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No Inscrição:

Nome:

1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
2 - Verifique se o NÚMERO do Gabarito, colocado acima, é o mesmo constante do seu CARTÃO DE RESPOSTAS
e da etiqueta colada na carteira escolar; esses NÚMEROS deverão ser idênticos, sob pena de prejuízo irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência exija do Fiscal de Sala um caderno de prova
cujo número do gabarito seja igual ao constante do seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS
não será substituído, portanto não o rasure nem o amasse.
4 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS, em letra manuscrita
CURSIVA, para posterior exame grafológico, se necessário: "Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado".
5 - DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
6 - Neste caderno, há 75 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.
7 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à
opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.
8 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de
uma opção. Evite deixar questão sem resposta.
9 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
10 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
11 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.11 do
edital.
12 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala,
quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a nãoobservância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

02- Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

01- Assinale a opção que não completa a lacuna do texto com coesão, coerência e correção gramatical.
Tem sido intenso o debate envolvendo as questões jurídicas resultantes da utilização da Internet, as
possíveis salvaguardas e formas de proteger os
bens, negócios, informações e a propriedade intelectual
na
grande
rede
de
computadores.
[............................................................................]
A chamada cyberlaw, ou lei cibernética, não é exatamente um conjunto de novas leis criadas em função de violações ou prática de crimes nãoconvencionais na era digital, mas, antes, uma nova
abordagem das ciências jurídicas à vertiginosa evolução da tecnologia dos nossos tempos.
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O conceito de governabilidade, na sua acepção
mais ampla ou mais específica, é rigorosamente
indeterminado e indeterminável do ponto de vista
teórico.___1____ Trata-se de uma categoria estratégica, cujos objetivos imediatos podem variar
segundo o tempo e o lugar, mas que será sempre
e irremediavelmente situacionista. Assim, nos
anos 60 e 70 a idéia proposta de governabilidade
apontou para a eliminação de demandas e de
atores sociais e políticos. _____2______ Mesmo
variando os seus objetivos ao longo do tempo,
entretanto, não é difícil decifrar, a partir do dicionário, qual é o denominador comum às diferentes
acepções de governabilidade: “Que pode ser governado, porque é dócil e obediente.”
(Adaptado de José Luís de Fiori)

(Adaptado de Nehemias Gueiros Júnior)

a) Na lacuna 1, estaria coesa e coerente a inserção
do período: Na verdade, não se trata de um
conceito teórico.
b) Na lacuna 2, estaria gramaticalmente correta, coesa e coerente a inserção do período: Já nos anos 80, apontou para a necessidade de privatizar os estados e desregular as economias.
c) Na formação da palavra “governabilidade”, assim
como em acessibilidade e de afabilidade, o sufixo confere ao termo a idéia de qualidade do que
é..., característica do que ...
d) Pelos sentidos do texto, a expressão “Mesmo variando seus objetivos ao longo do tempo”(A.10 e

a) Advogados, juristas e estudiosos do assunto não
hesitam em afirmar que é certamente o mais promissor campo do Direito contemporâneo.
b) A invasão do sistema de uma empresa mina totalmente a credibilidade da companhia frente aos
seus clientes e ao mercado, passando a clara
imagem de falta de segurança no arquivamento
de informações e bases de dados envolvendo
transações comerciais e pessoais de milhares de
pessoas.
c) Uma invasão de sistema numa empresa não pode
ser simplesmente tratada como uma brincadeira
de um adolescente ou hacker, pois as conseqüências podem ser muito mais danosas para o negócio.
d) Desde então, esse diploma legal vem sendo aperfeiçoado para acompanhar a vertiginosa evolução
tecnológica do setor digital.
e) Ataques ao sistema de uma empresa não são
apenas questões ligadas ao departamento de tecnologia da empresa, como tende a concluir a maioria, mas, sim, uma questão jurídica muito séria.

11) apresenta uma das explicações para o que se
deve entender de “situacionista”(A.7).
e) Se a palavra “denominador”(A.13) for substituída
pela expressão “núcleo de significado”, as informações originais e a coerência do período ficam
prejudicadas.
03- Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.
Para explicar a dissonância entre os nossos
anseios e a nossa realidade, acusamos a dureza
impiedosa do mundo: gostaríamos de ser generosos e revolucionários, mas, se assim fôsse5 mos, a realidade nos atropelaria. A desculpa não
é maquiavélica. De fato, o mundo não é mole:
ele nos força a desistir do que nos parece certo
e racional em favor do que é apenas razoável.
Em geral, agüentamos os compromissos aos
10 quais nos resignamos graças a um reforço retórico, a uma dose extra de declarações de intenções e de princípios.
(Contardo Calligaris)

a) O emprego de verbos na primeira pessoa do plural confere ao texto maior interação com o leitor.
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b) A utilização da expressão “não é mole”(A.6) confe-

( ) As expressões e palavras desprovidas de qualquer significado preciso, proferidas por essas pessoas, podem, portanto, ir se transformando nas
pedras angulares de uma nova sabedoria convencional e dominante.
( ) Mesmo as cabeças mais lúcidas não conseguem
resistir por muito tempo a essa repetição incessante dos mais irrelevantes lugares-comuns,
quando não se tornam elas próprias peças decisivas da eficácia conservadora em horas de fadiga
ideológica das forças políticas de esquerda.
( ) Antes de se tornar ele mesmo uma unanimidade
nacional, até um tipo polêmico como Nélson Rodrigues chegou a desconfiar que "toda unanimidade é burra".

re um certo grau de informalidade ao texto.
c) Em “desistir do que”(A.7) e em “do que é apenas”(A.8) o “do” é combinação de preposição e
pronome e pode ser substituído por daquilo sem
prejuízo para a correção do texto.
d) O emprego de “apenas”(A.8) intensifica a idéia de
que “razoável”(A.8) é noção qualitativamente inferior a “certo e racional”(A.7e 8).
e) Pelos sentidos do texto, “reforço retórico”(A.10 e
11) é o oposto de “dose extra de declarações de
intenções e de princípios”(A.11 e 12).

(José Luís de Fiori)

04- Segundo um advogado americano, existe uma diferença entre um cybercrime e um crime "viabilizado"
através de um computador. Naquilo que vem sendo
largamente aceito como um cybercrime, um usuário
tem acesso a um sistema de computador sem a autorização do dono e modifica, destrói ou se aproveita
de dados em benefício próprio. Isso inclui o envio de
vírus, bugs e furto de informação desses sistemas
invadidos. É diferente de fraudes, furtos convencionais, falsificação de documentos e outros que também são regularmente praticados no mundo físico
ou na Internet apenas com o auxílio do computador.

a)
b)
c)
d)
e)

3º, 1º, 5º, 2º, 4º
2º, 3º, 5º, 4º, 1º
4º, 2º, 1º, 3º, 5º
3º, 2º, 4º, 5º, 1º
4º, 5º, 3º, 1º, 2º

06- Assinale a opção que, ao preencher a lacuna correspondente, provoca erro gramatical ou de coerência.
Desde 1981, com a implantação da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), o licenciamento ambiental passou a ser exigido das empresas que, potencial ou efetivamente, são ______1______ do meio ambiente, ______2______alto risco de acumularem passivos
ambientais. As licenças ambientais,_____3_______ a
dedicação dos servidores dos órgãos ambientais, são
documentos cuja expedição é extremamente complexa
e demorada. Vários fatores concorrem para que assim
seja. O mais importante é a contradição vivida pelos órgãos ambientais, que _________4_________ cada vez
mais
pela
sociedade
e,
paradoxalmente,
________5__________ seus orçamentos reduzidos pelos diferentes governos, independentemente da coloração partidária.

(Adaptado de Nehemias Gueiros Júnior)

Assinale a afirmativa que está de acordo com as
idéias do texto.
a) Qualquer crime feito a partir do uso de um computador é considerado um cybercrime.
b) Trata-se de cybercrime quando um usuário falsifica documentos utilizando o computador de outra
pessoa.
c) Cybercrimes são fraudes, furtos convencionais ou
falsificação de documentos por meio de computadores.
d) O envio de vírus, bugs e o furto de informações
por meio da invasão de sistemas constituem
cybercrimes.
e) Pode haver cybercrimes sem a utilização de computadores e sem a invasão de sistemas.

(Adaptação de Paulo Bessa Antunes)

a)
b)
c)
d)
e)

05- Os trechos a seguir compõem um texto, mas estão
desordenados. Ordene-os nos parênteses e assinale
a opção que corresponde à ordem correta.

1 - degradadoras
2 - e que por isso apresentam
3 - não obstante
4 - são solicitados
5 - vêm

( ) A política não é uma exceção a essa “teoria”. Nela, os momentos dos grandes consensos têm sido
também e, invariavelmente, de grande mediocridade intelectual.
( ) Nesses períodos, o debate de idéias é substituído
por uma curiosa combinação de mesmice e ambigüidade.
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07- No texto abaixo, assinale o trecho gramaticalmente
correto.

09- Assinale a substituição proposta para o termo correspondente sublinhado que provoca erro gramatical
no texto.

a) Se, por um lado, o legislador se esforça para criar
os mecanismos de proteção necessário para atender aos ditames da nova Sociedade da Informação, a sociedade sofre com a falta de disposição das empresas para prestar queixa ou dar andamento aos casos reais.
b) A grande maioria das empresas vítimas de invasões em seus sistemas, prefere manterem-se no
anonimato por temor da publicidade negativa e da
perda de credibilidade nos seus negócios.
c) Afinal, ninguém vai querer continuar a trabalhar
com determinada empresa depois de lerem na
mídia, que seu sistema foi facilmente invadido e
informações foram manipuladas sem autorização.
d) Os advogados vêm alertando que o ato de divulgar publicamente uma invasão ao seu sistema
pode auxiliar sobremaneira na "blindagem" de
posteriores ações legais contra a empresa por
negligência de responsabilidade.
e) Poderia sócios ou acionistas, teoricamente, ajuizar
processos contra a empresa nesse sentido, ou a
própria empresa poderia ter negado o acesso à
Internet pelo provedor, em função dos prejuízos
causados a terceiros pela invasão eletrônica.

As empresas têm se preocupado(1) cada vez mais
com os chamados passivos ambientais, que são caracterizados(2) pelo conjunto de obrigações assumidas devido aos danos causados ao meio ambiente
em função de atividades por elas desenvolvidas. Em
geral, o passivo ambiental é composto por(3) obrigações resultantes da contaminação do solo, disposição inadequada de rejeitos industriais, incômodos
de vizinhança e outros, repercutindo(4) negativamente na vida das empresas, seja nos aspectos econômicos, seja na própria imagem pública ostentada(5).
(Paulo Bessa Antunes)

a)
b)
c)
d)
e)

Nas questões de 10 a 12, assinale a opção que corresponde a erro gramatical.

(Adaptado de Nehemias Gueiros Júnior)

10- Segundo estudo da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, utilizarem-se(1) um computador para
cometer(2) furto, fraude, extorsão ou lavagem de
dinheiro não representa(3) automaticamente um cybercrime, podendo essas violações serem processadas(4) regularmente por força das leis criminais
em vigor, independentemente de terem sido praticadas(5) com o concurso de computadores ou outra
forma tecnológica de manipulação de informação.

08- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
__1__cada dia, a população parece mais intransigente e vigilante em relação ao comportamento dos
agentes públicos. Daí __2__ grande repercussão
das manchetes em se tratando de desvios de conduta, sempre ganhando vulto, temerariamente, até um
mero indício sobre uma mínima possibilidade de corrupção. Lenta, mas solidamente, vai-se incutindo na
sociedade brasileira __3__ exata noção acerca da
importância da transparência nos atos de administração pública, do combate eficaz __4__ corrupção,
da cobrança diária no tocante __5__ responsabilidade dos agentes públicos.

(Adaptado de Nehemias Gueiros Júnior)

a)
b)
c)
d)
e)

(Adaptado de Marco Aurélio de Farias Mello)

a)
b)
c)
d)
e)

1
À
A
À
Em
A

2
a
a
à
a
à

3
à
a
à
a
a

4
na
à
a
de
da

1
2
3
4
5

11- O mundo inteiro migrou(1) para a tecnologia digital
de administração de negócios, e isso(2) resultou
na(3) grande vulnerabilidade(4) dos sistemas de
computadores surgidos no final dos anos 90, quando
existiam(5) pouca ou nenhuma preocupação com
as questões legais relativas à segurança.

5
de
à
na
a
a

(Adaptado de Nehemias Gueiros Júnior)

a)
b)
c)
d)
e)
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3
4
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12- O significado analítico(1) e normativo da idéia de governabilidade variam(2) de acordo com o tempo e o(3)
espaço. Através do tempo as definições ora apontaram
para "condições sistêmicas de exercício eficiente do
poder", tão gerais quanto(4) infinitas, ora(5) desceram
à discussão da "boa maneira de gerir os recursos públicos", tão detalhada que praticamente torna impossível qualquer aspiração de validez universal.

15- Assinale a opção em que o trecho está redigido e
pontuado de forma gramaticalmente incorreta.
a) As questões de meio ambiente são, com muita
facilidade, enquadradas no conjunto de passivos
empresariais, contanto que não é com a mesma
facilidade que se identifica, numa firma adequadamente estabelecida do ponto de vista ambiental
um ativo econômico, que deve ser considerado
como parte do valor da companhia.
b) Se, com muita facilidade, as questões de meio
ambiente são enquadradas no conjunto de passivos empresariais, não é com a mesma facilidade
que se identifica, numa firma adequadamente estabelecida do ponto de vista ambiental, um ativo
econômico que deve ser considerado como parte
do valor da companhia.
c) Se as questões de meio ambiente são enquadradas, com muita facilidade, no conjunto de passivos
empresariais, não é com a mesma facilidade que
se identifica um ativo econômico que deve ser
considerado como parte do valor da companhia,
numa firma adequadamente estabelecida do ponto de vista ambiental.
d) Não é com a mesma facilidade com que as questões de meio ambiente são enquadradas no conjunto de passivos empresariais que se identifica
um ativo econômico, que deve ser considerado
como parte do valor da companhia, numa firma
adequadamente estabelecida do ponto de vista
ambiental.
e) As questões de meio ambiente são, com mui-

(José Luís de Fiori)

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

13- A oscilação entre entusiasmos revoltados e inércia
conformista é uma herança de nossa adolescência. Tivemos que decidir (e talvez estejamos eternamente decidindo) se, para nos tornar-mos adultos, seria melhor imitar os genitores, sacrificando
nossa individualidade, ou contrariá-los, encontrando a prova de nossa autonomia na decepção e
no desespero dos pais. A solução mais popular
sempre consistiu em tomar o caminho de uma
"normalidade" que nos garantia algum confôrto.
(Adaptado de Contardo Calligaris)

A quantidade de palavras com erro de morfologia ou
de grafia é:
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

ta facilidade, enquadradas no conjunto de
passivos empresariais, mas não é com a
mesma facilidade que se identifica, numa firma adequadamente estabelecida do ponto de
vista ambiental, um ativo econômico que deve ser considerado como parte do valor da
companhia.

14- Assinale a opção gramaticalmente correta.
a) O Ministério Público encontra-se atento aos menores deslises no que se refere a observância das
leis ambientais.
b) Os próprios organismos financeiros, cada vez
mais, exigem padrões ambientais adequados para
à concessão de empréstimos.
c) O licenciamento ambiental é a exigência mínima
estabelecida como requisito prévio para liberação
de empréstimos.
d) No caso de sociedades anônimas, a existência de
licenças ambientais constituem fato relevante na
vida das empresas, visto que poderá ter repercussão no preço das ações da companhia.
e) Valorizar uma licença ambiental é extremamente
importante para as empresas que prezam o seu
bom nome e que buscam dar cumprimento as
normas legais em suas atividades.

(Adaptado de Paulo Bessa Antunes)

(Adaptado de Paulo Bessa Antunes)
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU

20- No que pese o Ministério Público da União exercer o
controle externo da atividade policial, não lhe autoriza expressamente a Lei Complementar nº 75/93 a

16- O Ministério Público da União, na Lei Complementar
nº 75/93, é definido como sendo

a) ter livre ingresso em estabelecimentos prisionais.
b) ter acesso a quaisquer documentos relativos à
atividade-fim policial.
c) requisitar a instauração de inquérito policial sobre
fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial.
d) promover ação penal, por abuso de poder.
e) exercer o poder de investigação criminal.

a) instituição auxiliar do Poder Judiciário.
b) instituição de defesa do Estado em juízo.
c) instituição essencial à função jurisdicional do Estado.
d) órgão de apoio jurídico da magistratura.
e) órgão auxiliar da magistratura.
17- Na organização dos Poderes Públicos da União, o
Ministério Público está posicionado, em sede constitucional, no capítulo
a)
b)
c)
d)
e)

21- Ao procurador-geral da República, como chefe do
Ministério Público da União, a Lei Complementar nº
75/93 lhe confere a atribuição de

do Poder Legislativo.
do Poder Executivo.
do Poder Judiciário.
das funções essenciais à justiça.
dele exclusivo e específico.

a) nomear os procuradores-gerais do Ministério Público Militar, do Trabalho e da Justiça do Distrito
Federal (DF).
b) encaminhar ao presidente da República lista tríplice, para nomeação do procurador-geral de Justiça
do Distrito Federal e Territórios.
c) encaminhar ao presidente da República lista tríplice, para nomeação do vice-procurador-geral da
República.
d) encaminhar ao presidente da República lista tríplice, para nomeação dos procuradores-gerais Militar e do Trabalho.
e) nomear o vice-procurador-geral da República e o
procurador-geral de Justiça do DF.

18- O Ministério Público da União, conforme previsão
constitucional, compreende como dele integrantes,
entre outras, as suas ramificações do
a) Ministério Público Federal, junto ao Tribunal de
Contas da União.
b) Ministério Público do Distrito Federal e dos Estados.
c) Ministério Público Militar e do Trabalho.
d) Ministério Público, junto aos Tribunais de Contas
da União e dos Estados.
e) Ministério Público dos Estados, junto aos Tribunais de Contas Estaduais.

22- A independência funcional, como princípio fundamental do Ministério Público (MP), previsto na Lei
Complementar nº 75/93, consiste em que
a) o MP da União é independente do MP dos Estados.
b) o MP Federal é independente do MP dos Estados.
c) o MP é independente para organizar seus próprios
serviços.
d) cada ramo do MP é independente dos outros.
e) cada membro do MP é independente no exercício
de suas funções.

19- A Lei Complementar nº 75/93, ao dispor sobre o Ministério Público da União, estabelece que a elaboração da lista sêxtupla, para a composição do Superior
Tribunal de Justiça, compete
a) ao Conselho de Assessoramento Superior do
MPU.
b) ao Colégio de Procuradores da República.
c) ao Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF).
d) à Câmara de Coordenação do MPF.
e) à Corregedoria do MPF.

23- A autonomia administrativa do Ministério Público,
assegurada na Lei Complementar nº 75/93, tem sua
concreção prática, no exercício da competência de
a)
b)
c)
d)
e)
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24- Ao servidor, regido pelo regime jurídico da Lei nº
8.112/90, que fizer jus a mais de uma vantagem a
ele atribuída a título de adicionais

28- As indenizações devidas pelo servidor público ao
erário, conforme previsto na Lei nº 8.112/90, depois
de comunicadas a ele, devem ser descontadas, da
sua remuneração, em parcelas mensais, cujo valor
não exceda a

a) não poderá acumular os adicionais de insalubridade e de periculosidade.
b) não poderá acumular os adicionais de insalubridade e de férias.
c) não poderá acumular os adicionais de férias e por
tempo de serviço.
d) poderá acumular os adicionais de insalubridade,
de periculosidade e de férias.
e) poderá acumular os adicionais de insalubridade,
de periculosidade e por tempo de serviço.

a)
b)
c)
d)
e)

29- A forma de provimento em cargo público, prevista na
Lei nº 8.112/90, que acarreta o retorno à atividade
do servidor em disponibilidade, denomina-se

25- A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico
do servidor público civil federal, prevê a possibilidade da concessão de várias licenças, mas ela será
sem remuneração quando for para
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

acompanhar cônjuge.
atividade política.
capacitação profissional.
doença em familiar.
tratamento de saúde.

aproveitamento.
readmissão.
reintegração.
readaptação.
reversão.

30- A Lei nº 8.112/90, ao estabelecer o regime jurídico
dos servidores públicos civis federais, preceituou
que a posse, como ato solene de investidura em
cargo público,

26- Conforme previsão expressa na Lei nº 8.112/90,
prescreve em 2 (dois) anos a ação disciplinar quanto
à infração administrativa punível com
a)
b)
c)
d)
e)

5%.
10%.
15%.
20%.
50%.

a) deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, contados da nomeação.
b) deve ocorrer, também, nos casos de provimento
derivados.
c) pode dar-se mediante procuração específica.
d) é indispensável, no caso de promoção.
e) é indispensável, no caso de redistribuição.

advertência.
cassação de aposentadoria.
cassação de disponibilidade.
destituição de comissionamento.
suspensão de até 90 dias.

27- No caso de processo administrativo disciplinar,
quando o indiciado encontrar-se em lugar incerto e
não sabido, será ele citado por edital, com prazo de
15 (quinze) dias, para apresentar defesa, cuja omissão caracteriza revelia, devendo a comissão proceder ao relatório final conclusivo.
a) Está correta a assertiva.
b) Está incorreta a assertiva, porque o prazo é de 10
dias.
c) Está incorreta a assertiva, porque o prazo é de 30
dias.
d) Está incorreta a assertiva, porque a revelia reabre
o prazo para defesa por defensor dativo.
e) Está incorreta a assertiva, porque a revelia suspende o curso do processo por mais 30 dias.
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RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

35- Se Y é diferente de zero, e se

31- Em um certo aeroporto, Ana caminhava à razão de
um metro por segundo. Ao utilizar uma esteira rolante de 210 metros, que se movimenta no mesmo sentido em que ela caminhava, continuou andando no
mesmo passo. Ao chegar ao final da esteira, Ana verificou ter levado exatamente 1 minuto para percorrer
toda a extensão da esteira. Se Ana não tivesse continuado a caminhar quando estava sobre a esteira, o
tempo que levaria para ser transportada do início ao
fim da esteira seria igual a
a)
b)
c)
d)
e)

zão de 2X–Y para X, em termos percentuais, é igual
a
a)
b)
c)
d)
e)

1minuto e 20 segundos.
1minuto e 24 segundos.
1minuto e 30 segundos.
1 minuto e 40 segundos.
2 minutos.

1

X= 2

5

2
4
3

3
6  ; Y =
7 

a
2

5

2
b
3

3
6 
c 

onde os elementos a, b e c são números naturais diferentes de zero. Então, o determinante do produto
das matrizes X e Y é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

6.
4.
2.
8.
10.

0.
a.
a+b+c.
a+b.
a+c.

37- André está realizando um teste de múltipla escolha,
em que cada questão apresenta 5 alternativas, sendo uma e apenas uma correta. Se André sabe resolver a questão, ele marca a resposta certa. Se ele
não sabe, ele marca aleatoriamente uma das alternativas. André sabe 60% das questões do teste. Então, a probabilidade de ele acertar uma questão
qualquer do teste (isto é, de uma questão escolhida
ao acaso) é igual a

33- Os registros mostram que a probabilidade de um
vendedor fazer uma venda em uma visita a um cliente potencial é 0,4. Supondo que as decisões de
compra dos clientes são eventos independentes, então a probabilidade de que o vendedor faça no mínimo uma venda em três visitas é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

75%.
25%.
57%.
175%.
200%.

36- Considere as matrizes

32- Ana guarda suas blusas em uma única gaveta em
seu quarto. Nela encontram-se sete blusas azuis,
nove amarelas, uma preta, três verdes e três vermelhas. Uma noite, no escuro, Ana abre a gaveta e pega algumas blusas. O número mínimo de blusas que
Ana deve pegar para ter certeza de ter pegado ao
menos duas blusas da mesma cor é
a)
b)
c)
d)
e)

X
= 4 , então a raY

a)
b)
c)
d)
e)

0,624.
0,064.
0,216.
0,568.
0,784.

0,62.
0,60.
0,68.
0,80.
0,56.

34- Um carro percorre 75% da distância entre as cidades
A e B a uma velocidade média constante de 50 km
por hora. O carro percorre, também a uma velocidade média constante, V, o restante do trajeto até B.
Ora, a velocidade média para todo o percurso de A
até B foi igual a 40 km por hora. Logo, a velocidade
V é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

20 km por hora.
10 km por hora.
25 km por hora.
30 km por hora.
37,5 km por hora.
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Rascunho

38- Quando Lígia pára em um posto de gasolina, a probabilidade de ela pedir para verificar o nível de óleo
é 0,28; a probabilidade de ela pedir para verificar a
pressão dos pneus é 0,11 e a probabilidade de ela
pedir para verificar ambos, óleo e pneus, é 0,04.
Portanto, a probabilidade de Lígia parar em um posto de gasolina e não pedir nem para verificar o nível
de óleo e nem para verificar a pressão dos pneus é
igual a
a)
b)
c)
d)
e)

0,25.
0,35.
0,45.
0,15.
0,65.

39- Um clube está fazendo uma campanha, entre seus
associados, para arrecadar fundos destinados a uma
nova pintura na sede social. Contatados 60% dos
associados, verificou-se que se havia atingido 75%
da quantia necessária para a pintura, e que a contribuição média correspondia a R$ 60,00 por associado contatado. Então, para completar exatamente a
quantia necessária para a pintura, a contribuição
média por associados, entre os restantes associados
ainda não contatados, deve ser igual a
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 25,00.
R$ 30,00.
R$ 40,00.
R$ 50,00.
R$ 60,00.

40- Sabe-se que João estar feliz é condição necessária
para Maria sorrir e condição suficiente para Daniela
abraçar Paulo. Sabe-se, também, que Daniela abraçar Paulo é condição necessária e suficiente para a
Sandra abraçar Sérgio. Assim, quando Sandra não
abraça Sérgio,
a) João está feliz, e Maria não sorri, e Daniela abraça
Paulo.
b) João não está feliz, e Maria sorri, e Daniela não
abraça Paulo.
c) João está feliz, e Maria sorri, e Daniela não abraça
Paulo.
d) João não está feliz, e Maria não sorri, e Daniela
não abraça Paulo.
e) João não está feliz, e Maria sorri, e Daniela abraça
Paulo.
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

45- Suponha que se saiba que Tício esteja fabricando
em sua casa substância entorpecente proibida. A
conduta constitui crime. Nessas circunstâncias, assinale a opção correta.

41- Não constitui fundamento da República Federativa
do Brasil:
a)
b)
c)
d)
e)

a soberania.
a cidadania.
a instauração pacífica do socialismo.
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
o pluralismo político.

a) A polícia pode ingressar na casa de Tício, mesmo
sem o seu consentimento, independentemente de
autorização de quem quer que seja, a qualquer
hora do dia ou da noite.
b) A polícia pode ingressar na casa de Tício, mesmo
sem o seu consentimento, independentemente de
autorização de quem quer que seja, desde que
durante o dia.
c) A polícia pode ingressar na casa de Tício, mesmo
sem o seu consentimento, desde que autorizada a
tanto pela Justiça, a qualquer hora do dia ou da
noite.
d) A polícia pode ingressar na casa de Tício, mesmo
sem o seu consentimento, desde que autorizada a
tanto pela Justiça, mas apenas durante o dia.
e) A polícia pode ingressar na casa de Tício, mesmo
sem o seu consentimento, desde que a requerimento de membro do Ministério Público, que deverá estar presente ao ato.

42- Não se inclui entre os princípios que regem o Brasil
nas suas relações internacionais:
a) autodeterminação dos povos.
b) não-intervenção.
c) cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade.
d) repúdio ao terrorismo e ao racismo.
e) repúdio ao asilo político.
43- Assinale a opção correta.
a) Estrangeiros no Brasil, que aqui não residam, não
são titulares de direitos fundamentais.
b) É constitucionalmente vedada toda a distinção por
lei entre homens e mulheres.
c) O anonimato não é empecilho ao exercício da
liberdade de manifestação.
d) Pessoas jurídicas também podem ser titulares de
direitos fundamentais.
e) Somente se pode exercer um trabalho ou profissão depois de a atividade ser regulada por lei específica.

46- Suponha que uma associação regularmente criada,
reunindo torcedores de certo time de futebol, esteja
estimulando violência e a prática de atos reprováveis
em estádios onde o time disputa partidas. Nessas
circunstâncias, assinale a opção correta.
a) Membro do Ministério Público pode expedir ordem
suspendendo as atividades da associação.
b) Autoridade policial pode determinar a suspensão
das atividades da associação.
c) Autoridade judiciária pode dissolver a associação,
por decisão que deverá ser cumprida, antes
mesmo de transitar em julgado.
d) Somente por decisão judicial podem-se suspender as atividades da associação.
e) Em nenhum caso as atividades de uma associação podem ser suspensas, embora seja cabível a
dissolução da mesma, por sentença judicial transitada em julgado.

44- Assinale a opção correta.
a) Nenhuma lei penal pode ter efeito retroativo.
b) Uma lei em matéria administrativa, que favoreça
os servidores públicos e que não fere direito adquirido, ato jurídico perfeito ou a coisa julgada,
pode retroagir.
c) A lei não pode instituir como pena criminal a perda
de bens.
d) Somente mediante lei se pode excluir uma violação a direito individual da apreciação do Judiciário.
e) O único caso em que se admite a prisão civil por
dívida entre nós é o do inadimplemento voluntário
e inescusável de obrigação alimentícia.
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47- Suponha que, em situação de urgência, para isolar
pessoas portadoras de grave doença altamente contagiosa, autoridade administrativa tenha ocupado,
por dois meses, um prédio particular que há anos
achava-se fechado e sem uso. Nessas circunstâncias, assinale a opção correta.

50- Assinale a opção em que não consta hipótese de
competência originária do Supremo Tribunal Federal, fixada expressamente na Constituição de 1988.
a) Julgamento de mandado de segurança contra ato
do Presidente da República.
b) Julgamento de habeas data contra ato do Presidente da República.
c) Julgamento de ação popular em que o Presidente
da República figura como réu.
d) Julgamento de habeas corpus contra ato do Presidente da República.
e) Julgamento do Presidente da República por crimes comuns.

a) O poder público deverá pagar quantia mensal ao
proprietário, pelo período que perdurou o uso do
prédio, à guisa de aluguel.
b) O poder público não precisará pagar indenização
alguma ao proprietário do prédio, a não ser que,
do uso, tenha decorrido dano para o particular.
c) Pelo uso do bem, o proprietário do prédio fará jus
a indenização, cujo quantitativo deverá ser apurado em juízo, se as partes não chegarem a acordo.
d) O poder público deverá indenizar o proprietário do
prédio, devendo-se entender que houve, aí, caso
de desapropriação.
e) Dado a finalidade social que deve nortear o uso
da propriedade, a ocupação do prédio vazio não
deverá ensejar espécie alguma de indenização.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
51- Julgue as afirmações a seguir, verdadeira(s) ou falsa(s), e assinale a opção que contém a seqüência
correta.
( ) Compete à Junta de Recurso de Infração (JARI)
julgar os recursos interpostos pelos infratores e
solicitar, aos órgãos e entidades executivos de
trânsito e executivos rodoviários, informações
complementares relativas ao recurso, objetivando
uma melhor análise da situação recorrida.
( ) Compete ao Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN) julgar os recursos interpostos contra
a decisão da Junta de Recurso de Infração (JARI)
e dos órgãos e entidades executivos estaduais
nos casos de inaptidão permanente, constatados
nos exames de aptidão física, mental e psicológica.
( ) Com a finalidade de viabilizar um programa de
controle de emissões de poluentes veiculares, o
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)
criou em 1986, em caráter nacional, o Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE).
( ) É infração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
relacionada ao meio ambiente, transitar com veículo com descarga livre ou silenciador do motor de
explosão defeituoso, deficiente ou inoperante.
( ) O cidadão, no trânsito, tem de ser maior de 18
anos e inscrito no Cadastro de Pessoa Física
(CPF).

48- Assinale a opção correta.
a) Por meio de emenda à Constituição, qualquer
norma da Constituição pode ser revogada.
b) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é organizado e mantido pelo Distrito Federal.
c) A Constituição não admite a hipótese de intervenção federal no Distrito Federal.
d) Tanto a União como os Estados-membros e o
Distrito Federal têm competência para legislar
sobre assuntos de Direito Penal.
e) Cabe à União organizar e manter o Poder Judiciário no Distrito Federal.
49- O mandado de segurança contra ato do ProcuradorGeral da República é julgado pelo:
a) Supremo Tribunal Federal.
b) Superior Tribunal de Justiça.
c) Tribunal Regional Federal com jurisdição no Distrito Federal.
d) Juiz Federal de primeira instância.
e) Conselho Superior do Ministério Público Federal.

a)
b)
c)
d)
e)
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52- Assinale a opção que contém os significados corretos das sinalizações verticais representadas abaixo.

56- Acerca da utilização de veículo automotor para arremessar água ou detritos sobre pedestres e/ou veículos, marque a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

a) interseção em círculo e peso máximo limitado
b) sentido circular obrigatório e peso máximo permitido por eixo
c) sentido circular obrigatório e peso máximo permitido
d) sentido circular permitido e carga máxima limitada
e) interseção em círculo e carga máxima permitida

Constitui infração gravíssima.
Constitui infração grave.
Não constitui infração.
Constitui infração leve.
Constitui infração média.

57- Sobre o uso indevido, no veículo, de aparelho de
alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem
o sossego público, em desacordo com as normas fixadas pelo Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN), marque a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

53- Assinale a opção que contém o correto significado
da sinalização vertical representada abaixo.

Constitui infração gravíssima.
Constitui infração grave.
Constitui infração média.
Constitui infração leve.
Não constitui infração.

58- Acerca das vias arteriais, marque a opção correta.

a)
b)
c)
d)
e)

a) Via arterial é aquela destinada a coletar e distribuir
o trânsito que tenha necessidade de entrar ou de
sair das vias de trânsito, dentro das regiões da
cidade.
b) A via arterial não é pavimentada e, quando não
sinalizada, a velocidade máxima permitida será de
60 km/h para todos os veículos.
c) A via arterial destina-se a coletar e distribuir o
trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair
das vias de trânsito rápido.
d) A via arterial caracteriza-se por interseções em
nível, geralmente controlada por semáforo, com
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as
regiões da cidade.
e) Via arterial é uma via rural pavimentada.

passagem de pedestre
passagem sinalizada para pedestres
área escolar
passagem sinalizada de escolares
crianças

54- Assinale a opção que contém o correto significado
da sinalização vertical representada abaixo.

a)
b)
c)
d)
e)

início de pista dupla
fim de pista dupla
interseção em círculo
pista dividida
entrançamento oblíquo à direita e à esquerda

59- São equipamentos obrigatórios no automóvel
a) pára-choques (dianteiro e traseiro), rádio, buzina,
espelhos retrovisores (interno e externos), e cinto
de segurança.
b) limpador de pára-brisa, pala interna de proteção
contra o sol, buzina e catadióptrico.
c) velocímetro, hodômetro, buzina, catalisador e catadióptrico.
d) pára-choque traseiro, pára-brisa, limpadores de
pára-brisa, ar condicionado e buzina.
e) velocímetro, luzes de posição dianteira (de cor
branca ou amarela), buzina, pala interna de proteção contra o sol, retrovisores (interno e externos),
pára-choques (dianteiro e traseiro) e lavador de
pára-brisa.

55- Sobre a disputa de corrida por espírito de emulação,
marque a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Constitui infração gravíssima.
Constitui infração grave.
Constitui infração média.
Constitui infração leve.
Não constitui infração.
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60- Dirigir o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias implica

64- Julgue as afirmações a seguir, verdadeira(s) ou falsa(s), e assinale a opção que contém a seqüência
correta.

a) multa (3 vezes o valor), apreensão do veículo e
recolhimento do documento de habilitação.
b) multa, recolhimento da CNH e retenção do veículo
até a apresentação de condutor habilitado.
c) multa e retenção do veículo até a correção da irregularidade.
d) multa.
e) recolhimento da CNH.

( ) O tacômetro indica a rotação do motor.
( ) O hodômetro indica a pressão do óleo do carter.
( ) O tacógrafo indica a quilometragem total percorrida pelo veículo.
( ) Ventoinha, bomba d’água e radiador fazem parte
do sistema de arrefecimento do motor.
( ) A função das velas é receber a energia do distribuidor para, através de seus eletrodos, soltar forte
centelha de ignição para inflamar a mistura de ar e
combustível no cilindro.

61- Acerca da mistura de ar e combustível nos veículos,
marque a opção correta.
a) A mistura de ar e combustível é feita pelo carburador nos veículos antigos e pela injeção eletrônica nos veículos novos.
b) A mistura de ar e combustível é feita pela injeção
eletrônica nos veículos antigos e pelo carburador
nos veículos novos.
c) O veículo não funciona se houver mistura de ar e
combustível.
d) A mistura de ar e combustível é feita dentro do
cilindro no momento da admissão.
e) A mistura de ar e combustível é feita dentro do
cilindro no momento da compressão.

a)
b)
c)
d)
e)

65- Quem dirige um veículo de modo a evitar acidentes,
apesar dos erros de outros cidadãos do trânsito e
das condições adversas, pode ser caracterizado
como um motorista
a)
b)
c)
d)
e)

62- A função do gerador, dínamo ou alternador, dependendo do tipo do veículo, é a de
a) transformar energia elétrica de baixa para alta tensão.
b) transformar energia mecânica em energia elétrica.
c) receber energia elétrica do distribuidor.
d) receber energia mecânica do distribuidor.
e) transformar energia elétrica em energia mecânica.

a) ver, pensar e agir.
b) conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade.
c) luz, tempo, via, trânsito, veículo e motorista.
d) cortesia, obediência, habilidade e excesso de velocidade.
e) chuva, buracos, habilidade e animal na pista.

produzir energia elétrica.
produzir e armazenar energia elétrica.
armazenar e distribuir energia elétrica.
armazenar e distribuir energia mecânica.
somente armazenar energia elétrica.
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agressivo.
defensivo.
inseguro.
indeciso.
calmo.

66- São condições adversas que podem causar acidentes de trânsito

63- A função da bateria é
a)
b)
c)
d)
e)
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67- Acerca da aquaplanagem dos pneus, assinale a opção correta.

( ) Deve-se limpar eventuais secreções na boca e no
nariz da vítima.
( ) A vítima deve ser mantida em decúbito dorsal com
a cabeça flexionada para trás.
( ) A região torácica da vítima deve ser massageada.

a) A regulagem do motor e a velocidade do veículo
influenciam a ocorrência da aquaplanagem.
b) Se o motor do veículo estiver bem regulado, não
há ocorrência de aquaplanagem.
c) A aquaplanagem não ocorre se o veículo possuir
pneus novos.
d) A velocidade do veículo, o estado de conservação
dos pneus e a quantidade de água na via influenciam a ocorrência da aquaplanagem.
e) A velocidade do veículo, a quantidade de água e
buracos na via influenciam a ocorrência da aquaplanagem.

a)
b)
c)
d)
e)

71- O condutor de um veículo empenhado em missão de
segurança deve

68- Assinale a opção que responde corretamente à pergunta abaixo.

a) dirigir ofensivamente, e com excesso de velocidade, sem necessidade de tomar precauções de
segurança.
b) dirigir em baixa velocidade, tomando as precauções de segurança necessárias.
c) dirigir com cuidado, mantendo velocidade que não
seja muito baixa, nem excessiva, evitando freadas
bruscas e velocidade excessiva nas curvas, obedecendo às leis de trânsito.
d) somente, em casos extremos, investir o veículo
contra os atacantes, de forma frontal.
e) em casos de suspeita de ataque, investir o veículo
contra os atacantes, utilizando as pontas do párachoque dianteiro ou traseiro.

Que procedimento o condutor de um veículo deve
adotar quando, à noite, um veículo em sentido contrário estiver com os faróis altos acessos, causandolhe ofuscamento?
a) Acender os faróis altos, para enxergar melhor.
b) Piscar os faróis altos e, se a situação persistir,
acender também os faróis altos.
c) Piscar rapidamente os faróis altos. Se a situação
persistir, aproximar o veículo da linha de bordo e
desviar o olhar para a direita, mantendo os faróis
baixos acessos.
d) Piscar rapidamente os faróis altos. Se a situação
persistir, aproximar o veículo da linha de bordo e
desviar o olhar para a esquerda, mantendo os
faróis baixos acessos.
e) Piscar os olhos lentamente, a fim de diminuir o
ofuscamento.

72- Julgue os itens abaixo, verdadeiro(s) ou falso(s), e
assinale a opção que contém a seqüência correta.
( ) Direção ofensiva consiste em conduzir veículo,
sem considerar as regras de segurança.
( ) Na direção ofensiva, o carro sofre severos
desgastes e, devido a essas condições severas
de uso, não se pode tomar precauções de
segurança.
( ) Na direção ofensiva, devido às severas condições
de utilização do veículo, não se pode deixar de
observar regras básicas de segurança, entretanto,
pode-se efetuar cavalo-de-pau.
( ) O cavalo-de-pau é uma manobra arriscada que
auxilia num retorno rápido.

69- A pessoa que causar acidente de trânsito e socorrer
a vítima deste mesmo acidente
a) não será presa em flagrante, caso pague fiança.
b) será presa em flagrante, sem direito a fiança.
c) será presa em flagrante, podendo ser libertada
mediante o pagamento de fiança.
d) será advertida.
e) não será presa em flagrante, não tendo que pagar
fiança.

a)
b)
c)
d)
e)

70- Acerca dos cuidados de urgência para vítima de parada respiratória identificada, julgue os itens a seguir, verdadeiro(s) ou falso(s), e assinale a opção
que contém a seqüência correta.
( ) Deve-se verificar a existência de corpo estranho
na boca da vítima.
( ) A vítima deve ser mantida em decúbito lateral com
a cabeça distendida.
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73- Julgue as afirmativas abaixo, verdadeira(s) ou falsa(s), e assinale a opção que contém a seqüência
correta.

75- Julgue as afirmativas abaixo, verdadeira(s) ou falsa(s), e assinale a opção que contém a seqüência
correta.

( ) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA – tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a
tornar compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
( ) Algumas empresas privadas devem constituir
CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular
funcionamento.
( ) A empresa que possuir em um mesmo município
dois ou mais estabelecimentos deverá garantir o
funcionamento de uma única Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – CIPA.
( ) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a
duração de um ano, sendo vedada sua reeleição.

( ) Os trabalhadores, ao executarem seu trabalho,
devem cooperar com o cumprimento das obrigações que correspondem ao empregador, quanto à
segurança e à higiene do trabalho.
( ) Os representantes dos trabalhadores na empresa
devem cooperar com o empregador no âmbito da
segurança e higiene do trabalho.
( ) Os representantes dos trabalhadores na empresa
devem receber informação adequada acerca das
medidas tomadas pelo empregador para garantir a
segurança e a saúde, e podem consultar as suas
organizações representativas sobre essa informação, sob condição de não divulgarem segredos
comerciais.
( ) Os trabalhadores e seus representantes na empresa devem receber treinamento apropriado no
âmbito da segurança e da higiene do trabalho.

a)
b)
c)
d)
e)

F, V, F, V
V, F, F, F
F, V, F, F
F, V, V, V
V, F, V, V

a)
b)
c)
d)
e)

74- Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, julgue os itens abaixo, verdadeiro(s) ou
falso(s), e assinale a opção que contém a seqüência
correta.

V, F, V, V
F, V, V, V
V, F, F, F
F, V, F, V
V, V, V, V

( ) É responsabilidade do empregador estabelecer,
implementar e assegurar o cumprimento do
PPRA, como atividade permanente da empresa
ou instituição.
( ) É responsabilidade dos trabalhadores estabelecerem,
implementarem
e
assegurarem
o
cumprimento do PPRA, como atividade
permanente da empresa ou instituição.
( ) Os trabalhadores interessados não terão direito de
apresentar propostas e receber informações e
orientações, a fim de assegurar a proteção aos
riscos ambientais identificados na execução do
PPRA.
( ) Os trabalhadores deverão ser informados pelos
empregadores, de maneira apropriada e suficiente, sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios
disponíveis para se protegerem dos mesmos.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, F, V
F, V, V, V
V, V, F, V
F, V, V, F
V, V, V, F
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