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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Use a folha de

rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos

os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que

não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto I – questões de 1 a 3

1 Para compreender a exclusão econômica, social e

política no Brasil atual, é importante entender a concentração

da riqueza, que, neste início do século XXI, pode ser

4 percebida em toda a sua desproporcionalidade. 

Historicamente, a sociedade brasileira estruturou-se a

partir de um padrão extremamente concentrador da riqueza.

7 Desde o período colonial, a riqueza gerada no Brasil tem sido

muito mal distribuída entre o conjunto da população. Essa

situação manteve-se sempre inalterada até mesmo nos

10 momentos de transformações profundas na base econômica

nacional.

Márcio Pochman. Ricos ficam com os dedos e os anéis.
In: UnB Revista, set./out./nov./2004 (com adaptações).

Q UESTÃ O 1

A argumentação do texto I centra-se na idéia de que

A a exclusão econômica e social está estreitamente relacionada

à distribuição de renda.

B a exclusão econômica no Brasil é percebida em toda a sua

desproporcionalidade neste início de século.

C a sociedade brasileira estruturou-se, historicamente, a partir

do período colonial.

D a riqueza gerada no Brasil mantém-se inalterada desde o

período colonial.

E até mesmo transformações profundas na economia não

alteram a base social nacional.

QUESTÃO 2 

Julgue os seguintes itens, a respeito das estruturas lingüísticas do

texto I.

I Preservam-se a coerência e a correção gramatical do texto ao

se substituir a expressão “do século XXI” (R.3) por de século.

II Na linha 7, a idéia de continuidade no tempo conferida ao

texto pelo emprego da forma verbal “tem sido” já existe em

“Desde”, por isso sua substituição pela forma foi não altera os

sentidos da argumentação.

III As relações semânticas do texto permitem a substituição de

“entre o” (R.8) por pelo, sem que se provoque erro gramatical.

IV Mesmo com a retirada do pronome indicador de

indeterminação do sujeito em “manteve-se” (R.9) preservam-

se as relações argumentativas e a correção gramatical do

texto. 

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C III e IV.

D I, II e IV.

E II, III e IV.

Q UESTÃ O 3

Desconsiderando a necessidade de ajustes nas letras maiúsculas

e minúsculas, assinale a opção em que a proposta de alteração nos

termos do texto I provoca mudança nas relações de sentido

textuais, apesar de preservar a correção gramatical.

A Deslocar a oração “Para compreender a exclusão econômica,

social e política no Brasil atual” (R.1-2), precedida de vírgula,

para logo depois de “desproporcionalidade” (R.4).

B Deslocar a oração “é importante entender a concentração da

riqueza” (R.2-3) para o início do período.

C Colocar a expressão “a partir de um padrão extremamente

concentrador da riqueza” (R.5-6) imediatamente antes de

“Historicamente” (R.5). 

D Deslocar a expressão “Desde o período colonial” (R.7),

eliminando-se a vírgula, para o final do período em que

ocorre.

E Deslocar a oração “Essa situação manteve-se sempre

inalterada” (R.8-9), precedida de vírgula, para depois de

“nacional” (R.11).

Texto II – questões 4 e 5

1 Um dos mais perniciosos sofismas do pensamento

burguês é a idéia de que as coisas dependem de vontades

individuais. Assim, a política não funciona por culpa dos

4 corruptos; o meio ambiente é degradado porque as pessoas

não respeitam a natureza; o governo vai mal porque o

governante não tem coragem de desagradar às elites. Essa

7 visão distorcida da realidade serve para encobrir os

mecanismos por trás das relações pessoais. Os mecanismos

sociais fazem o encaixe da engrenagem estrutural de

10 dominação da elite e da submissão e exclusão daqueles que

são destituídos de renda e, portanto, de cidadania.

Frei Betto. A individuação da política. In: Correio
Braziliense, 17/6/2005 (com adaptações).

Q UESTÃ O 4

A argumentação do texto II conduz à conclusão de que

A é o encaixe da estrutura social de dominação e submissão que

provoca a exclusão da cidadania, em conseqüência da

destituição de renda.

B o pensamento burguês faz depender de vontades individuais

os mecanismos que evitariam a corrupção no desrespeito à

natureza.

C tanto a natureza quanto as relações políticas seriam

promotoras da exclusão da cidadania entre aqueles destituídos

de renda.

D é pela submissão das elites aos mecanismos sociais que os

destituídos de renda também são excluídos da cidadania. 

E a irresponsabilidade das vontades individuais propicia

sofismas sobre a degradação do ambiente e a corrupção na

política.
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Q UESTÃ O 5

Assinale a opção em que a proposta de alteração nas estruturas

lingüísticas do texto II desrespeita as regras gramaticais do

padrão da língua culta.

A Substituição por vírgulas dos sinais de ponto-e-vírgula

empregados depois de “corruptos” (R.4) e de “natureza” (R.5).

B Retirada do sinal indicativo de crase em “às elites” (R.6).

C Supressão do artigo no termo “os mecanismos” (R.7-8).

D Emprego de detrás em vez de “por trás” (R.8).

E Substituição de “que” (R.10) por quais.

Texto III – questões de 6 a 8

1 Ao delegar à esfera individual os males sociais, o

sistema preserva sua natureza cruel: a “inevitabilidade” da

desigualdade social. E apregoa que tanto a política quanto

4 as questões sociais devem ser monitoradas pelas leis do

mercado. Em outras palavras, o lucro dos bancos e das

empresas privadas, nacionais e estrangeiras, é a prioridade.

7 São eles que emprestam dinheiro ao governo; movimentam a

importação e a exportação; injetam recursos no crescimento

econômico do país. Não nego que o indivíduo tenha

10 importância no processo histórico. Porém, o indivíduo conta

onde a coletividade não conta. Quanto mais centralizada uma

estrutura de poder, mais ela depende de quem a ocupa,

13 deixando à margem o poder popular. A tarefa é tornar o jogo

verdadeiramente democrático, não mera legitimação da

impetuosidade arrivista de líderes mais preocupados com o

16 sucesso pessoal que com as causas sociais.

Idem, ibidem.

Q UESTÃ O 6

Assinale a opção em que a assertiva contraria a argumentação do

texto III.

A A ênfase na responsabilidade individual gera a falsa aparência

de que os males sociais e as desigualdades são inevitáveis. 

B O monitoramento das questões sociais pelas leis do mercado

exime o sistema social de suas responsabilidades quanto às

desigualdades sociais.

C Indivíduo e coletividade têm funções e lugares diferentes e

complementares nas relações sociais e no processo histórico.

D Uma estrutura de poder centralizada reforça o sentido coletivo

de responsabilidade social e privilegia o crescimento

econômico do país.

E Líderes mais preocupados com seu sucesso pessoal do que

com as causas sociais não jogam um “jogo verdadeiramente

democrático” (R.13-14).

Q UESTÃ O 7

Julgue os seguintes itens, a respeito das relações de coesão entre

os elementos do texto III.

I O pronome “sua” (R.2) está empregado na flexão de feminino

singular porque se refere a “esfera individual” (R.1). 

II Preserva-se a relação argumentativa entre as orações

substituindo-se “Em outras palavras” (R.5) pela expressão

Por outro lado.

III O pronome “eles” (R.7) está na forma de masculino plural

porque retoma “bancos” (R.5) e “empresas privadas” (R.6).

IV Preservam-se as relações de coesão do texto, o valor

comparativo entre as idéias e a correção gramatical do texto

ao se inserir do imediatamente antes de “que” (R.16).

A quantidade de itens certos é igual a 

A 0. B 1. C 2. D 3. E 4.

Q UESTÃ O 8

Assinale a opção incorreta a respeito das relações sintáticas e

semânticas no texto III.

A O texto permite a reescritura da oração subordinada inicial

como uma desenvolvida iniciada por Quando delega. 

B As expressões “a política” (R.3) e “as questões sociais” (R.4)

estão em uma relação aditiva.

C O período sintático iniciado por “São eles” (R.7) tem a função

de justificar ou explicar as idéias do período anterior.

D Na linha 10, apesar de iniciado pela conjunção de valor

adversativo “Porém”, o período sintático representa uma

causa para as idéias do período anterior.

E Seriam preservadas as relações argumentativas do texto se a

oração coordenada assindética iniciada por “não” (R.14) fosse

transformada em uma aditiva, substituindo-se a vírgula que a

precede pela conjunção e.
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Texto IV – questões 9 e 10

O mundo começa a mudar, ainda que muito discretamente. Após mais de seis anos de negociações às vezes frustrantes, entra

em vigor o Protocolo de Kyoto, único instrumento internacional já concebido para lidar com o maior desafio ambiental da história:

o aquecimento global. O consenso entre pesquisadores, ambientalistas e diplomatas é que Kyoto representa mais um sucesso

diplomático que ambiental. O acordo, que pretende cortar a emissão de gases causadores do efeito estufa, é um triunfo do

multilateralismo representado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Mas deixa de fora o maior poluidor do planeta, os Estados

Unidos da América (EUA).

Folha de S.Paulo, 16/2/2005, p. A15 (com adaptações).

Q UESTÃ O 9

Tendo as informações contidas no texto IV como referência

inicial, julgue os itens que se seguem, relativos ao Protocolo de

Kyoto.

I Como acontece com qualquer tratado internacional

importante, o Protocolo de Kyoto somente entrou em vigor a

partir do momento em que todos os países integrantes da

ONU o ratificaram.

II O texto enfatiza que, mais do que habilidade diplomática, o

que determinou a aprovação do protocolo foi a consciência

generalizada, entre povos e governos, de que o planeta precisa

ser salvo.

III Há consenso de que, sendo uma criação dos homens em sua

ensandecida vontade de produzir mais e mais riquezas, o

efeito estufa não pode mais existir, sob pena de transformar a

Terra em um planeta gelado e sem condições de vida.

IV A queima excessiva de combustíveis fósseis compromete

perigosamente o planeta ao aquecê-lo de maneira anormal,

razão pela qual o Protocolo de Kyoto volta-se para a redução

da quantidade desses gases lançados na atmosfera.

V Os EUA foram proibidos de participar do protocolo

justamente por serem, como afirma o texto, o “maior poluidor

do planeta”.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

E 5.

QUESTÃO 10

Segundo o texto IV, a aprovação do Protocolo de Kyoto é um

triunfo do multilateralismo representado pela ONU. Com relação

ao papel representado por esse organismo na História

Contemporânea, assinale a opção correta.

A Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU tem

na busca da paz e da segurança internacionais uma de suas

finalidades essenciais, o que foi decisivo para impedir a

multiplicação de conflitos locais e regionais nos diversos

continentes.

B Depois do fim da Guerra Fria e da ascensão de George W.

Bush ao governo dos EUA, a ONU se fortaleceu

profundamente e, diferentemente do que ocorria antes,

transformou-se no único pólo de poder mundial.

C O fato de ser um organismo multilateral faz da ONU refém de

alguns poucos países, as chamadas potências mundiais, as

quais controlam rigidamente os principais setores da

instituição.

D O Brasil se desligou da ONU em represália à posição norte-

americana, apoiada em seguida por outras potências, de

impedir a ampliação do número de membros permanentes no

Conselho de Segurança.

E A atuação da ONU tende a ser mais produtiva e eficaz em

setores como saúde, educação, cultura, alimentação e meio

ambiente, entre outros, os quais não atingem diretamente

interesses políticos, militares e estratégicos das grandes

potências.
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Texto V – questões de 11 a 14

O número de indigentes em proporção da

população no Brasil de hoje já não é o que foi há 50 anos.

Pequeno consolo. O desconsolo aumenta quando

observamos que mesmo esse número poderia ser

muitíssimo menor se, durante os últimos 33 anos,

tivéssemos crescido como os tigres asiáticos. Há 40 anos, os

organismos internacionais acreditavam que a Coréia do

Sul estava condenada à pobreza. Erraram no julgamento.

O país tornou-se um fenômeno de crescimento sustentado e

redução da pobreza, como outros países asiáticos.

A pergunta agora é se a África poderia se tornar

palco de um novo milagre se tivesse ajuda externa e

políticas econômicas adequadas. Suas deficiências

estruturais são notórias: baixa produtividade agrícola, altos

custos de transportes, doenças tropicais, AIDS e baixa

difusão de tecnologia. Mais grave ainda é que, durante os

últimos anos, a África tem enfrentado mais guerras internas

que outras regiões. Os genocídios — Ruanda em 1994 e

Darfur em 2004 — são apenas as histórias mais trágicas de

conflitos perenes. Para escapar desse círculo vicioso de

guerra e pobreza, a região precisa de assistência. Cálculos

estratégicos guiam o interesse crescente dos EUA e da

Europa na África. Nesses cálculos, entram a abundância

de recursos naturais (inclusive urânio) em um Congo

conturbado, a combinação petróleo-islamismo na África

Ocidental, a proliferação de armas no continente e a

migração descontrolada e incontrolável.

Eliana Cardoso. Áfricas. In: Valor Econômico, 20/1/2005, p. A2 (com adaptações). 

QUESTÃO 11

Considerando as informações contidas no texto V, assinale

a opção correta relativamente à Coréia do Sul.

A O ritmo de desenvolvimento sul-coreano é bastante

semelhante ao verificado em alguns países latino-

americanos, entre os quais o Brasil e a Argentina.

B O texto é claro ao conferir à educação papel decisivo

para que a Coréia do Sul deixasse para trás a pobreza e

se transformasse em uma das mais prósperas economias

contemporâneas.

C O elogiado nível de desenvolvimento sul-coreano não

constituiu fato isolado na região em que se localiza,

sendo acompanhado por outros países vizinhos.

D Organismos internacionais especializados em economia

tiveram confirmados seus prognósticos positivos em

relação à capacidade de se desenvolver apresentada pela

Coréia do Sul há algumas décadas.

E Infere-se do texto que, conquanto tenha se enriquecido,

a Coréia do Sul não conseguiu aumentar sua renda per

capita, razão pela qual não diminuiu seus elevados

índices de desigualdade social.

QUESTÃO 12

Tendo por referência o texto V, assinale a opção correta.

A Proporcionalmente ao conjunto da população, o número de pobres

ou indigentes no Brasil permanece praticamente o mesmo de cinco

décadas atrás, clara demonstração de que o país não aumentou sua

riqueza nesse período.

B Uma das principais razões para que haja número tão elevado de

indigentes no Brasil é, para a maioria dos analistas, a dificuldade

de acesso dos mais pobres ao ensino fundamental, faixa de

escolaridade formalmente obrigatória no país.

C A ausência de atrativos econômicos na África explica a pouca ou

quase nenhuma atração que o continente exerce sobre as potências

capitalistas, como os EUA e países europeus.

D O texto sugere que a ajuda externa a países pobres, como os

africanos, também se subordina a uma lógica em que não faltam

cálculos, riscos e interesses.

E A leitura atenta do texto leva à conclusão de que o único caminho

que resta à África para se desenvolver é a adoção de políticas

internas inovadoras e progressistas.

QUESTÃO 13

Tendo o texto V como referência inicial e considerando aspectos

marcantes da economia globalizada dos dias de hoje, assinale a opção

incorreta.

A Entre os problemas estruturais apresentados pelo continente

africano, a baixa produtividade agrícola inscreve-se entre os mais

graves, inclusive por também contribuir para os casos freqüentes de

fome na região.

B O estágio alcançado pela economia contemporânea realça a

importância do conhecimento científico e da aplicação das mais

diversas tecnologias no sistema produtivo.

C No Brasil, a expansão do agronegócio se deu em razão de múltiplos

fatores, a despeito de o país ainda não contar com um setor de

pesquisa científica voltado para a agricultura.

D Relativamente ao comércio mundial, o Brasil tem se queixado de

métodos de concorrência considerados desleais, a exemplo dos

subsídios agrícolas que países ricos oferecem a seus produtores.

E A Organização Mundial do Comércio (OMC) é um organismo

multilateral que tem entre suas finalidades essenciais a formulação

e a aplicação de regras a serem seguidas no competitivo mercado

global.

QUESTÃO 14

Ao se reportar a genocídios, o texto V se refere a uma realidade que,

moralmente condenada, o mundo contemporâneo reiteradamente

pratica. Assinale a opção que oferece uma correta conceituação de

genocídio.

A Guerra de conquista empreendida por um país poderoso contra um

ou mais países pequenos, incapazes de garantir sua própria defesa.

B Ato sistemático ou deliberado de extermínio, total ou parcial, de

uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso.

C Uso de armas de destruição em massa contra determinada

população que não queira se subordinar à autoridade constituída.

D Uso continuado de tortura, física ou moral, contra seguidores de

doutrinas filosóficas ou religiosas contrárias ao Estado.

E Ação terrorista motivada por crenças religiosas e que tem por alvo

seguidores de outras religiões.
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Texto VI – questões 15 e 16

A figura a seguir ilustra uma janela do Word 2002 que contém

um documento em processo de edição. Nessa janela, a numeração de

linhas foi inserida com ferramenta disponibilizada pelo Word.

QUESTÃO 15

Assinale a opção em que o procedimento descrito é suficiente para

inserir os números de linhas como observado na janela do Word 2002

incluída no texto VI.

A Selecionar todo o documento em edição; clicar o menu ;

na lista de opções disponibilizada, clicar Números de linha.

B Selecionar o documento em edição; clicar o botão .

C Clicar o menu ; na lista disponibilizada, clicar a opção que

abre janela contendo definições associadas à configuração de

página do documento; nessa janela, realizar procedimento para

inserir números de linha.

D Selecionar todo o documento em edição; clicar o menu

; na lista disponibilizada, clicar o item que abre a

janela Opções; nessa janela, realizar procedimento para inserir

números de linha.

E Clicar o menu ; na lista disponibilizada, clicar a opção

que abre a janela Parágrafo; nessa janela, realizar procedimento

para inserir números de linha.

QUESTÃO 16

No documento do Word 2002 incluído no texto VI,

considere que se deseje reproduzir o parágrafo iniciado em

“Belém” e terminado em “mundo.”, de maneira que as linhas

de 1 a 6 desse parágrafo sejam repetidas a partir da linha 15.

Assinale a opção que contém procedimento correto para se

obter a ação desejada.

A Selecionar o parágrafo iniciado em “Belém” e terminado

em “mundo.”; pressionar e manter pressionada a tecla

§; teclar V; posicionar o ponto de inserção na linha

15; teclar X; liberar a tecla §.

B Selecionar o parágrafo iniciado em “Belém” e terminado

em “mundo.”; clicar o botão ; posicionar o ponto de

inserção na linha 15; clicar o botão .

C Clicar sobre “Belém”; pressionar e manter pressionada

a tecla §; clicar sobre “mundo.”; liberar a tecla §;

apontar o ponteiro do mouse sobre a área selecionada;

pressionar o botão direito do mouse; posicionar o ponto

de inserção na linha 15; liberar o botão do mouse.

D Clicar sobre “Belém”; pressionar e manter pressionada

a tecla §; clicar sobre “mundo.”; teclar C; liberar a

tecla §; posicionar o ponto de inserção na linha 15;

clicar o botão .

E Clicar sobre “Belém”; pressionar e manter pressionada

a tecla ̈ ; clicar sobre “mundo.”; liberar a tecla ̈ ;

clicar o botão ; posicionar o ponto de inserção na

linha 15; pressionar e manter pressionada a tecla §;

teclar C; liberar a tecla §.
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QUESTÃO 17

A figura acima ilustra uma janela do Internet Explorer 6

(IE6) contendo uma página web obtida ao se acessar o

sítio de busca Google, cujo endereço eletrônico é

http://www.google.com.br. Considerando que essa janela

esteja em execução em um computador PC cujo sistema

operacional é o Windows XP Professional e sabendo que

 constitui um hyperlink associado ao URL

http://www.escoladegoverno.pa.gov.br, assinale a opção

correta.

A Um sítio de busca permite que usuários da Internet

possam acessar informações contidas nos computadores

que estejam conectados à rede mundial de

computadores, bastando que os arquivos que contêm

essas informações tenham sido configurados por meio

do Windows Explorer para permitir o compartilhamento

via rede.

B Por meio das funcionalidades disponibilizadas por

opção encontrada no menu , é possível

definir o URL associado ao hyperlink  como

página inicial do IE6. 

C As informações contidas na janela ilustrada são

suficientes para se concluir que, ao se clicar o botão

, será iniciado, na Internet, um novo processo de

busca de informações relacionadas a EGPA.

D A partir da situação mostrada na janela do IE6,

para que a página web associada ao URL

http://www.escoladegoverno.pa.gov.br seja definida

como página favorita do IE6, é suficiente clicar o

hyperlink  e, após o completo carregamento da

página web que será acessada após essa ação, clicar o

botão .

E Na situação em que a janela do IE6 se encontra, ao se

clicar o conjunto de botões , será disponibilizada

uma lista de opções, sendo que uma dessas opções

permite executar uma janela do Outlook Express que

terá, automaticamente, na área de edição de mensagem

de correio eletrônico, o conteúdo da página web

associada ao hyperlink .

QUESTÃO 18

Considerando que a janela do Excel 2002 ilustrada acima contenha

uma planilha em processo de edição, com informações coletadas no

sítio http://www.sead.pa.gov.br, e que essa janela esteja em execução

em um computador PC cujo sistema operacional é o Windows XP

Professional, assinale a opção correta, sabendo ainda que as células

que contêm valores numéricos estão formatadas para número, com

duas casas decimais e com separador de milhares.

A Ao se digitar =(E5+C5) na célula F5, teclar «, clicar a célula F5,

clicar o botão , clicar a célula F6, e, finalmente, clicar a opção

Colar, no menu , o valor da célula F6 será equivalente à

instrução =(E6+C6). As células F5 e F6, após essas ações, terão

valores iguais a 23.000,00 e 230.000,00, respectivamente.

B Para se excluir a linha 2 da planilha mostrada e fazer que as linhas

de número superior ou igual a 3 tenham esse número reduzido de

uma unidade, é suficiente clicar o cabeçalho referente a essa

linha —  — e clicar o botão .

C Para se obter o gráfico mostrado na figura a seguir, é suficiente

clicar o botão .

D Ao se selecionar as células C5 e E5 e digitar *2, os conteúdos dessas

células serão alterados, respectivamente, para 30.000,00 e

16.000,00.

E Existe opção no menu  que permite proteger a planilha

mostrada contra alterações não-autorizadas nos conteúdos das

células.
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QUESTÃO 19

Com relação às diversas ferramentas do Windows XP, assinale

a opção correta.

A A ferramenta Limpeza de disco inicia um programa que faz que

a unidade de CD-ROM seja limpa, retirando resíduos de

poeira presentes na sua superfície.

B O Desfragmentador de disco distribui os arquivos armazenados

no disco rígido de forma balanceada, impedindo que as

pastas ocupem espaço contíguo do disco, otimizando, assim,

o tempo de acesso às informações contidas nessas pastas.

C A ferramenta Restauração do sistema tem a função principal de

permitir a eliminação de vírus de computador, restaurando os

danos causados por esses programas danosos.

D O utilitário Backup pode auxiliar na criação de uma cópia das

informações contidas no disco rígido do computador.

E Diferentemente de versões anteriores do Windows, o

Windows XP não possui a ferramenta denominada Assistência

remota, que permite que uma pessoa possa, com permissão do

usuário de um computador remoto, acessar esse computador.

QUESTÃO 20

Com relação a dispositivos utilizados atualmente para o

armazenamento de informações contidas em computadores do

tipo PC, assinale a opção correta.

A Uma grande desvantagem do dispositivo comumente

denominado pendrive em relação ao disquete de 3½" mais

comumente usado é que a capacidade de armazenamento

de dados do primeiro é muito inferior à capacidade de

armazenamento do segundo.

B Os dispositivos do tipo CD-ROM têm menor capacidade de

armazenamento que o disquete de 3½" mais comumente

usado.

C As memórias do tipo cache são mais lentas que as memórias

RAM de alta capacidade de armazenamento, usualmente

utilizadas em computadores do tipo PC.

D A leitura dos dados de discos do tipo zip é, de forma similar

à do disco do tipo CD-ROM, realizada com o auxílio de

dispositivos ópticos.

E Em muitos computadores, o dispositivo de armazenamento

com maior capacidade é o disco rígido.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Acerca dos recursos, assinale a opção correta.

A Legitimado a recorrer é aquele que figurou como parte no

processo. Assim, não pode o réu revel, ainda que sucumbente,

recorrer da sentença condenatória.

B Pode o recorrente desistir do recurso interposto a qualquer

tempo antes do julgamento final do recurso, ainda que já

iniciado, desde que o recorrido manifeste expressamente sua

concordância com a desistência.

C O princípio da proibição da reforma para pior, reformatio in

pejus, não se aplica no julgamento dos recursos de sentença

onde ocorre a sucumbência recíproca dos litigantes, pois,

nesses casos, toda matéria é devolvida ao tribunal, que pode

reformar a decisão para pior em desfavor do único recorrente.

D O efeito devolutivo dos recursos em geral importa devolver ao

órgão revisor da decisão a matéria impugnada com seus limites

e fundamentos. Assim, como o recurso pode ser parcial ou

total, de acordo com o conformismo ou não do recorrente,

aplica-se ao órgão ad quem  o princípio da adstrição, segundo

o qual não lhe é lícito ultrapassar os limites da impugnação.

E A competência para o juízo de admissibilidade do recurso é do

órgão destinatário do recurso. Assim, é vedado ao juiz que

proferiu a sentença indeferir o processamento do recurso

contra a mesma.

QUESTÃO 22

Acerca do litisconsórcio, assinale a opção correta.

A O litisconsórcio necessário, nos pólos ativo ou passivo, ocorre

com a reunião de vários processos, com a finalidade de que os

processos obtenham solução idêntica, sempre que o resultado

deva ser igual para cada um desses processos.

B A propositura de ação de cobrança por dois credores de

diferentes títulos contra o devedor comum constitui hipótese

de litisconsórcio facultativo simples.

C Sendo caso de litisconsórcio necessário unitário, a participação

de todos os litisconsortes no processo é indispensável. No

entanto, se alguns dos litisconsórcios necessários não forem

chamados a participar do processo, eventual sentença proferida

no processo será ineficaz com relação àqueles que não

integraram a relação jurídica.

D Tratando-se de litisconsórcio unitário, se apenas um deles

recorrer da decisão monocrática, a decisão do recurso atingirá

a situação processual do recorrente, porque, embora reunidos

no mesmo pólo, cada um é considerado como litigante

independente, não podendo seus atos beneficiar ou prejudicar

o outro.

E No litisconsórcio passivo necessário é admissível a limitação

quando houver um número muito grande de litisconsortes no

processo, de modo a dificultar a defesa, podendo, no caso, o

juiz determinar o desdobramento das ações.
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QUESTÃO 23

Acerca da competência, assinale a opção correta.

A A regra da perpetuatio jurisdictionis, ou seja, uma vez

firmada a competência, deve prevalecer durante todo o curso

do processo, aplica-se às hipóteses de competência relativa,

não incidindo nos casos de competência absoluta em razão

da matéria ou da hierarquia.

B Se o estado do Pará intervier como terceiro em causa em

curso em comarca do interior, onde não haja juízo

fazendário, essa intervenção modificará a competência do

juízo, deslocando a competência para a vara especializada

dos feitos da fazenda pública da capital do Estado, para

processar e julgar a demanda.

C Caso o juiz seja absolutamente incompetente para julgar a

causa, o réu deve argüir a incompetência por meio de

exceção, sob pena de ocorrer a prorrogação de competência

do juízo. 

D Se o juiz, a quem for distribuída a petição inicial, entender

ser absolutamente incompetente em razão da matéria para

processar o feito, deverá, antes de despachar a inicial para

determinar a citação do réu, suscitar o conflito negativo de

competência perante o tribunal de justiça. 

E Nos embargos do devedor, o executado pode alegar a

incompetência do juízo que prolatou a sentença executada.

QUESTÃO 24

Acerca das respostas do réu, assinale a opção incorreta.

A Em observância ao princípio da eventualidade, em regra,

deve o réu alegar, na contestação, todas as teses de direito

possíveis e congruentes entre si, sob pena de preclusão. 

B Na contestação, as defesas processuais dilatórias ou

peremptórias devem ser alegadas antes da abordagem do

mérito.

C É possível que em um mesmo processo haja reconvenção da

reconvenção, podendo, dessa forma, o autor-reconvindo

tornar-se réu no processo, pois reconvenção não é resposta,

mas uma nova ação dentro de um processo instaurado,

cumulação objetiva de ações. 

D Se, na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos,

o réu não alegar na contestação uma das condições da ação,

muito embora ela possa ser conhecida de ofício, ele

responderá pelas custas de retardamento.

E A exceção de impedimento, apesar de não haver preclusão

em relação à possibilidade de sua argüição, deverá ser

alegada dentro de 15 dias da data do conhecimento do fato

que ocasionou o impedimento do juiz.

QUESTÃO 25

A respeito do processo de execução, assinale a opção correta. 

A Para o autor e para o réu, a execução considera-se proposta

desde o despacho inicial, ou mesmo, a partir da distribuição,

onde houver mais de uma vara.

B Na execução, não podem ser penhorados os bens gravados

com hipoteca ou usufruto, bem como os bens já penhorados

em outro processo de execução, tendo em vista o direito de

preferência do credor hipotecário, do usufrutuário e daquele

que efetuou a primeira penhora.

C Em se tratando de execução por quantia certa contra devedor

solvente, mesmo sem a penhora o processo de execução deve

prosseguir.

D Os embargos do devedor pressupõem penhora de bens

suficientes à satisfação do crédito. Devendo o juiz rejeitar os

embargos do devedor, preliminarmente, quando verificar que

a penhora de bens não é suficiente para segurança do juízo. 

E Na execução, o devedor poderá suscitar questão relativa às

condições da ação ou outra matéria de ordem pública sem

necessidade de oposição de embargos, fazendo uso da

chamada exceção de pré-executividade. 

QUESTÃO 26

Acerca da sentença e da coisa julgada, assinale a opção correta.

A Na motivação da sentença, fundamentadamente e conforme o

caso, o juiz deverá anular o processo, declarar a sua extinção,

julgar o autor carecedor da ação, ou julgar o pedido

procedente ou improcedente.

B A sentença que apresentar nulidade por inobservância dos

requisitos essenciais pode ser rescindida em grau de apelação.

E, se passar em julgado, poderá ser objeto de ação rescisória,

por violação de literal disposição da lei.

C Considere que foi proposta ação, na qual o autor formulou

pedido líquido, mas a prova trazida aos autos não propiciou

julgamento líquido, embora tenha restado provado o direito do

autor. Nessa situação, o juiz poderá validamente proferir uma

sentença ilíquida. 

D Quando proferida em audiência, a publicação consiste na

leitura da sentença. Se a sentença não for proferida na própria

audiência de instrução e julgamento, a publicação da sentença

será feita pela imprensa oficial.

E A fundamentação da sentença, composta pelos motivos de fato

e de direito, bem como pela verdade dos fatos, é atingida pela

coisa julgada material, quando determinante e imprescindível

para demonstrar-se o conteúdo da decisão.



UnB / CESPE – SEAD / EGPA É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 3: Procurador Autárquico – 9 –

QUESTÃO 27

Acerca do direito das obrigações, sob a sistemática do Código

Civil, assinale a opção correta.

A A obrigação alternativa é dotada de prestações múltiplas,

uniformes ou não, em que o obrigado se libera prestando

todas elas.

B A cláusula penal é uma obrigação acessória do contrato,

apresenta-se como alternativa ao adimplemento da obrigação

principal, surgindo seus efeitos em caso de descumprimento

ou retardamento na prestação. 

C Ocorre a novação quando uma pessoa estranha à relação

contratual assume a obrigação do devedor em mora,

liberando-o do pagamento. 

D Nas obrigações de resultado, o descumprimento deve ser

examinado na conduta do devedor, ou seja, deve ser aferido

se o devedor empregou diligência no cumprimento da

obrigação. 

E Na obrigação solidária ativa, cada credor tem o direito de

exigir de cada devedor a totalidade da dívida, ou seja, pode

receber o crédito por inteiro e dar quitação integral do débito,

sendo defeso aos devedores negarem-se a fazer o pagamento

da totalidade da dívida, ao argumento de que existiriam

outros credores. 

QUESTÃO 28

Acerca da responsabilidade civil, assinale a opção correta.

A As pessoas jurídicas de direito privado, qualquer que seja a

sua natureza e os seus fins, respondem pelos atos de seus

dirigentes ou administradores, bem como de seus

empregados ou prepostos que, nessa qualidade, causem dano

a outrem. Assim, a responsabilidade civil é objetiva, sem

preocupação com a culpa, importa determinar a existência do

dano sofrido pela vítima e sua autoria. 

B A fixação judicial do valor da indenização a título de danos

morais está vinculada ao valor do prejuízo efetivamente

experimentado e demonstrado pela vítima. Para a adequada

fixação do dano moral, há de se levar em conta o poder

econômico das partes e o caráter educativo da sanção.

C Tratando-se de acidente de veículos em que um dos

envolvidos é uma empresa de transporte coletivo, portanto,

prestadora de serviços públicos, independentemente da culpa

do motorista ou da vítima, essa responde objetivamente pelos

danos causados pelo acidente.

D Quando um menor impúbere causar dano ao patrimônio

alheio em decorrência de ato de vandalismo, surge para os

seus pais a obrigação de indenizar sob a modalidade de

responsabilidade civil indireta. Nessa situação, cabe ao

lesado o ônus da prova, não só quanto ao ato praticado pelo

menor como quanto à culpa in vigilando de seus genitores,

ou daquele responsável pela guarda do menor.

E Em caso de ruína de marquise de um prédio comercial, em

condomínio, decorrente da falta de reparos, a

responsabilidade civil pelos danos causados ao imóvel e a

terceiros é do construtor, salvo se o desmoronamento foi

provocado por caso fortuito ou força maior.

QUESTÃO 29

Acerca do negócio jurídico, assinale a opção incorreta.

A A lesão inclui-se entre os vícios de consentimento e acarreta a

anulabilidade do negócio, permitindo-se, porém, para evitá-la,

a oferta de suplemento suficiente, ou, se o favorecido

concordar, a redução da vantagem, aproveitando-se, assim, o

negócio.

B Configura-se estado de perigo quando alguém premido pela

necessidade de salvar-se ou a um familiar seu, de grave dano

conhecido pelo outro contratante, assume obrigação

excessivamente onerosa.

C O dolo é um vício social capaz de anular o negócio jurídico

por alegação dos interessados, ou de ofício, pelo juiz, por se

tratar de defeito na manifestação da vontade de uma das partes

contratantes.

D O pagamento feito por devedor insolvente ao credor

quirografário de dívida ainda não vencida tipifica fraude

contra credores.

E A nulidade absoluta não pode ser suprida pelo juiz, ainda que

a requerimento dos interessados, sendo também insuscetível de

ratificação.

QUESTÃO 30

Acerca dos contratos regidos pelo Código Civil, assinale a opção

correta.

A Na fiança, em observância ao princípio da acessoriedade, a

responsabilidade do garante não pode ser em valor inferior ao

da obrigação principal, sob pena de nulidade da garantia. 

B Vícios redibitórios são os defeitos ocultos existentes na coisa

objeto de contrato oneroso, ao tempo da tradição. Assim, a

coisa adquirida pode ser enjeitada pelo comprador por vícios

ou defeitos ocultos . No entanto, a teoria da responsabilidade

pelos vícios redibitórios se aplica somente aos contratos de

compra e venda.

C Contrato de execução continuada no qual uma parte assuma o

pagamento excessivo de juros, por estar desempregado e com

família ao desabrigo, constitui hipótese de contrato eivado de

nulidade absoluta, por vício de lesão, pois o devedor assumiu

obrigação excessiva, sob premente necessidade. Pode-se, nessa

situação, pleitear judicialmente a resolução do contrato por

onerosidade excessiva ou, pedir o reajuste das prestações em

bases razoáveis.

D O inadimplemento de uma obrigação pelo devedor é causa de

resolução do contrato, podendo a parte prejudicada pleitear

além da resolução do contrato, indenização pelos prejuízos,

que abrangem o dano emergente e o lucro cessante.

E O direito de demandar pela evicção supõe a perda da coisa

adquirida por sentença judicial, na qual declara que o alienante

não era titular legítimo do direito que transferiu, condenando-o

a indenizar o evicto, na quantia correspondente à devolução do

que foi pago, corrigido monetariamente.
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QUESTÃO 31

A Escola de Governo do Estado do Pará (EGPA), uma autarquia

estadual vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão

(SEGPA),

A integra a administração direta do governo do Pará.

B é um órgão subordinado à SEGPA.

C pode ser desconstituída mediante decreto do governador do

Pará.

D é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito

público.

E deve, em respeito ao princípio da publicidade, publicar, na

imprensa oficial, todos os atos praticados por seus agentes. 

QUESTÃO 32

Uma autoridade administrativa da União deferiu pedido de

concessão de licença remunerada para capacitação de servidor.

Uma semana depois de o servidor ter saído de licença, a

autoridade percebeu que ele não cumpria todos os requisitos para

ter direito à referida licença. 

Nessa situação hipotética, a autoridade administrativa deverá

A anular, de ofício, o ato concessório da licença.

B revogar, de ofício e com efeitos ex tunc, o ato concessório da

licença.

C revogar, de ofício e com efeitos ex nunc, o ato concessório da

licença.

D convalidar o ato, pois não há ofensa ao interesse público.

E abster-se de invalidar o ato, pois ele não pode ser invalidado

de ofício, em razão da proteção constitucional ao direito

adquirido.

QUESTÃO 33

João, servidor da EGPA, no exercício de suas funções de

motorista, envolveu-se em colisão de trânsito da qual resultaram

danos ao veículo conduzido por ele e ao veículo de Ana. 

Nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A Para que Ana possa obter, judicialmente, indenização pelos

prejuízos sofridos, ela deverá comprovar que João agiu com

culpa.

B Se restar comprovado que João agiu com dolo, a EGPA será

eximida de responsabilidade civil sobre os prejuízos advindos

da colisão.

C A EGPA responde objetivamente pelos danos causados a Ana

em razão da conduta de João.

D João responderá objetivamente pelos danos causados a Ana,

caso se comprove o nexo de causalidade entre sua conduta e

os prejuízos advindos da colisão.

E Em respeito ao princípio da eventualidade, se fosse

comprovada a existência de culpa por parte de João, a

existência de culpa concorrente de Ana não eximiria a EGPA

de arcar com a totalidade dos prejuízos decorrentes da

colisão.

QUESTÃO 34

A EGPA pretende contratar empresa de publicidade para elaborar

uma campanha de divulgação dos cursos oferecidos pela escola.

Nessa situação hipotética, a empresa de publicidade

A deverá ser contratada diretamente, pois o tipo de atividade a

ser exercida caracteriza hipótese legal de dispensa de

licitação.

B poderá ser contratada diretamente, pois a contratação de

serviços técnicos especializados torna dispensável a licitação.

C deverá ser necessariamente selecionada mediante licitação do

tipo melhor técnica.

D deverá ser selecionada mediante licitação realizada na

modalidade concorrência pública, independentemente do

valor do contrato.

E poderá ser selecionada mediante licitação realizada na

modalidade concurso.

QUESTÃO 35

A declaração de dispensa de licitação é um ato administrativo

A discricionário.

B irrevogável.

C que implica exercício de poder de polícia.

D que implica exercício de poder disciplinar.

E que implica exercício de poder regulamentar.

QUESTÃO 36

A Constituição da República de 1988

A é material, por ser composta exclusivamente por normas

materialmente constitucionais.

B é semi-rígida, porque apenas as cláusulas pétreas são

insuscetíveis de alteração.

C é jurídica, porque define o Judiciário como um dos poderes

do Estado brasileiro.

D pode ser revogada mediante emenda constitucional, aprovada

pela unanimidade dos deputados federais e senadores.

E atribui poder constituinte derivado ao Congresso Nacional.

QUESTÃO 37

A Constituição da República de 1988

A contém normas programáticas, como o princípio da igualdade

e o da legalidade.

B determina que o presidente da República somente pode

decretar estado de sítio caso essa decretação seja previamente

autorizada pelo Congresso Nacional.

C determina que as polícias militares, por serem forças

auxiliares do exército, são subordinadas diretamente ao

presidente da República.

D não recepcionou decretos-leis, pois essa espécie normativa

não mais existe no sistema constitucional brasileiro.

E causou a repristinação das normas que haviam sido revogadas

pela legislação que não foi por ela recepcionada.
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QUESTÃO 38

Carlos é contratado pela União, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Nessa situação hipotética, Carlos é tecnicamente considerado

A servidor público ocupante de cargo efetivo.

B servidor público ocupante de cargo em comissão.

C empregado público.

D agente público.

E agente político.

QUESTÃO 39

Assinale a opção correta, com referência a direito constitucional.

A Considere que Nelson perdeu um braço em um acidente de trabalho. Nessa situação hipotética, ele terá direito a pleitear

indenização pelos danos sofridos, mediante mandado de segurança individual.

B Considere que Adriano julga que determinado contrato celebrado pelo estado do Pará com uma empresa privada é lesivo ao

patrimônio público e viola o princípio da moralidade. Nessa situação hipotética, Adriano tem direito a postular judicialmente a

anulação do referido contrato, mediante ação popular.

C Considere que Augusto não sabe se há alguma multa pendente sobre um carro que pretende comprar. Nessa situação hipotética,

Augusto pode utilizar-se de habeas data para obter informação sobre a pendência de alguma multa relacionada ao referido

automóvel.

D Considere que três amigos foram demitidos do supermercado em que trabalhavam porque o empregador considerava que eles

conversavam demais e, com isso, atrapalhavam o serviço. Nessa situação, eles podem impugnar judicialmente a referida demissão

mediante mandado de segurança coletivo.

E O mandado de injunção, também conhecido como ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é a ação cabível para exigir

a regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada.

QUESTÃO 40

O Supremo Tribunal Federal (STF), atuando em sede de controle difuso de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade de

uma lei estadual do Pará. Nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A A decisão é inconstitucional, pois o STF não tem competência para avaliar a constitucionalidade de leis estaduais.

B O STF pode atribuir efeito vinculante à referida decisão, pelo voto de 3/5 dos seus membros.

C A referida decisão configura declaração incidental de inconstitucionalidade e tem efeitos inter partes.

D A decisão tem efeitos erga omnes, desde que tenha sido tomada por, ao menos, 2/3 dos membros do tribunal.

E A decisão somente adquirirá efeitos erga omnes caso o governador do Pará edite decreto suspendendo a execução da referida lei.


