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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP  

PROCURADOR 

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTÔES 

Língua Portuguesa 
Legislação  
Conhecimento Específico 
Informática 

10 
5 
10 
5 

Total de questões  30 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP- PROCURADOR.  

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

    Leia o texto e responda a questão 1. 
 

Circuito Fechado 2 – (Ricardo Ramos -1978) 
 
   Dentes, cabelos, um pouco do ouvido esquerdo e da 
visão. A memória intermediária, não a de muito longe 
nem a de ontem. Parentes, amigos, por morte, distância, 
desvio. Livros, de empréstimo, esquecimento e 
mudança. Mulheres também, como os seus temas. 
Móveis, imóveis, roupas, terrenos, relógios, paisagens, 
os bens da infância, do caminho, do entendimento. 
Flores e frutos, a cada ano, chegando e se despedindo, 
quem sabe não virão mais, como o jasmim no muro, as 
romãs encarnadas, os pés de pau. Luzes, do candeeiro 
ao vaga-lume. Várias vozes, conversando, contando, 
chamando, e seus ecos, na música, seu registro. Várias 
vozes, conversando, contando, chamando, e seus ecos, 
sua música, seu registro. O alfinete das primeiras 
gravatas e o sentimento delas. A letra das canções que 
foram importantes. Um par de alpercatas, uns sapatos 
pretos de verniz, outros marrons de sola dupla. Todas as 
descobertas, no feitio de crescerem e se reduzirem 
depois, acomodadas em convívio, costumes, a 
personagem, o fato, a amiga. As ideias, as atitudes, as 
posições, com a sua revisada, apagada consciência. O 
distintivo sem cor nem formato. Qualquer experiência, de 
profissão, de gosto, de vida, que se nivela incorporada, 
nunca depois, quando é preciso tomá-la entre os dedos 
como um fio e atá-la. Os bondes, os trilhos. As caixas-
d’água, os cata-ventos. Os porta-chapéus, as 
cantoneiras. Palavras, que foram saindo, riscadas, 
esquecidas. Vaga praia, procissão, sabor de milho, 
manhã, o calor passado não adormecia. Um cheiro 
urbano, depois da chuva no asfalto, com o namoro que 
arredondava as árvores. Ansiedade, ou timidez, mais 
antes e após, sons que subiam pela janela entrando 
muito agudos, ou muito mornos. Sino, apito de trem. Os 
rostos, as páginas. Lugares, lacunas. Por que não 
instantes? As sensações, todas as de não guardar. O 
retrato  
mudando na parede, no espelho. Desbotando. Os dias, 
não as noites, são o que mais ficou perdido. 

 1) O que podemos inferir com a leitura do texto? 

a) Podemos inferir que o autor do texto apresenta uma 
escrita original e inovadora em que o narrador é 
observador e narra a história com neutralidade e 
imparcialidade na terceira pessoa. A narrativa se constrói 
firmada em verbos e adjetivos. 
b) Podemos inferir que o autor do texto, utiliza-se de 
palavras soltas, aglomeradas, mas esse fato não nos 
impede de abstrair que, o significado de Circuito 
Fechado no texto, é a abordagem da falta de amor que 
há no mundo da atualidade. 
c) Podemos inferir que o autor do texto evita o uso de 
verbos, há o predomínio dos substantivos, sua narrativa 
nos remete a percepção que o personagem tem de seu 
envelhecimento por meio de suas perdas materiais, 
emocionais e físicas, sentidas com o passar do tempo.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) O que podemos inferir com a leitura desse trecho 
do texto: 
 “Dentes, cabelos, um pouco do ouvido esquerdo e 
da visão.” 

 
a) Podemos inferir que, no texto, representam as partes 
do corpo humano que vão perdendo sua função e 
sofrendo alterações com o passar do tempo. 
b) Podemos inferir que, no texto, representam que, em 
seu cotidiano, as pessoas devem ouvir mais e falar 
menos a fim de estabelecer uma boa comunicação. 
c) Podemos inferir que, no texto, representam o mundo 
do trabalho e da sociedade capitalista que não se 
preocupa com as individualidades. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
3) Em qual das frases foi feito o uso da linguagem 
denotativa? 
a) Você é minha estrela. 
b) A baleia é um mamífero. 
c) Minha vida é um mar de rosas. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
4) Em qual das frases foi feito o uso da linguagem 
denotativa? 
a) A dona de casa lavou toda a roupa. 
b) Já li 26 páginas do livro. 
c) Ele tem um coração de ouro. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Leia a charge a seguir. 

 
Disponível em: 

http://maringa.odiario.com/imagens/charges/2017/11/charges/32597/, 
acesso em: 23/11/2017. 

 
 
O que podemos inferir com essa leitura? 
a) Podemos inferir que, o preço dos combustíveis está 
tão caro em nosso país, que, o espaço destinado aos 
postos de abastecimento podem ser considerados locais 
de luxo. Então, o personagem da charge não teve dúvida 
sobre o local “caro” pra um jantar romântico. 
b) Podemos inferir que, apesar do preço dos 
combustíveis estar caro em nosso país, o local adequado 
para se fazer refeições continua sendo outro, não o pátio 
de um posto de gasolina, isso é um descaso com os 
restaurantes.  
c) Podemos inferir que, embora o preço dos 
combustíveis esteja caro em nosso país, devemos 
aguardar, pois o governo ainda irá implementar uma 
nova política de preços para menos, ou seja, os preços 
vão diminuir. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
6) Quais palavras estão separadas corretamente? 
a) U-ru-guai;  car-ros-sel;  im-pre-gna-do. 
b) U-ru-gua -i;  carro-ssel;  im-preg-na-do. 
c) U-ru-guai;  car-ros-sel;  im-preg-na-do. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

http://maringa.odiario.com/imagens/charges/2017/11/charges/32597/
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7) Qual das opções corresponde ao modo presente 
do indicativo? 
a) Comprava pão na padaria da esquina quando chovia. 
b) Compro pão na padaria da esquina todos os dias. 
c) Comprarei pão na padaria da esquina amanhã. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
8) Em qual das opções as palavras estão acentuadas 
corretamente? 
a) Celulóide;  colmeia;  água;  assembleia; heroico 
b) Celuloide;  colmeia;  água;  assembléia; heroico  
c) Celuloide;  colmeia;  água;  assembleia; heroico. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
9) Em qual das opções palavras apresentam 
paronímia? 
a) Entrar e sair. 
b) Ratifica e retificar. 
c) Avançar e recuar. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
10) Em qual das opções palavras apresentam 
sinonímia? 
a) Luz e treva. 
b) Pau e pedra. 
c) Bondosa e caridosa. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
LEGISLAÇÃO 

11) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Art. 63. A formação técnico-profissional 
obedecerá aos seguintes princípios. EXCETO: 
a) garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino 
regular; 
b) atividade compatível com o desenvolvimento do 
adolescente; 
c) horário especial para o exercício das atividades. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12)  Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão atuar de forma articulada na 
elaboração de políticas públicas e na execução de 
ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou 
de tratamento cruel ou degradante e difundir formas 
não violentas de educação de crianças e de 
adolescentes, tendo como principais ações: Assinale 
a alternativa CORRETA que condiz com uma das 
ações do artigo citado acima: 
a) A formação continuada e a capacitação dos 
profissionais de saúde, educação e assistência social e 
dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente para o 
desenvolvimento das competências necessárias à 
prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico 
e ao enfrentamento de todas as formas de violência 
contra a criança e o adolescente. 
b) A criação de conselhos municipais, estaduais e 
nacional dos direitos da criança e do adolescente, 
órgãos deliberativos e controladores das ações em todos 
os níveis, assegurada a participação popular paritária por 
meio de organizações representativas, segundo leis 
federal, estaduais e municipais. 
c) A realização e divulgação de pesquisas sobre 
desenvolvimento infantil e sobre prevenção da 
violência.    
d) Nenhuma das alternativas.  

 
13) De acordoo com a  Lei Orgânica do Município de 
Santa Rosa de Viterbo – SP. Art. 4º Ao Município 
compete prover tudo quanto respeite aos interesses 
locais e ao bem-estar de sua população, cabendo-
lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes 
atribuições: Assinale a alternativa CORRETA que 
condiz com três atribuições do artigo citado acima: 
a)  proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e as 
paisagens naturais notáveis;  impedir a evasão, a 
destruição e a descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico e cultural;  
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e 
à ciência. 
b) criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual; manter, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental; organizar e 
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos locais. 
c) deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos 
e operações de crédito, bem como sobre a forma e os 
meios de pagamentos; autorizar a concessão, permissão 
e autorização de serviços públicos; autorizar a aquisição 
de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem 
encargos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Art. 207 O Poder Público incentivará a livre 
manifestação cultural através de: II - 
desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico 
com entidades públicas e privadas, bem como 
integração de programas culturais, visando: 
EXCETO: 
a)  instalação e funcionamento da Casa da Cultura, nas 
várias áreas culturais, através de convênios, promoções 
específicas ou prestações de serviços. 
b) área contígua à Estação da Cultura, a qual será 
reservada às atividades culturais relacionadas ao teatro, 
cinema, vídeo, espetáculos artísticos e oficina de artes. 
c)  elaboração da História de Santa Rosa de Viterbo, que 
deverá fazer parte do currículo escolar das escolas da 
rede municipal e das conveniadas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Conforme a  Constituição da República 
Federativa do Brasil Art. 221. A produção e a 
programação das emissoras de rádio e televisão 
atenderão aos seguintes princípios: Marque 
V(verdadeiro) e F(falso) relativo a  princípios do 
artigo citado acima: 
( ) preferência a finalidades educativas, artísticas, 
culturais e informativas 
( ) promoção da cultura nacional e regional e 
estímulo à produção independente que objetive sua 
divulgação. 
(  )  estabelecimento de meios legais que garantam à 
pessoa e à família a possibilidade de se defenderem 
de programas ou programações de rádio e televisão. 
( ) regionalização da produção cultural, artística e 
jornalística, conforme percentuais estabelecidos em 
lei. 
(  ) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e 
da família. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
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a) V, V, V, F, V. 
b) V, V, F, V, V. 
c) V, F, V, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

16) Os princípios da administração pública 
constituem, por assim dizer, os fundamentos da ação 
administrativa, ou, por outras palavras, os 
sustentáculos da atividade pública. Relegá-los é 
desvirtuar a gestão dos negócios públicos e olvidar o 
que há de mais elementar para a boa guarda e zelo 
dos interesses sociais. Acerca dos princípios 
constitucionais da administração pública, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) a administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
supremacia dos interesses individuais. 
b) a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  
c) ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, não sendo permitidas sequer exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) De acordo com o Decreto Federal nº 6.017 de 17 de 

janeiro de 2007. Art. 10.  Para cumprimento de suas 

finalidades, o consórcio público poderá: EXCETO: 

a)  firmar convênios, contratos, acordos de qualquer 

natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções 

sociais ou econômicas; 

b) ser contratado pela administração direta ou indireta dos 

entes da Federação consorciados, dispensada a licitação; 

c) caso constituído sob a forma de associação pública, ou 

mediante previsão em contrato de programa, promover 

desapropriações ou instituir servidões nos termos de 

declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de 

interesse social. 

d)Nenhuma das alternativas. 

18) Leia as sentenças e preencha corretamente as 
lacunas: 

I - _______________ é a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, criada em virtude de autorização 
legislativa, para o desenvolvimento de atividades que 
não exijam execução por órgãos ou entidades de 
direito público, com autonomia administrativa, 
patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de 
direção, e funcionamento custeado por recursos da 
União e de outras fontes.  

 II - _______________ é o serviço autônomo, criado por 
lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da 
Administração Pública, que requeiram, para seu 
melhor funcionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizada.  
III - _______________ é a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei 
para a exploração de atividade econômica, sob a 
forma de sociedade anônima, cujas ações com direito 
a voto pertençam em sua maioria à União ou a 
entidade da Administração Indireta.  
 IV - _______________ é a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, com 
patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado 
por lei para a exploração de atividade econômica que 
o Govêrno seja levado a exercer por fôrça de 
contingência ou de conveniência administrativa 
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas 
em direito.              
A sequência CORRETA é: 
a) I – Fundação Pública, II – Autarquia, III – Sociedade de 
Economia Mista, IV – Empresa Pública. 
b) I – Autarquia, II – Fundação Pública, III – Sociedade de 
Economia Mista, IV – Empresa Pública. 
c) I – Sociedade de Economia Mista, II – Autarquia, III – 
Fundação Pública, IV – Empresa Pública. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) O Código Penal traz em seu bojo os CRIMES 
PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. Conforme o artigo 329 
do Código, constitui crime opor-se à execução de ato 
legal, mediante violência ou ameaça a funcionário 
competente para executá-lo ou a quem lhe esteja 
prestando auxílio, com pena de detenção, de dois 
meses a dois anos. O tipo penal descrito configura: 
a) Desacato. 
b) Resistência. 
c) Desobediência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) O Código de Processo Civil estabelece regras 
acerca de competência interna. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa CORRETA:  
a) A ação fundada em direito pessoal ou em direito real 

sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de 

domicílio do autor. 

b) Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é 

competente o foro de domicílio do réu. 

c) É competente o foro de domicílio do autor ou do local do 

fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão 

de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

21) A Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios públicos 
e dá outras providências. Esta Lei dispõe sobre 
normas gerais para a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios contratarem consórcios 
públicos para a realização de objetivos de interesse 
comum e dá outras providências. Conforme essa Lei, 
assinale a alternativa CORRETA: 
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a) Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão 
obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam 
o Sistema Único de Saúde – SUS.  
b) Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio 
público poderá ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, sendo 
indispensável a licitação. 
c) É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja 
determinadas contribuições financeiras ou econômicas de 
ente da Federação ao consórcio público, inclusive a 
doação.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

22) Sobre o Sistema Tributário Nacional e as normas 

gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 

e Municípios, leia as sentenças e marque V para as 

Verdadeiras e F para as Falsas: 

( ) A natureza jurídica específica do tributo é 

determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo relevantes para qualificá-la: a 

denominação e demais características formais 

adotadas pela lei; a destinação legal do produto da 

sua arrecadação.  
(  ) De acordo com o Código Tributário Nacional, os 
tributos são impostos, empréstimos, taxas, 
contribuições de melhoria.  
(  ) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de 
direito público, titular da competência para exigir o 
seu cumprimento. 
(  ) São solidariamente obrigadas: as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; as pessoas 
expressamente designadas por lei. 
Assinale a sequência CORRETA: 

a) F – F – V – V. 

b) F – V – V – V. 

c) V – V – V – V. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

23) A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula 

o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do 

art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 

216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 

11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 

de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991; e dá outras providências. Sobre o 

assunto, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em 

local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 

informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas. 

b) Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 
observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a: gestão transparente da 
informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação; proteção da informação, garantindo-se sua 
disponibilidade, autenticidade e integridade; e proteção da 
informação sigilosa e da informação pessoal, observada a 
sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual 
restrição de acesso.  

c) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de 
acesso a informações aos órgãos e entidades através de 
instrumento formal que apresente a especificação da 
informação requerida, contudo é dispensada a 
identificação do requerente.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Com relação aos prazos processuais, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for 

difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por 

até 2 (dois) meses. 

b) O juiz proferirá as decisões interlocutórias no prazo de 

15 (quinze) dias;  

c) O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 (cinco) dias; 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

25) O Código Penal no Titulo XI estabelece os crimes 

contra a administração pública. Leia as sentenças: 

I - Deixar o funcionário, por indulgência, de 
responsabilizar subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, 
não levar o fato ao conhecimento da autoridade 
competente: Pena - detenção, de quinze dias a um 
mês, ou multa. 
II - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - 
reclusão, de dois a doze anos, e multa. 
 III - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse 
privado perante a administração pública, valendo-se 
da qualidade de funcionário: Pena - detenção, de um a 
três meses, ou multa. 
IV - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de 
lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:  
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Assinale a sequência CORRETA dos crimes: 
a) I - Condescendência criminosa, II – Peculato, III - 
Advocacia administrativa, IV – Prevaricação. 
b) I – Prevaricação, II – Peculato, III – Advocacia 
administrativa, IV - Condescendência criminosa. 
c) I - Condescendência criminosa, II – Peculato, III – 
Prevaricação, IV - Advocacia administrativa. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
INFORMÁTICA 

26)  Assinale a alternativa correta considerando a 
descrição e os elementos de hardware e sistema 
operacional. A Memoria RAM, é um elemento 
fundamental para a execução do sistema operacional 
e de aplicativos, pode muito limitar a performance do 
computador, caso o computador opere com uma 
quantidade limitada de memoria o sistema 
operacional pode gerenciar em uma área especial 
chamada de: 
a) Memoria ROM. 
b) SWAP . 
c) Memoria Cache. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27)  No Microsoft Excel Considere as seguintes 
células        (A1 = 120), (A2=60), (A3=70),(A4=100),  
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(A5=120) , (A6=MÉDIA(A1:A5)) , A7 
(=MÁXIMO(A1:A6)) A8 (=MÍNIMO(A1:A7)) e A9 
(=MÉDIA(A1:A8)) 
Declare o resultado para A8 e A9 Respectivamente: 
a) A8 = 60 e A9 = 93  
b) A8= 60 e A9 = 120  
c) A8 = 60 e A9 = 100  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Considerando uma planilha eletrônica do 
OpenOffice Calc,instalação padrão em português  
qual a formula para realizar a seguinte equação: 
((50+60+70+80) /4 ) /2  
a)=MÉDIA(50;60;70;80)/8 
b)=SOMA(A1,A2,A3,A4/4) /2  
c) =MÉDIA(50;60;70;80)/2 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29)Quais das alternativas abaixo são formatos 
apenas de arquivos compactados? 
a) .rar .ini .sh .bat .reg 
b) .rar .7zip .tar .gz .zip  
c) .rar .zip .dev .pst .src 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Considerando pragas virtuais existentes, em qual 
categoria pertence a descrição a seguir ? 
Uma fraude projetada para roubar dados sensíveis 
da vitima, uma pessoa mal-intencionada tenta obter 
informações como senha de banco e numero de 
cartões de credito por meio de uma pagina 
fraudulenta copia da pagina real.  
a) Spam. 
b) Spyware. 
c) Phishing. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


