acidentes críticos. 
(C) incidentes críticos. 
(D) escolha forçada. 
(E) escala gráfica. 
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40. O treinamento conduzido no sentido de elevar o nível de 
abstração e conceitualização de ideias e de filosofias, seja 
para facilitar a aplicação de conceitos na prática adminis-
trativa, seja para elevar o nível de generalização desen-
volvendo pessoas que possam pensar em termos globais 
e amplos é classificado como treinamento com foco no 
desenvolvimento de 

 
(A) atitudes. 

(B) conceitos. 

(C) habilidades comportamentais. 

(D) raciocínio lógico. 

(E) transmissão de informações. 

_________________________________________________________ 
 

41. O estresse tem um papel na etiologia, exarcebação e 
manutenção de vários problemas de saúde, sendo que as 
teorias interacionais de estresse priorizam os aspectos 
estruturais da interação entre o indivíduo e 

 
(A) seu ambiente de trabalho. 

(B) seu mundo interno. 

(C) sua consciência. 

(D) sua estrutura de personalidade. 

(E) suas aspirações. 

_________________________________________________________ 
 

42. Trata-se do conjunto das ações de uma empresa no sen-
tido de implantar melhorias e inovações gerenciais, tecno-
lógicas e estruturais no ambiente de trabalho. Corres-
ponde 

 
(A) à Qualidade de Vida. 

(B) ao Direito do Trabalho. 

(C) ao avanço da tecnologia. 

(D) à Ecologia Ambiental. 

(E) às ações estratégicas. 

_________________________________________________________ 
 

43. A Ergonomia estuda 
 

(A) a dimensão simbólica do que é compartilhado e 
construído socialmente, demonstrando as implica-
ções de quem influencia e é influenciado nos diver-
sos contextos culturais e antropológicos da empre-
sa. 

 
(B) o homem como parte integrante e responsável pela 

preservação do ecossistema e dos insumos da na-
tureza, bem como ator do desenvolvimento susten-
tável. 

 
(C) as condições de trabalho ligadas à pessoa e funda-

menta-se na medicina, na psicologia, na motrici-
dade e na tecnologia industrial, visando ao conforto 
e ao desempenho nas diversas posições de traba-
lho. 

 
(D) a consciência de que os bens são finitos e de que a 

distribuição de bens, recursos e serviços deve en-
volver de forma equitativa a responsabilidade e os 
direitos da sociedade. 

 
(E) a capacidade de mobilizar recursos para atingir re-

sultados em ambiente cada vez mais complexo, 
mutável e competitivo. 

44. Na literatura há várias definições de assédio moral no tra-
balho. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao as-
sédio moral. 

 
(A) Perseguir repetidamente o colega, subordinado ou 

superior. 
 
(B) Tentativas repetidas de um indivíduo atormentar o 

outro. 
 
(C) Repetição de comportamentos abusivos. 
 
(D) Intimidar repetidamente incomodando uma pessoa. 
 
(E) Comportamento apropriado e repetido. 

_________________________________________________________ 
 

45. A escola de Melanie Klein, juntamente com a Psicologia 
do Ego e a Escola de Jacques Lacan é vista como uma 
das três grandes teorias pós-freudianas e seu mérito foi 
descrever um modelo novo da mente e de seu funcio-
namento, baseado nos conceitos de 

 
(A) ego função e de “área sem conflito do ego”. 
 
(B) mundo interno (ou mundo dos objetos internos) e de 

fantasias inconscientes. 
 
(C) self e de espaço potencial. 
 
(D) grande Outro e de Sujeito Suposto. 
 
(E) falta básica e pequeno outro. 

_________________________________________________________ 
 

46. Freud iniciou seu pensamento teórico assumindo o pres-
suposto de que não há nenhuma descontinuidade na vida 
mental, isto é, que 

 
(A) tudo pode ser completamente compreendido, já que 

os eventos ocorrem ao acaso. 
 
(B) tudo ocorre ao acaso, embora haja lógica nos pro-

cessos mentais. 
 
(C) nada pode ser entendido isoladamente, dada a des-

continuidade da consciência. 
 
(D) nada ocorre ao acaso e muito menos os processos 

mentais. 
 
(E) nada é equivalente à descontinuidade dos processos 

mentais, que demandam inteligibilidade via análise. 
_________________________________________________________ 
 

47. Husserl questionou os sistemas especulativos da Filosofia 
e as teorias explicativas das ciências positivas e propôs 
retornar a um ponto de partida que seja, verdadeiramente, 
o primeiro. Afirmou querer “voltar às coisas mesmas”, con-
siderando-as como ponto de partida 

 
(A) das emoções. 
 
(B) da moral. 
 
(C) da intencionalidade. 
 
(D) da experiência. 
 
(E) do conhecimento. 
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48. Para Pichon-Rivière, as finalidades e propósitos dos gru-
pos operativos podem ser resumidos no fato de que a 
atividade está centrada na mobilização de estruturas este-
reotipadas, nas dificuldades de aprendizagem e comunica-
ção, devidas ao montante de ansiedade despertada por 
toda mudança (ansiedade depressiva por abandono do 
vínculo anterior e ansiedade paranoide criada pelo vínculo 
novo e pela insegurança), sendo que o coordenador, com 
sua técnica, em uma situação triangular, favorece o vín-
culo entre o grupo e 

 
(A) o campo de sua tarefa. 

(B) cada membro individualmente. 

(C) a cultura individual. 

(D) o âmbito ideológico interpessoal. 

(E) as regras sociais. 

_________________________________________________________ 
 

49. A Medicina Psicossomática é um estudo das relações 
mente-corpo com ênfase na explicação psicológica da 
patologia somática, uma proposta de assistência integral e 
uma transcrição para a linguagem  

 
(A) cultural dos sintomas globais do paciente. 

(B) psicológica dos sintomas corporais. 

(C) psicossocial dos sintomas emocionais. 

(D) física dos sintomas neuropsicológicos do paciente. 

(E) orgânica dos sintomas fantasiados pelo paciente. 

_________________________________________________________ 
 

50. Em um psicodiagnóstico, um psicólogo optou por utilizar o 
teste H-T-P (Casa – Árvore – Pessoa) de John N. Buck. No 
desenho da árvore, o sujeito desenhou uma árvore grande 
e vigorosa. Ele consultou o Manual e Guia de Interpre-
tação desta técnica projetiva de desenho e encontrou que 
esta característica do desenho implica que o indivíduo tem 

 
(A) facilidade para cooperar e também para competir. 
 
(B) fortes chances de desenvolver obesidade ou con-

frontar-se com outros indivíduos. 
 
(C) fortes necessidades para dominação e exibicionis-

mo. 
 
(D) tendência a ignorar os demais e preferir o isola-

mento. 
 
(E) tendência para o bom desenvolvimento de sua au-

toestima e boa autoimagem. 
_________________________________________________________ 
 

51. A tendência atual para o entendimento do dano psíquico é 
considerar-se que 

 
(A) o dano psíquico é uma condição fácil de ser apurada 

em testes psicométricos diversos. 
 
(B) não há relação entre dano psíquico e dano moral. 
 
(C) a discussão entre o conceito de dano moral e dano 

psíquico só ocorre no âmbito dos estudos da psi-
cologia do trabalho. 

 
(D) a patrimonialização das relações civis indica sempre 

o dano psíquico. 
 
(E) o dano psíquico é modalidade inserida na categoria 

de danos morais. 

52. De modo geral, as consequências da violência doméstica 
contra a criança podem assumir várias formas, tanto em 
qualidade como em quantidade, porque são influenciadas 
por inúmeros fatores, dentre os quais destaca-se: 

 
(A) idade da vítima; tipo de relação entre o autor da vio-

lência e a vítima; personalidade da vítima; duração e 
frequência da violência; tipo e gravidade do ato; rea-
ção do ambiente. 

 
(B) idade do autor da violência, nível socioeconômico da 

vítima; escolaridade do agressor; personalidade da 
vítima; reação do ambiente; drogadição na família. 

 
(C) comportamento patológico da vítima; idade do agres-

sor; tipo e gravidade do ato; autoestima dos fami-
liares; reação do ambiente; personalidade da vítima. 

 
(D) nível escolar da vítima e do autor da violência; com-

portamento dos amigos da escola em que a vítima 
frequenta; idade e nível socioeconômico do agres-
sor; reação do ambiente; drogadição na família; tipo 
da violência. 

 
(E) reação da família e dos profissionais que acolhem a 

vítima; escolaridade do agressor; autoestima da fa-
mília; tipo e gravidade do ato; reação do ambiente; 
autoestima dos familiares. 

_________________________________________________________ 
 

53. Sobre as famílias com membros dependentes de drogas: 
 

(A) devem ser orientadas a interditar juridicamente o 
drogadicto. 

 
(B) não devem passar por tratamento psicológico, pois 

podem reagir de forma a boicotar o tratamento do 
drogadicto. 

 
(C) devem passar por orientação e avaliação médica 

obrigatoriamente, pois podem ocultar outras depen-
dências químicas. 

 
(D) devem passar por um tratamento psicológico, pois 

podem colaborar para a manutenção de uma es-
trutura adicta de funcionamento. 

 
(E) devem ser orientadas a se afastar do drogadicto 

enquanto perdurar o   tratamento. 
_________________________________________________________ 
 

54. Maria Esther Garcia Arzeno estudiosa do Psicodiagnóstico 
afirma que a estereotipia nos testes gráficos indica 

 
(A) um déficit cognitivo e atenção dispersa. 
 
(B) uma falha em aspectos estruturais da personalidade 

e rigidez. 
 
(C) baixa autoestima e atenção dispersa. 
 
(D) estabilidade e rigidez. 
 
(E) uma falha no desenvolvimento da identidade e agres-

sividade. 
_________________________________________________________ 
 

55. Sobre a Alienação Parental (Lei no 12.318 de 2010), a atri-
buição da guarda 

 
(A) será apenas determinada após o resultado da perí-

cia biopsicossocial. 
 
(B) dar-se-á obrigatoriamente de forma compartilhada fi-

xando-se porém o domicílio da criança com a mãe. 
 
(C) será apenas determinada após o resultado da perí-

cia psicológica. 
 
(D) dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a 

efetiva convivência da criança ou adolescente com o 
outro genitor nas hipóteses que seja inviável a 
guarda compartilhada. 

 
(E) dar-se-á para terceiros, até que os genitores se sub-

metam a tratamento psicológico. 

Caderno de Prova ’H08’, Tipo 001



  

MPERN-AMPE-Psicologia-H08 11 

56. Tradicionalmente, as falsas memórias vem sendo inves-
tigadas através de vários tipos de procedimentos expe-
rimentais que potencializam sua ocorrência utilizando di-
versos materiais. Na última década, uma metodologia bas-
tante difundida é 

 
(A) a das Fábulas de Duss. 
(B) o Questionário Desiderativo. 
(C) a Lista de Palavras Associadas. 
(D) o Método de Rorschach. 
(E) a das Palavras Cruzadas. 

_________________________________________________________ 
 

57. Ao se submeter ao Método de Rorschach há a possibi-
lidade do indivíduo não dar nenhuma resposta de cor em 
face das manchas apresentadas. Segundo Aníbal da Sil-
veira, um dos estudiosos do Método e que propôs uma 
categorização específica denominada Rorschach Clínico, 
a ausência de RC (Respostas de Cor) pode estar ligada a 

 
(A) distúrbios afetivos severos ligados à baixa energia 

sexual; traços depressivos; Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade. 

 
(B) alterações na autoestima; traços de Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade; impulsividade. 
 
(C) fase de mania em que o sujeito se encontra; impul-

sividade; descontrole emocional. 
 
(D) traços histéricos e paranoides; descontrole emocio-

nal e atitude defensiva. 
 
(E) uma excessiva preocupação do sujeito com seu de-

sempenho na prova; traços depressivos; atitude 
defensiva. 

_________________________________________________________ 
 

58. O teste Visomotor de Bender tem como um dos pressu-
postos teóricos a 

 
(A) Teoria Familiar Sistêmica. 
(B) Teoria da Gestalt. 
(C) Psicanálise. 
(D) Psicologia do Ego. 
(E) Análise Transacional. 

_________________________________________________________ 
 

59. “A patologia pode estar dentro do paciente, em seu con-
texto social ou no feedback entre eles”. Essa frase é atri-
buída a 

 
(A) Françoise Dolto. 
(B) Sigmund Freud. 
(C) Salvador Minuchin. 
(D) Edgar Morin. 
(E) Hermann Rorschach. 

_________________________________________________________ 
 

60. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente o jovem 
autor de ato infracional quando tiver a internação decre-
tada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá 
cumprir a medida em estabelecimento prisional. Quando 
não houver a possibilidade de instalações apropriadas, o 
jovem pode aguardar em repartição policial, isolado dos 
adultos, sendo que a permanência não deve exceder 

 
(A)   15 dias. 
(B)   30 dias. 
(C) 120 dias. 
(D)     5 dias. 
(E)     3 dias. 
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