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1.
CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Atenção:

Anthony Giddens chama a atenção para o novo risco do
o
risco. (5 parágrafo)
De acordo com o texto, é correto entender a expressão
grifada acima como o resultado

As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

(A)

da interferência humana em situações diversas e em
diferentes contextos, sem a devida avaliação dos
potenciais prejuízos.

(B)

da impossibilidade de definir-se um comportamento
único para todas as instituições de crédito que
atuam no mercado financeiro.

(C)

das incertezas que surgem em um novo mercado
financeiro de comportamento imprevisível, por estar
inteiramente globalizado.

(D)

da ausência de meios eficazes para um controle efetivo, especialmente no mercado financeiro, devido à
grande oferta de serviços.

(E)

da falta de confiança generalizada em relação ao comportamento humano, até mesmo quanto à importância da preservação das condições naturais do planeta.

No exercício de funções governamentais de responsabilidade, um tipo de conhecimento indispensável é aquele que
se caracteriza pela aptidão para entender o conjunto das coisas.
Esse tipo de conhecimento, associado à compreensão da relação entre meios disponíveis e fins desejáveis, é o que confere
ao governante perícia estratégica para perceber o que está
aberto às possibilidades futuras. Tal conhecimento tem a feição
de uma "visão global". É uma espécie de "quadro mental", fruto
da experiência, da sensibilidade e do domínio de assuntos, que
permite a um governante, sem perder o sentido de direção, ir
contextualizando a informação fragmentada que provém do
mundo complexo e interdependente em que vivemos.
Entender o conjunto das coisas que estão ocorrendo no

_________________________________________________________

2.

mundo, com destaque para a crise econômico-financeira, que a

Infere-se corretamente do texto que
(A)

a dificuldade em entender o real sentido da crise
financeira retardou a intervenção de governantes,
não permitindo uma solução eficaz para ela.

(B)

o comportamento dos consumidores que se retraíram, aguardando melhores condições de mercado,
propiciou o início da crise, em todo o mundo.

(C)

o controle da atual crise financeira só será efetivo
com medidas conjuntas em todos os países, a serem adotadas por seus governantes.

(D)

a abrangência e a gravidade da crise econômica
atual decorreram de descuidos generalizados na
gestão de riscos no mercado financeiro.

(E)

a falta de controle das instituições de crédito impede
uma avaliação ampla e eficaz dos reais prejuízos e
de sua extensão, em todo o planeta.

partir dos EUA se espraiou globalmente, é uma dificuldade compartilhada em todos os lugares por governantes e governados.
Qual é o significado e o alcance dessa crise, que aprofunda tensões difusas em todos os países, inclusive no Brasil?
Os economistas fazem uma distinção entre risco e
incerteza. O risco comporta cálculo, enseja alguma previsibilidade e abre horizontes para cenários de possibilidades que o
imprevisto pode trazer. Os vários tipos de seguro, desde a sua
origem, como o seguro marítimo, os hedges, são uma expressão de um cálculo probabilístico que permite a gestão de riscos.
A incerteza, ao contrário, não comporta cálculo e por isso tende
a propiciar o imobilismo, do qual são exemplos os bancos que
não emprestam, os investimentos empresariais que se suspendem e o consumo dos particulares que se contém.
O risco é uma característica da sociedade moderna e o
capitalismo nela identifica um caminho de inovação e progresso.
Nesta nossa era de globalização, Anthony Giddens chama a
atenção para o novo risco do risco. Este provém de um maior

_________________________________________________________

3.

Qual é o significado e o alcance dessa crise, que aprofunda tensões difusas em todos os países, inclusive no
Brasil?
A partir da questão acima, o autor constata que
(A)

as disputas entre as nações, no sentido de fazerem
valer seus interesses econômicos, salientam a
enorme necessidade de equilíbrio no sistema
financeiro global.

(B)

as respostas de cada nação para diminuir os efeitos
da crise estão longe de permitirem tranquilidade aos
mercados financeiros de todo o mundo.

(C)

a crise é global, porque atinge todos os países, mesmo que de forma diferenciada, de acordo com as
características de cada um deles.

(D)

o sistema financeiro, no mundo capitalista, deve ocupar-se dos cálculos disponíveis para estabelecer limites de risco previsto em determinadas operações.

(E)

a variedade de interesses econômicos tem desenvolvido um maior controle das situações de risco,
apesar do comprometimento das finanças de nações
em crise.

desconhecimento do nível de risco, manufaturado pela ação
humana. Disso são exemplos o risco ecológico, o nuclear e o da
direção do conhecimento científico-tecnológico que, com suas
constantes inovações, transpõe continuamente barreiras antes
tidas como naturais. A crise financeira, como crise de confiança,
é uma expressão do risco manufaturado pelo sistema financeiro
global que, por conta de suas falhas de avaliação, gestão
temerária, carência de supervisão e de normas, se transformou
num não debelado curto-circuito de incerteza.
A crise é global e os seus efeitos estão se internalizando
na vida dos países, em maior ou menor grau, à luz de suas
especificidades.
(Trecho do artigo de Celso Lafer. O Estado de S. Paulo, A2, 15
de fevereiro de 2009, com adaptações)
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4.

7.

A expressão cujo sentido está transcrito corretamente em
outras palavras é:
(A)

manufaturado pela ação humana = produzido com a
interferência do homem.

(B)

barreiras antes tidas como naturais = obstáculos que
se tornaram habituais.

(C)

um tipo de conhecimento indispensável = uma maneira de se informar do que ocorre.

(D)

relação entre meios disponíveis e fins desejáveis =
escolha pessoal de objetivos permitidos.

(E)

tensões difusas em todos os países = dificuldades
de entendimento presentes em todo o mundo.

_________________________________________________________

5.

Ambos os verbos grifados estão corretamente flexionados na frase:
(A)

Do impacto da crise que se abateu sobre vários
países, sobreviu o pânico, com a queda no valor de
seus investimentos.

(B)

Um dos analistas políticos, que se deteu na análise
dos problemas decorrentes da crise, receia ainda a
gravidade de seu desdobramento.

(C)

Em vários países governantes se dispuseram a
liberar enormes quantias para as empresas refazerem o capital necessário à produção.

(D)

Foram vários os fatores que comporam o cenário em
que se delineou a atual crise econômica mundial.

(E)

Os ventos favoráveis da economia mundial alimentaram a ampla circulação de instrumentos financeiros, sem que se prevessem os perigos subjacentes.

Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto:

I. No 1o parágrafo aponta-se um tipo de co-

_________________________________________________________

nhecimento indispensável ... para entender o
conjunto das coisas, que constitui o assunto
o
principal do 2 parágrafo.

8.

II. O 4o parágrafo apresenta caráter didático, neces-

o

Considere o emprego de pronomes no 5 parágrafo do
texto. Está INCORRETO o que se afirma em:
(A)

Disso são exemplos – a forma de pronome demonstrativo refere-se a um termo mais distante, que é um
maior desconhecimento do nível de risco.

(B)

suas falhas de avaliação – o pronome possessivo refere-se corretamente às falhas de avaliação do
sistema financeiro global.

(C)

Nesta nossa era de globalização − o pronome
possessivo pode ser retirado sem alteração do
sentido original.

(D)

que, com suas constantes inovações – o pronome
pode ser corretamente substituído, sem alteração de
sentido, por onde.

(E)

Este provém – a forma pronominal assinala a proximidade do termo a que ele se refere, o novo risco
do risco.

sário ao entendimento do que se desenvolve no
parágrafo seguinte.

III. O último parágrafo, como conclusão pertinente ao
o

contexto, retoma o que foi afirmado no 1 .
Está correto o que se afirma em
(A)

II e III, somente.

(B)

I, II e III.

(C)

I, somente.

(D)

III, somente.

(E)

I e II, somente.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

6.

Identifica-se relação de causa e consequência, respectivamente, no que é dito em:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

... e por isso tende a propiciar o imobilismo, do qual
são exemplos os bancos que não emprestam ...
... por conta de suas falhas de avaliação, gestão
temerária, carência de supervisão e de normas, se
transformou num não debelado curto-circuito de
incerteza.

9.

A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:
(A)

Medidas sem precedentes em vários países, voltadas para conter o pânico no mercado financeiro internacional, ainda não conseguiu conter o impacto
da crise.

(B)

A gestão dos riscos e das incertezas, que são responsabilidade de governantes, trouxeram-lhe novos
desafios: encontrar meios e modos de superar a
crise.

(C)

A falta de transparência dos produtos financeiros e
do funcionamento do mercado econômico globais
deram origem à atual crise que se expandiu no
mundo todo.

(D)

Não se poderia manter intocável as ações e a ampla
circulação de instrumentos financeiros, sem os necessários mecanismos de supervisão e de controle.

(E)

Os desequilíbrios do sistema financeiro global redundaram em inúmeros prejuízos à medida que despencou o valor das ações e se retraíram as ofertas de
crédito.

... é o que confere ao governante perícia estratégica
para perceber o que está aberto às possibilidades
futuras.
... ir contextualizando a informação fragmentada que
provém do mundo complexo e interdependente em
que vivemos.
... e abre horizontes para cenários de possibilidades
que o imprevisto pode trazer.
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10.

Todas as palavras estão escritas corretamente na frase
(não estão sendo consideradas as alterações que
passaram a vigorar recentemente):
(A)

(B)

(C)

está errado." A teoria é controversa. Não há dúvida de que as
matas secundárias absorvem CO2 da atmosfera e contribuem
para frear o aquecimento global. Mas e a biodiversidade? "Uma

Intervensões governamentais massiças e até agora
sem precedentes não conseguiram conter os impactos da crise financeira em diversos países.

floresta secundária nunca substituirá uma primária", diz Thais
Kasecher, analista de biodiversidade da ONG Conservação

A permanência e a gravidade dos desdobramentos
da crise financeira deicham dúvidas e originam
expeculações em todo o mundo.

Internacional. "Um pasto abandonado não vai passar pelos

A ganância por lucros cada vez maiores fez com que
os riscos dos investimentos crecessem esponencialmente no mercado financeiro.

de uma vegetação que passou milhares de anos evoluindo.

mesmos processos naturais por que uma floresta passou até
chegar ao seu clímax. E sua biodiversidade nem se compara à

Acima das divergências, o que está em jogo é a sobrevivência
do planeta. O bom senso manda que cuidemos com

(D)

(E)

A excessiva circulação de instrumentos financeiros
imbutia imenço potencial de perigos redundando,
como se viu, em enormes prejuízos.

racionalidade de nossas florestas.
(Tatiana de Mello, Istoé, 11 de fevereiro de 2009, p. 78, com
adaptações)

O êxito das resoluções tomadas em outros países
depende de um maior controle das instituições
financeiras, o que atinge interesses múltiplos e
provoca resistência.

11.

_________________________________________________________

Atenção:

Da leitura do texto, é correto afirmar que
(A)

biólogos ainda não dispõem de recursos suficientes
para contestar as opiniões de ambientalistas, que
condenam o generalizado desmatamento das florestas.

(B)

é unânime a opinião de biólogos e de ambientalistas
quanto aos prejuízos causados ao meio ambiente
pela diminuição da cobertura florestal em grande
parte do planeta.

(C)

o consenso existente entre ambientalistas e biólogos
chama a atenção para a defesa do que restou do
meio ambiente, tal como ele se apresenta no
momento atual.

(D)

cabe à ONU oferecer condições de pesquisa tanto a
ambientalistas quanto a biólogos, para que se defina
realmente a importância das florestas na preservação ambiental.

(E)

há oposição entre os defensores das florestas tropicais, que condenam o desmatamento, e estudo
recente, que propõe novas soluções para o meio
ambiente.

As questões de números 11 a 19 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Consenso entre a maioria dos ambientalistas: durante a
década de 1990 quase 8% das florestas tropicais em todo o
mundo foram desmatadas. Isso significa que, entre 1990 e
2000, destruíram-se anualmente 5 milhões de hectares – ou 30
campos de futebol a cada minuto. Considerado uma das
principais causas do aquecimento global, o desmatamento
tornou-se o vilão-chefe da questão. Essa tese, em parte, está
sendo contestada pelo biólogo americano Joseph Wright. É
claro que ele não defende o desmatamento nem nega a sua
influência no aquecimento do planeta. Mas, segundo ele, as
florestas secundárias que vão nascendo em terras agrícolas
devastadas podem substituir com a mesma eficácia a mata
original.
A polêmica está armada, no momento em que a ONU se

_________________________________________________________

prepara para lançar o mapa mundial das florestas de segunda
geração. O biólogo explica que o abandono de áreas provoca

12.

A afirmativa que resume corretamente o assunto do texto
é:

naturalmente o nascimento de nova geração de vegetação, que
pode ajudar a combater as mudanças climáticas e abrigar

(A)

Biólogo causa polêmica ao dizer que florestas de
segunda geração poderão amenizar o problema do
aquecimento global.

(B)

Medidas propostas por ambientalistas e por biólogos
para a redução das causas do aquecimento global
são incompatíveis entre si.

(C)

Ambientalistas aceitam a tese de que o desmatamento de florestas secundárias provoca o aquecimento global.

(D)

Biólogos discordam entre si sobre a real importância
das florestas como elemento de proteção do meio
ambiente.

(E)

Discussões entre biólogos e ambientalistas comprometem as previsões feitas por eles em relação ao
aquecimento global.

espécies em extinção. A queda na produção de alimentos
(causada pelo declínio no crescimento populacional do planeta)
fará com que sejam esquecidas cada vez mais terras, futuros
palcos de matas que virão tão ricas em biodiversidade quanto
suas antecessoras. Diz ele ainda que, para que a produtividade
se repita, basta deixar o terreno intocável por um período médio
de 30 anos.
Para ilustrar sua teoria, Wright analisou uma floresta tropical do Panamá – antiga terra usada para o cultivo de manga e
banana e que é hoje uma região repleta de árvores, macacos,
lagartos e insetos. "Os biólogos estavam agindo como se
apenas a floresta original tivesse valor de conservação, o que
4
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13.

... que cuidemos com racionalidade de nossas florestas.
(final do texto)

16.

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
grifado acima está na frase:
(A)

... e abrigar espécies em extinção.

(B)

... até chegar ao seu clímax.

(C)

... o desmatamento tornou-se o vilão-chefe da questão.

(D)

... nem nega a sua influência no aquecimento do
planeta.

(E)

Uma floresta secundária apresenta, segundo estudo
recente, biodiversidade semelhante ...... da floresta original, embora haja especialistas que contestam o fato de
que as matas de segunda geração evoluam de modo ......
garantir as condições ideais de sobrevivência ...... cada
uma das espécies.
As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas, respectivamente, por

... podem substituir com a mesma eficácia a mata
original.

(A)

a

- à - à

(B)

à

- a - à

(C)

à

- a - a

(D)

a

- à - a

(E)

à

- à - a

_________________________________________________________

14.

Considerando-se o emprego de sinais de pontuação em
cada um dos segmentos do texto, está INCORRETO o
que se afirma em:
(A)

_________________________________________________________

17.

"Os biólogos estavam agindo como se apenas a
floresta original tivesse valor de conservação, o que
está errado."

A frase em que o verbo admite a mesma transposição
grifada acima é:

As aspas assinalam citação alheia, transcrita pelo
autor do texto.
(B)

(C)

(A)

Pesquisadores se debruçam sobre várias hipóteses
de preservação de condições ideais do meio ambiente.

O ponto de interrogação é desnecessário no
contexto e pode ser substituído por ponto final.

(B)

Especialistas apostam nos resultados de seus estudos, como solução para o aquecimento do planeta.

Consenso entre a maioria dos ambientalistas:
durante a década de 1990 quase 8% das florestas
tropicais em todo o mundo foram desmatadas.

(C)

A garantia da biodiversidade das florestas tropicais
procede de um constante processo natural de
evolução.

(D)

Com o desmatamento de florestas, cresceu a preocupação de especialistas com o aumento do aquecimento global.

(E)

O biólogo americano Joseph Wright analisou o
desenvolvimento de uma floresta tropical do Panamá.

Mas e a biodiversidade?

O segmento introduzido pelos dois-pontos tem sentido especificativo.
(D)

5 milhões de hectares – ou 30 campos de futebol a
cada minuto.
O sinal de travessão pode ser substituído por uma
vírgula, sem alteração do sentido original.

(E)

Essa tese, em parte, está sendo contestada pelo biólogo
o
americano Joseph Wright. (1 parágrafo)

(causada pelo declínio no crescimento populacional
do planeta).

_________________________________________________________

O segmento isolado pelos parênteses aponta uma
causa que explica a afirmativa anterior.

18.

"Os biólogos estavam agindo como se apenas a floresta
original tivesse valor de conservação, o que está errado."

_________________________________________________________

15.

Com as alterações feitas nos segmentos grifados, a concordância permanece correta em:

O sentido da afirmativa acima está corretamente reproduzido, com outras palavras, em:
(A)

A ação dos biólogos é que estão errados na conservação apenas da floresta original.

Acima das divergências, o que está em jogo // as
que estão.

(B)

Agir somente na floresta original é erro dos biólogos,
como valor que deve ser conservado.

(C)

quase 8% das florestas tropicais em todo o mundo
foram desmatadas // desmatados.

(C)

Está errado os biólogos agirem apenas na importância de conservação da floresta original.

(D)

destruíram-se anualmente 5 milhões de hectares //
destruiu-se.

(D)

Erram os biólogos ao considerar somente o valor da
floresta original como forma de preservação.

(E)

Essa tese, em parte, está sendo contestada //
contestado.

(E)

O erro dos biólogos estão em atribuírem valor de
conservação à floresta original.

(A)

com que sejam esquecidas cada vez mais terras //
seja esquecido.

(B)

PGERJ-Téc.Assist.Procuradoria-08

5

Caderno de Prova ’08’, Tipo 004
19.

O desmatamento de florestas tropicais é apontado como
uma das principais causas do aquecimento global.

Noções de Informática
21.

Ambientalistas denunciam desmatamento de florestas
tropicais.
Florestas secundárias podem substituir com eficácia a
mata original, de acordo com estudo recente.
As frases acima se organizam em um único período, com
clareza, correção e lógica, em:
(A)

Os ambientalistas ao denunciar desmatamento de
florestas tropicais, que aponta-se esse desmatamento como uma das principais causas do aquecimento global, é estudado as florestas secundárias,
que podem substituir com eficácia a mata original.

(B)

Embora ambientalistas denunciem o desmatamento
de florestas tropicais, apontado como uma das principais causas do aquecimento global, estudo recente
mostra que florestas secundárias podem substituir
com eficácia a mata original.

(C)

Os ambientalistas que denunciam desmatamento de
florestas tropicais, sendo uma das principais causas
do aquecimento global, conquanto as florestas
secundárias podem substituir com eficácia a mata
original, de acordo com estudo recente.

Para elaborar um relatório no MS Word 2003 que contenha uma página, na orientação paisagem, intercalada nas
demais páginas, na orientação retrato, normalmente utiliza-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

três quebras de página.
três quebras de seção.
uma quebra de orientação.
duas quebras de seção.
duas quebras de página.

_________________________________________________________

22.

Um ambiente privado que permite aos empregados de
uma empresa a possibilidade de organizar e acessar informações rapidamente, administrar documentos, compartilhar calendários e trabalhar em equipes, baseado em um
navegador Web, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um portal de educação à distância.
uma sala de bate-papo.
um site de relacionamento.
um browser.
um portal de colaboração.

_________________________________________________________

(D)

Enquanto que o desmatamento de florestas tropicais
seja apontado como uma das principais causas do
aquecimento global, com ambientalistas denunciando o seu desmatamento, as florestas secundárias
vem substituindo a mata tropical, com estudo
recente.

(E)

Florestas secundárias que podem substituir com eficácia a mata original, está sendo estudado recentemente, conquanto o desmatamento de florestas
tropicais é apontado como uma das principais
causas do aquecimento global por ambientalistas.

23.

Serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na Internet. Foi concebido com o objetivo de facilitar a
identificação dos endereços de computadores, evitando a
necessidade de memorização de uma sequência grande
de números. Trata-se de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma página web.
um provedor.
um domínio.
um site.
um endereço eletrônico.

_________________________________________________________

24.

_________________________________________________________

20.

...... é um expediente dirigido ao Presidente da República
ou ao Vice- presidente para:

1) informá-lo de determinado assunto;

à

sua

consideração

25.
projeto

de

ato

normativo.

República por um Ministro de Estado.
Considerando-se os padrões da redação oficial, o texto
acima identifica corretamente:
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(B)

Medida provisória.

(C)

Exposição de motivos.

(D)

Aviso.

(E)

Ofício.

(B)

para publicação de páginas nos provedores de
conteúdo.

(C)

como substituto do endereço de e-mail.

(D)

para navegação na Web.

(E)

como instrumento de busca e pesquisa na Internet.

Caso exista uma única porta USB no computador e haja a
necessidade e o desejo de que seja feita a conexão simultânea de dois ou mais dispositivos com esse tipo de
conector, a solução é utilizar
um adaptador USB para PS/2.
um hub USB.
uma porta serial com cabo USB.
uma porta paralela com saída USB.
um modem USB.

_________________________________________________________

26.
Memorando.

para chat.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em regra esse expediente é dirigido ao Presidente da

(A)

(A)

_________________________________________________________

2) propor alguma medida; ou
3) submeter

O serviço de mensageria instantânea é comumente utilizado

Um programa pré-gravado na memória permanente, executado por um computador, quando ligado, e responsável
pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como
por iniciar a carga do sistema operacional, denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

SLOT.
RAM.
BOOT.
BIOS.
EPROM.
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27.

Uma planilha BrOffice.org Calc 2.4 contém nas colunas B,
C, D e E as notas dos alunos referentes, respectivamente,
o
o
o
o
aos 1 , 2 , 3 e 4 bimestres letivos do ano passado e nas
linhas de 1 a 10 os alunos da turma identificados pela
coluna A. A média final do primeiro aluno deve ser representada pela célula

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Direito Constitucional
31.

É uma característica do Estado Federal brasileiro a
(A)

delegação de competência remanescente à União.

(B)

autonomia dos Municípios.

(C)

centralização político-administrativa das unidades federadas.

Sobre armazenamento de dados e gerenciamento de arquivos, considere:

(D)

autonomia dos Territórios.

I. Os backups gravados em fita magnética são mais

(E)

soberania dos Estados-Membros e do Distrito
Federal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F1 =MEDIA(B1:D1) ou F1 =MEDIA(B1..D1).
F1 =MEDIA(A1:D1) ou F1 =MEDIA(A1..D1).
F1 =MEDIA(B1:D1), apenas.
F1 =MEDIA(A1:D1), apenas.
F1 =MEDIA(B1:D10), apenas.

_________________________________________________________

28.

bem gerenciados se organizados em uma hierarquia de pastas de arquivos.

_________________________________________________________

32.

II. Os CDs e os DVDs são exemplos de mídias de
armazenamento removíveis que se enquadram na
categoria óptica.

III. Existem quatro categorias de mídias de armazena-

Em relação às emendas constitucionais, é correto afirmar
que
(A)

a proposta de emenda constitucional, após ter sido
discutida e aprovada no Congresso Nacional, será
enviada ao Presidente da República para sanção ou
veto.

(B)

na vigência de intervenção federal, de estado de
defesa ou de estado de sítio, a Constituição Federal
deverá ser emendada.

(C)

a Constituição poderá ser emendada mediante
proposta do Supremo Tribunal Federal.

(D)

não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir a forma federativa de Estado.

(E)

matéria constante de proposta de emenda rejeitada
ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova
proposta, na mesma sessão legislativa, pela
solicitação da maioria absoluta da Câmara ou do
Senado Federal.

mento: magnética, óptica, magneto-óptica e de
estado sólido.

IV. Um backup auxiliar mantido em um lugar onde o
mesmo acidente não pode danificar o original e o
backup é chamado armazenamento on-site.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I, II e IV.
II.
I e II.
II e III.

_________________________________________________________

29.

Em um controle de orçamento na planilha MS Excel 2003,
as células B1 até B4 representam os subtotais das categorias de despesas e as células de D1 até D4 os subtotais das
categorias de rendimentos. Os resultados gerais do orçamento podem ser normalmente representados pelas células
(A)

B5 =SOMA(B1:B4)
D5 =SOMA(D1:D4)
E5 =B5 - D5

(B)

B5 =SOMA(B1:B4)
D5 =SOMA(D1:D4)
E5 =D5 - B5

(C)

B5 =SUBTRAI(B1;B4)
D5 =SOMA(D1;D4)
E5 =B5 + D5

(D)

B5 =SOMA(B1;B4)
D5 =SOMA(D1;D4)
E5 =B5 - D5

(E)

B5 =SOMA(B1;B4)
D5 =SOMA(D1;D4)
E5 =D5 - B5

_________________________________________________________

_________________________________________________________

30.

Dentre três opções do BrOffice.org Writer 2.4, uma tabela
pode ser inserida em um documento por meio da opção
(A)

Tabela do menu Inserir ou Inserir do menu Tabela,
apenas.

(B)

Inserir do menu Tabela, Tabela do menu Inserir ou
Colunas do menu Formatar.

(C)

Inserir do menu Tabela, apenas.

(D)

Inserir do menu Tabela ou Colunas do menu
Formatar, apenas.

(E)

Tabela do menu Inserir ou Colunas do menu
Formatar, apenas.
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33.

Constitui um direito fundamental expressamente previsto
no texto constitucional:
(A)

Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

(B)

Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do
responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia, a do depositário infiel, bem como a do devedor de encargos
trabalhistas.

(C)

É livre a manifestação do pensamento, sendo
permitido o anonimato.

(D)

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo, durante o dia, em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante a
noite, por determinação judicial.

(E)

É inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal, civil
ou trabalhista.
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34.

38.

O Supremo Tribunal Federal (STF)
(A)

é integrado por Ministros, com mais de trinta e cinco
e menos de sessenta e cinco anos de idade e com
mais de 20 anos de exercício de atividades jurídicas.

(B)

compõe-se de onze Ministros nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a
escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional.

(C)

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em título
relacionado aos princípios fundamentais, enfatiza a
importância do povo como o sujeito da vida política e da
história do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido,
dispõe expressamente que a soberania popular se manifesta quando a todos são asseguradas condições dignas
de existência, e será exercida
(A)

compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros,
nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do
Senado Federal.

(B)

(D)

possui natureza de Tribunal Constitucional, e, por
isso, é órgão autônomo que não pertence à estrutura
do Poder Judiciário.

(C)

(E)

compõe-se de onze Ministros, dos quais não se exige que provenham dos quadros do Poder Judiciário.

(D)
_________________________________________________________

35.

(E)

Compete à União
(A)

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo.

(B)

explorar diretamente, ou mediante concessão, os
serviços locais de gás canalizado, na forma da lei.

(C)

explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações.

(D)

(E)

_________________________________________________________

39.

A Constituição Federal Brasileira, ao dispor sobre as funções essenciais à Justiça, estabelece que os Procuradores dos Estados
(A)
(B)

instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e microrregiões para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum.

(C)
(D)

suplementar a legislação estadual e municipal, no
que couber.

(E)

_________________________________________________________

36.

O Poder Legislativo da União
é integrado por Deputados Federais, eleitos pelo
sistema majoritário.

(B)

desempenha legislaturas com duração de quatro
anos, pelo fato de os mandatos dos Deputados Federais e Senadores terem esse período de duração.

(C)

recebe a denominação de Assembleia Legislativa e
sua estrutura é unicameral.

(D)

pode instituir comissões parlamentares de inquérito
com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

(E)
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(A)

elaborar súmulas vinculantes.

(B)

aprovar o estado de defesa e o estado de sítio
decretados pelo Congresso Nacional.

(C)

conceder indulto e comutar penas, com audiência,
se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

(D)

realizar a arguição pública para a escolha de
presidente e diretores do Banco Central.

(E)

comandar e presidir o Tribunal de Contas da União.

publicidade.
eficiência.
legalidade.
impessoalidade.
moralidade.

_________________________________________________________

representa a vontade do povo por meio do Senado
Federal.

Compete privativamente ao Presidente da República

A concepção de que o funcionário público realiza os atos
administrativos em nome da Administração Pública, e, por
isso, as realizações advindas dessa atividade são institucionais e não do próprio funcionário, diz respeito ao
princípio da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

37.

não podem ser submetidos à avaliação periódica de
desempenho após a estabilidade.
ingressam na carreira por meio de concurso público
de provas e títulos, com a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil em todas as suas fases.
exercerão a representação judicial e a consultoria
jurídica de seus Estados e Municípios.
têm assegurada a estabilidade após dois anos de
efetivo exercício.
possuem vitaliciedade, após dois anos de exercício,
não podendo perder o cargo senão por sentença
judicial transitada em julgado.

_________________________________________________________

40.
(A)

pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto
com valor igual para todos, pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular do processo legislativo.
pela livre manifestação da vontade popular mediante
a apresentação de requerimentos ao Poder Público
amparados pela assinatura de, no mínimo, dois por
cento do eleitorado do Estado.
mediante pleno acesso aos órgãos públicos e às
autoridades políticas.
pelo voto direto, secreto, censitário e periódico e
pela possibilidade de livre acesso às audiências
públicas com o Governador do Estado.
mediante solicitação ao Governo e à Assembleia
Legislativa estadual para a utilização de espaços
públicos para a realização de passeatas,
reivindicações e manifestações políticas.

Direito Administrativo
41.

O saudoso HELY LOPES MEIRELLES (cf. "Direito
Administrativo Brasileiro", 34a. ed., Malheiros Editores,
São Paulo, 02.2008, p. 89) ensina: “Na Administração
Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto
na administração particular é lícito fazer o que a lei não
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o
que a lei autoriza. A lei para o particular significa 'pode
fazer assim': para o administrador público significa 'deve
fazer assim'".
No trecho, o autor se refere ao princípio constitucional do
Direito Administrativo Brasileiro da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

legalidade.
publicidade.
eficiência.
impessoalidade.
moralidade.
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42.

A proibição constitucional de acumulação remunerada de
cargos, empregos e funções, tanto na Administração
direta quanto na indireta, visa a impedir que um mesmo
cidadão passe a ocupar vários lugares ou a exercer várias
funções sem que as possa desempenhar proficientemente, embora percebendo integralmente os respectivos
vencimentos. A própria Constituição, entretanto, abriu
algumas exceções, entre elas, de dois cargos

46.

É peculiaridade do contrato administrativo a
(A)

alteração do objeto por consenso.

(B)

rescisão por onerosidade excessiva.

(C)

existência de cláusulas exorbitantes.

(D)

rescisão por desinteresse de quaisquer das partes.

(E)

incidência de sanções mútuas por descumprimento
das obrigações.

(A)

técnicos ou científicos.

(B)

de Técnico Assistente de Procuradoria.

(C)

de Magistratura.

(D)

de Magistério.

Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o
servidor estável será

(E)

de Procurador.

(A)

aposentado, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço.

Quando a lei estabelece a única solução possível diante
de determinada situação de fato, fixando todos os
requisitos, cuja existência a Administração deve limitar-se
a constatar, sem qualquer margem de apreciação subjetiva, estamos diante de atos administrativos

(B)

posto em disponibilidade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

(C)

posto em disponibilidade sem qualquer remuneração.

(A)

complexos.

(D)

exonerado, com direito a computar o tempo de
serviço público para todos os efeitos legais.

(B)

de gestão.

(C)

vinculados.

(E)

posto em disponibilidade, com proventos integrais.

(D)

discricionários.

(E)

de expediente.

_________________________________________________________

47.

_________________________________________________________

43.

_________________________________________________________

48.

o

_________________________________________________________

À vista das disposições da Lei estadual n 5.260/2006,
que institui regime jurídico próprio e único de previdência
dos servidores públicos estatutários e de outros titulares
de cargo do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar:

44.

(A)

Fará jus à aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço, o servidor público estatutário que, em razão de acidente ocorrido no deslocamento entre a residência e o local de trabalho,
ficar tetraplégico.

(B)

O pagamento dos benefícios previdenciários não é
atingido pelo teto constitucional nos casos de
aposentadoria por invalidez.

(C)

Será considerado para determinação da base de
cálculo dos proventos de aposentadoria o subsídio
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

(D)

Os membros dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário não se incluem entre os beneficiários desse regime.

(E)

Comprovada a existência de relação homoafetiva do
servidor falecido, seu parceiro é considerado dependente para fins de percepção de pensão por morte.

A modalidade de licitação que se realiza entre interessados devidamente cadastrados ou que preencham os
requisitos para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação, denomina-se
(A)

tomada de preços.

(B)

concorrência.

(C)

técnica e preço.

(D)

pregão.

(E)

convite.

_________________________________________________________

45.

É atribuição do Procurador Geral do Estado:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Convocar o procurador do Estado, previamente à
instauração de processo disciplinar, para apurar as
razões de sua conduta desconforme.
Propor ao Governador do Estado a posse dos nomeados para os cargos do quadro de apoio da Procuradoria Geral do Estado.
Prover os cargos iniciais da carreira, os cargos em
comissão e os do quadro de apoio da estrutura da
Procuradoria Geral do Estado.

_________________________________________________________

49.

Sujeitos e organizações privadas que se comprometem
com a realização de interesses coletivos e a proteção de
valores supraindividuais, mediante contratos de gestão,
integram
(A)

o terceiro setor.

A iniciativa de lei dispondo sobre criação de cargos
de Procuradores do Estado e de servidores do quadro de apoio da Instituição.

(B)

as fundações públicas.

(C)

as empresas públicas.

Aplicar penas disciplinares aos Procuradores do Estado, inclusive as de demissão e cassação de aposentadoria.

(D)

o primeiro setor.

(E)

o segundo setor.
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50.

Em relação ao direito à pensão por morte, é correto
afirmar que
(A)

54.

o direito à pensão por morte prescreverá no prazo
de 5 (cinco) anos contados da data em que for
devida.

Sobre os recursos no processo civil e do trabalho, considere:

I. Os embargos de declaração são cabíveis tanto no
processo civil quanto no processo do trabalho.

II. O agravo de petição é recurso específico do
(B)

não prescreverão as prestações não reclamadas no
prazo de 10 (dez) anos contados da data em que
forem devidas.

(C)

integrarão a pensão por morte as parcelas remuneratórias pagas ao servidor falecido, em decorrência
de local de trabalho.

processo do trabalho, e deve ser interposto no
prazo de dez dias.

III. O recurso especial no processo civil equivale ao

(D)

recurso de revista no processo do trabalho.

IV. Os recursos especial e extraordinário, para serem
admitidos, além de outros requisitos, devem versar
questão com repercussão geral.

não prescreverão as prestações não reclamadas no
prazo quinquenal.

V. São admissíveis os embargos de declaração, para
(E)

suprir omissão na sentença ou no acórdão e,
segundo a jurisprudência, também das decisões
interlocutórias.

não prescreverá o direito à pensão por morte.

_________________________________________________________

Direito Processual
51.

Está correto o que se afirma APENAS em

Disponibilizada sentença desfavorável a Antônio no Diário
da Justiça eletrônico no dia 12 de março de 2009 (quintafeira) e, considerando que dia 16 de março (segunda-feira)
é feriado na comarca local, o último dia do prazo para
Antônio interpor o recurso adequado é
(A)

24 de março de 2009.

(B)

25 de março de 2009.

(C)

28 de março de 2009.

(D)

30 de março de 2009.

(E)

31 de março de 2009.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, III e IV.
II, III e V.
I, II e III.
I, III e V.
I, IV e V.

_________________________________________________________

55.

_________________________________________________________

52.

Proposta e admitida a reconvenção,
(A)

não mais será permitido ao autor desistir da ação
principal.

(B)

passa a ser obrigatória a participação do Ministério
Público nos autos.

(C)

(D)

(E)

o interesse e a contradição na decisão recorrida.

(B)

a tempestividade e a interposição perante o juízo
recorrido.

(C)

o preparo e o sucumbimento.

(D)

a tempestividade e o interesse.

(E)

a legitimidade recursal e a procedência das alegações.

o processo continuará sendo único, mas com duas
ações autônomas e contrapostas que serão julgadas
em sentença única.

56.

Acerca da resposta do réu em uma ação de conhecimento, considere:

I. Admitida a exceção de incompetência é suspenso o
curso do processo principal.

o autor reconvindo deverá contestá-la em cinco dias,
contados da intimação realizada na pessoa de seu
advogado.

II. O prazo para litisconsortes com advogados dis-

é determinada a suspensão do andamento da ação
principal até julgamento final do pedido reconvencional.

III. O ônus da impugnação específica não se aplica ao

tintos contestar é dobrado e, para a Fazenda Pública, quadruplicado.
advogado dativo.

IV. Pelo princípio da eventualidade deve o réu, nos
procedimentos ordinário e sumário, já na contestação, arrolar suas testemunhas.

Dentre os requisitos da petição inicial, NÃO se inclui
(A)
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(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

53.

São requisitos de admissibilidade de qualquer recurso:

a formulação de quesitos para perícia, no procedimento ordinário.

(B)

o rol de testemunhas, no procedimento sumário.

(C)

a indicação das provas que pretende o autor produzir, bem como do valor da causa.

(D)

o requerimento para citação do réu.

(E)

a indicação do juiz ou tribunal a que é dirigida, bem
como do pedido e de suas especificações.

V. A exceção de impedimento deverá ser proposta no
prazo de cinco dias contados do fato que ocasionou
a respectiva exceção.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, III e V.
III, IV e V.
I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
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57.

A procuração geral para o foro NÃO habilita o advogado
para
(A)

participar de audiência de instrução.

(B)

acompanhar inspeção judicial.

(C)

recorrer.

(D)

formular quesitos e indicar assistente técnico.

(E)

transigir e dar quitação.

_________________________________________________________

58.

NÃO pode ser sujeito passivo na execução o
(A)

fiador judicial.

(B)

devedor, reconhecido como tal no título executivo.

(C)

responsável tributário, assim definido em legislação
própria.

(D)

espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor.

(E)

novo devedor que assumiu a obrigação resultante do
título executivo, sem o consentimento do credor.

_________________________________________________________

59.

No tocante à comunicação dos atos processuais, é INCORRETO afirmar:
(A)

A carta precatória é expedida para cumprimento de
ato fora dos limites territoriais da comarca e que não
enseja a expedição de carta de ordem ou rogatória.

(B)

Por ordem judicial ou de qualquer serventuário da
justiça serão cumpridos os atos processuais dentro
dos limites territoriais da comarca.

(C)

A carta precatória possui caráter itinerante, podendo
ser encaminhada para cumprimento do ato a juízo
diverso do que dela constar.

(D)

A carta rogatória é a expedida quando o ato tiver de
ser cumprido perante autoridade judiciária estrangeira.

(E)

A carta de ordem se dá quando expedida por tribunal para ser cumprida por juiz a ele subordinado.

_________________________________________________________

60.

A respeito da citação, é INCORRETO afirmar que
(A)

poderá ser feita pelo correio em todos os processos
de execução.

(B)

não poderá ser feita pelo correio quando o réu for
pessoa incapaz.

(C)

poderá ser feita por meio eletrônico, desde que regulamentada em lei própria.

(D)

poderá ser feita por edital quando for inacessível o
lugar onde se encontrar o réu.

(E)

poderá ser feita com hora certa quando o oficial de
justiça, após três tentativas, não encontrar o réu e
suspeitar que esteja se ocultando.
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