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PROVA

Área: Estagiário de Nível Superior Egressos do Programa de Aprendizado

INSTRUÇÕES
1. Verifique se este caderno:
a) contém 40 questões, numeradas de 1 a 40.
2. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
3. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
4. Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu.
5. O candidato deverá:
a) Procurar, no CARTÃO-RESPOSTA, o número da questão que está respondendo.
b) Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D) da resposta que escolheu.
c) Marcar essa letra no CARTÃO-RESPOSTA.
6. Atenção:
a) Ao receber o caderno de prova, assine A TINTA, no espaço próprio indicado.
b) Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
c) Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
d) Responda a todas as questões.
e) Não será permitida qualquer espécie de consulta.
f) Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher o Cartão-Resposta.
g) Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador com seu Cartão-Resposta.
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LÍNGUA PORTUGUESA
1.Leia as frases a seguir:
uma centena de municípios nessa situação.
- Essa comunidade situa-se
30 quilômetros da Capital do Estado.
- A aula durou
uma hora.
- Em seu discurso, o Prefeito eleito falou
vários problemas que afligem a cidade.
Lembrando-se do conceito de homonímia, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços:
a)há cerca de – acerca de – cerca de – a cerca de;
b)há cerca de – a cerca de – cerca de – acerca de;
c)a cerca de – há cerca de – cerca de – acerca de;
d)acerca de – cerca de – a cerca de – a cerca de.
2. “Nos delitos contra a liberdade sexual, normalmente praticado às escondidas, deve-se dar crédito à palavra da
vítima, principalmente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos” (TJAP. APELAÇÃO.
Processo Nº 0011987-84.2014.8.03.0001, Relator Desembargador GILBERTO PINHEIRO, CÂMARA ÚNICA, julgado
em 31 de Maio de 2016)
A palavra sublinhada tem no contexto a função de:
a)adjetivo;
b)advérbio;
c)conjunção;
d)adjunto adverbial.
3. “Verbos são as palavras da língua portuguesa que mais possuem flexões, e são justamente essas flexões que os
caracterizam como verbos. Diferente do que muitos pensam, verbos não se referem apenas a ações, mas também a
fenômenos naturais, caráter de estado, desejo e ocorrências.” (Gramática.net.br, Verbo.Disponível
em:<https://www.gramatica.net.br/verbo/>. Acesso em: 5 nov. 2019).
Com base nessa informação, analise as afirmativas a seguir:
I. O verbo pode ser flexionado em forma nominal.
II. O verbo pode ser flexionado em pessoa, modo e tempo.
III. O verbo pode ser flexionado em voz - ativa, passiva e reflexiva.
Agora, assinale a alternativa CORRETA:
a)apenas o item I está incorreto;
b)apenas os itens II e III estão corretos;
c)os itens I, II e III estão corretos;
d)os itens I, II e III estão incorretos.
4. “Ao fim da audiência, o Juiz, por entender que a testemunha faltou com a verdade, incidindo no crime de falso
testemunho, determinou que ela fosse conduzida à Delegacia de Polícia para lavratura do Termo Circunstanciado.”
Que figura de linguagem representa a expressão sublinhada?
a)metáfora;
b)ironia;
c)eufemismo;
d)hipérbole.
5.Assinale a alternativa em que a oração apresenta sujeito indeterminado.
a)Chegaram os holandeses/ com roupas de Carnaval (A Voz da Terra no Planeta dos Urbanóides, Silvério Pessoa).
b)Mudam-se os tempos, mudam as vontades (Luís de Camões).
c)Reembolsaram o valor integral da compra.
d)Anoitecia silenciosamente no vale.
6. Indique a alternativa em que as palavras completam, corretamente, os espaços das frases abaixo.
O perigo era
. Os portadores de deficiência auditiva não conseguem
os sons com nitidez.
Os técnicos do Instituto de Pesos e Medidas
cada uma das balanças dos feirantes. O governo
ditatorial
severos castigos aos participantes das manifestações de protesto.
a)iminente – discriminar – auferiram – infringiu;
a)eminente – descriminar – aferiram – infligiu;
b)eminente – discriminar – auferiram – infligiu;
c)iminente – discriminar – aferiram – infligiu.
7. Assinale a alternativa cujas palavras estão todas CORRETAMENTE grafadas.
a)abolição, tribo, pretensão, obsecado, cocrete;
b)gorjeta, sargeta, beneficiente, degladiar, mortandela;
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c)xadrez, frechal, mexerico, enxame, enxurrada;
d)áfita, mendingo, frexal, mecherico, reinvindicar.
8. Leia os textos dois textos abaixo e responda:
I.

II.
Poema Em Linha Reta
Nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, Eu tantas
vezes irrespondivelmente parasita, Indesculpavelmente sujo,
[...]
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo Nunca teve um
ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,
Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na vida [...]
(Fernando Pessoa, sob o heterônimo Álvaro de Campos)
Sobre os textos, é INCORRETOafirmar:
a)Discorrem sobre o mesmo tema, a Internet, apesar de o primeiro texto ser um poema e o segundo, uma tira de
jornal.
b)O “eu lírico” do poema se mostra entediado diante de uma sociedade que se julga perfeita e que é incapaz de
observar e assumir os erros que comete.
c)O autor da tirinha sugere que os usuários da Internet emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na
posição de acusados.
d)O poema atualiza, com sarcasmo, o tema da hipocrisia da sociedade, expondo como as pessoas mentem para
si e para os outros para serem admiradas.
9.Complete as lacunas com os conectivos adequados:
I.E quando eu estiver
triste/
triste de não ter jeito (Manuel Bandeira, Vou- me Embora
Pra Pasárgada)
II.O supermercado mais próximo fica
10 minutos daqui.
III.Essa questão não tem nada
com a outra.
IV.Depois de estudar tanto, você
conseguirá uma boa nota na prova.
V.Quarenta anos atrás, os habitantes
planeta ficaram extasiados com a chegada do ser humano à
Lua.
Assinale a resposta CORRETA:
a)mais/ mas; a; a ver; decerto; deste.
b)mas/ mais; há; a ver; de certo; desse.
c)mais/mas; a; haver; de certo; deste.
d)mas/ mais; há; haver; decerto; deste.
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10. Considere as seguintes afirmações e responda:
I.Tipologia textual designa uma construção teórica que busca classificar os textos a partir da natureza linguística e
gramatical de sua composição. Abrange em geral as categorias narração, argumentação, exposição, descrição e
injunção. Vêm sendo ensinados e solicitados pela escola há pelo menos uma centena de anos, o que faz deles
também gêneros escolares, que somente na escola circulam , para ensinar o “bem escrever”.
II.Gênero textual são os textos definidos principalmente pela sua função social. São aqueles encontrados no dia-adia e que apresentam características sociocomunicativas definidas pelos conteúdos, propriedades funcionais,
estilo e composição característica. São organizados em razão do objetivo que cumprem. Significa afirmar que a
cada vez que produzimos um texto, definimos um gênero.
III.Uma carta comercial é um gênero que pode apresentar as tipologias descrição, injunção, exposição, narração e
argumentação, originando uma heterogeneidade tipológica.
a)apenas I e II estão corretas
b)apenas I e III estão corretas
c)apenas II e III estão corretas
d)todas as alternativas estão corretas.
11. Assinale a alternativa em que ocorre o emprego CORRETO da crase:
a)Disse à ela para não amar a quem não a queria.
b)O planeta fica a uma distância imensa, a milhares de anos-luz, e não é visível a olho nu.
c)Aquela candidata a Miss Brasil, quando foi a televisão para ser entrevistada, pôs-se a roer as unhas.
d)O Vereador faltou a todas as sessões e recusou-se a obedecer as orientações da Mesa Diretora.
12. Assinale a alternativa que contém um substantivo comum de dois gêneros:
a)O cliente tem sempre razão.
b)A irmã dele foi abordada pela viatura e liberada em seguida.
c)Ela é corajosa, mas tem muito medo de barata.
d)A vítima foi socorrida pela ambulância.
13. As mais importantes linhas de aplicação dos produtos petroquímicos e químicos são os plásticos, fibras
sintéticas, borrachas sintéticas, resinas e pigmentos.
Na frase acima, quantas palavras são classificadas como polissílabas?
a)1
b)2
c)3
d)4
14.Sobre o poema de Manoel Bandeira, analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta.
O Bicho
Vi ontem um bicho Na imundice
do pátio
Catando comida entre os detritos. Quando
achava alguma coisa; Não examinava nem
cheirava:
Engolia com voracidade. O bicho
não era um cão, Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
Manuel Bandeira. Ao comparar o homem a um bicho, o poeta denuncia o tratamento dado pela sociedade aos
animais que vivem nas ruas.
I. A narrativa é feita em terceira pessoa, do ponto de vista do bicho.
II. A expressão “meu Deus” tem no contexto a função de sujeito.
a) São verdadeiras I e III.
b) São verdadeiras II e III.
c) Apenas III é verdadeira.
d) Nenhuma das afirmações é verdadeira.
15.Assinale a alternativa em que a concordância nominal está de acordo com a norma culta.
a) Ela mesmo confirmou a realização do encontro.
b) Perdemos bastantes chances de provar nosso talento.
c) Não consigo achar o óculos novo, por isso estou usando o antigo.
d) Achei maravilhoso a forma como você conduziu a reunião.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
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16. “A sessão desta quinta foi iniciada com a votação da ministra Cármen Lúcia. Ao apresentar o voto, afirmou que o
STF deve proteger o direito do ser humano à convivência pacífica. Também destacou que ‘todo preconceito é
violência e causa de sofrimento’” (Revista Veja on line, 13 jun. 2019). Nessa sessão, ocorrida no dia 13/6/2019, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
(ADO) 26 e do Mandado de Injunção (MI) 4733, entendendo que houve omissão inconstitucional do Congresso
Nacional e que, até que seja editada lei específica, devem ser consideradas criminosas as condutas de:
a) racismo e homofobia.
b) racismo e intolerância religiosa.
c) homofobia e transfobia.
d) nenhuma das anteriores.
17. A respeito do Brexit (British Exit), considere as seguintes afirmações e responda:
I. Consiste na decisão da Rainha Elizabeth II de determinar que o Reino Unido abandone a União Europeia (UE),
por não concordar com o sistema de governo único ali vigente.
A população da Inglaterra, em plebiscito, decidiu que o país deve desligar-se da UE.
O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, tem feito todos os esforços para reverter o Brexit e manter o país na
UE.
A UE é um grupo formado por 28 países europeus que praticam livre comércio entre si e facilitam o trânsito de sua
população para trabalhar e morar em qualquer parte do território abrangido por essa comunidade.
O Reino Unido e a UE já chegaram a um acordo sobre o desligamento, que deverá ocorrer até o dia 30/11/2019.
a) todas as afirmações estão corretas
b) I, III e V estão corretas.
c) I, II e V estão corretas.
d) II e IV estão corretas.
18.Sobre a Reforma da Previdência, considere as seguintes afirmações e responda:
I. Foi feita com o objetivo de aliviar o custo do sistema previdenciário para o governo, estabelecendo regras
idênticas para todos os gêneros e categorias.
II. Foram unificadas as alíquotas da contribuição para a Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada e para
os servidores públicos.
III. A Previdência Social é um programa que tem como objetivo fornecer às pessoas que chegam à velhice uma
renda complementar àquela que receberão na aposentadoria.
IV. Os trabalhadores urbanos se aposentarão a partir dos 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.
V. Irá diminuir o tempo de contribuição e a idade mínima para aposentadoria de algumas categorias de
trabalhadores, aumentando o número de beneficiados pelo sistema.
a) II e IV estão corretas.
b) nenhuma das afirmativas está correta.
c) II, III e IV estão corretas.
d) I, II e V estão corretas.
19. “Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB per capita do país caiu mais de 35% entre 2013
e 2017 e a hiperinflação chegou em 1.350.000% no ano passado. Como resultado da crise, uma nova crise, essa de
caráter humanitário, surgiu para assolar a população, que sofre com a escassez de itens essenciais como remédios
e alimentos.
Era uma questão de tempo até que os problemas econômicos impactassem os índices. Hoje, 48% da população
vive em condições de pobreza. A violência também estourou país afora, levando a capital Caracas ao topo do
ranking das cidades mais violentas do planeta.” (Revista Exame, 5 pontos para entender a crise na Venezuela,
disponível em:
<https://exame.abril.com.br/mundo/5-pontos-para-entender-a-crise-na-venezuela/>, acesso em: 3 nov. 2019).
Sobre a crise na Venezuela, é CORRETO afirmar que:
a) foi provocada pela interferência dos Estados Unidos, que se apossaram dos poços de petróleo do país;
b) mais de 50.000 brasileiros já cruzaram a fronteira da Venezuela com o Brasil em busca de melhores condições
de vida;
c) tem como origem a disputa de poder entre Nicolás Maduro e Juan Guaidó, lider da oposição;
d) o Presidente Nicolás Maduro é reconhecido unanimemente como o legítimo governante do país.
20. Em 2019 foram comemorados os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Marque a afirmação INCORRETA a
respeito dele:
a) foi pintor, escultor, cientista, engenheiro, anatomista, matemático, escritor e arquiteto;
b) foi o criador da Teoria da Terra Plana, que neste quinto centenário de sua morte voltou a ser discutida pelos
cientistas;
c) criou projetos para helicópteros, rolamentos, paraquedas e equipamentos de mergulho;
d) inventou uma criatura robótica, o chamado cavaleiro-autônomo, para animar festividades na corte de Ludovico
Sforza, Duque de Milão.
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21. A respeito da recente disputa Estados Unidos x China, considere as seguintes afirmações:
( ) iniciou-se quando o governo do presidente Donald Trump aplicou tarifas alfandegárias adicionais, num total de 50
bilhões de dólares, sobre centenas de produtos chineses, o que foi seguido por uma retaliação semelhante do
governo chinês.
( ) iniciou-se em dezembro de 2018, quando Meng Wanzhou, executiva da Huawei, gigante chinesa de
telecomunicações, foi presa no Canadá, e as autoridades americanas requereram sua extradição para os Estados
Unidos;
( ) a disputa entre as duas potências pode gerar uma redução na atividade econômica chinesa, provocando uma
diminuição das importações do país asiático, muitas delas de produtos brasileiros; ( ) Trump acusa a China de roubo
de propriedade intelectual e práticas comerciais desleais.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) V, F, V, F.
b) F, V, V, V.
c) V, F, V, V.
d) F, V, F, F.
22. A partir de junho de 2019, milhares de pessoas realizaram manifestações em Hong Kong, e somente em uma
delas calcula-se que cerca de 2 milhões, quase um terço da população da cidade, tenha ido às ruas. O estopim dos
protestos foi:
a) um projeto de lei que prevê a extradição de suspeitos e criminosos para a China continental;
b) o movimento separatista local, que pretende que o território alcance sua independência da China;
c) as restrições à entrada de trabalhadores de Hong Kong no continente, que aumentaram os índices de
desemprego no território;
d) o fim do acordo entre China e Inglaterra, com a retomada do controle político do território pelos chineses.
23. Greta Thunberg, ativista sueca de 16 anos, portadora de Síndrome de Asperger, iniciou em seu país uma greve
escolar que espalhou-se por diversos países, com reflexos no Brasil, inclusive, e foi indicada a receber o Nobel da
Paz. Em uma passagem de seu discurso em uma conferência das Nações Unidas na Polônia, afirmou: “No ano de
2078, farei 75 anos. Se tiver filhos, talvez eles passem esse dia comigo. Talvez me façam perguntas sobre vocês.
Talvez perguntem por que não fizeram nada quando ainda havia tempo para agir. Vocês dizem que amam seus
filhos mais do que tudo, e mesmo assim estão roubando o futuro deles bem na frente de seus olhos”. A respeito de
que Greta pede providências?
a) o tratamento adequado do autismo e da Síndrome de Asperger;
b) a crise migratória mundial;
c) a globalização e seus efeitos nocivos sobre as nações do Terceiro Mundo;
d) as mudanças climáticas.
24. “Estado Islâmico reivindica atentado que deixou 63 mortos no Afeganistão” (18 ago 2019, 09h26)
“Ataque com faca em estação de metrô deixa 1 morto na França” (31 ago 2019, 15h15) “Ataques a instalações
petrolíferas sauditas destroem metade da produção” (15 set 2019, 13h10)
(Manchetes extraídas de Notícias Sobre Ataques Terroristas, Revista Exame, disponível em
<https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/ataques-terroristas/>, acesso em: 03 nov. 2019). A respeito do
terrorismo, é CORRETO afirmar:
I. O terrorismo moderno tem sua origem no século XIX na Europa, quando grupos anarquistas viam no Estado seu
principal inimigo.
II. A internacionalização das ofensivas terroristas ocorreu a partir do surgimento da organização fundamentalista
islâmica Al-Qaeda, liderada por Osama bin Laden, grupo responsável pelo ataque às Torres Gêmeas do World Trade
Center, em New York, que matou quase 3.000 pessoas em 11 de setembro de 2001.
III. A História do Brasil e da América Latina não registra atos ou ameaças terroristas.
IV. São os principais tipos: terrorismo revolucionário, objetivando a derrubada de um governo; terrorismo
nacionalista, praticado por grupos que desejam formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já existente;
terrorismo de Estado, praticado por Estados nacionais contra a sua população ou populações estrangeiras; e o
terrorismo de organizações criminosas, atos de violência com finalidades econômicas ou religiosas, como os levados
a cabo pela Máfia italiana, pelos cartéis de drogas mexicanos, pela Al-Qaeda etc.
V. São características do terrorismo: organização em grupos; financiamento estrangeiro; ideologia fundada na
interpretação do Al Corão, o livro religioso muçulmano.
a)
b)
c)
d)

II, III e V estão corretas.
I, II e IV estão corretas.
II, IV e V estão corretas.
I, III e V estão corretas.
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25. No decorrer do mês de outubro de 2019 a Igreja Católica realizou no Vaticano um Sínodo (assembleia periódica
de Bispos do mundo todo, liderada pelo Papa). Entre os temas debatidos estava(m):
I. a infiltração do comunismo na Igreja Católica.
II. o avanço da extrema direita nas democracias ocidentais e suas repercussões na Igreja.
III. a crise migratória no mundo e na Venezuela.
IV. a situação da igreja na Amazônia e questões ligadas ao meio ambiente e aos povos indígenas.
V. a celebração de missas por homens casados e mulheres.
Marque a alternativa CORRETA:
a) II, III, IV e V estão corretas.
b) I e IV estão corretas.
c) I e III estão corretas.
d) IV e V estão corretas.
26. Em 1991 foi assinado por Brasil, Paraguai e Argentina o Tratado de Assunção, que estabelecia a criação do
Mercado Comum do Sul – o Mercosul.
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) foi criado com o objetivo de promover a integração econômica entre os países-membros, a fim de fortalecer e
ampliar as trocas comerciais por meio da constituição de um mercado comum;
b) o mercado comum corresponde a um estágio superior à zona de livre-comércio e antecede o processo de
integração dos países em um bloco econômico;
c) o propósito era o de que o Mercosul pudesse representar esses países em negociações internacionais;
d) São membros ativos do Mercosul Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
27. “Pense em quantos objetos você tocou na última hora. Caneta, barra do ônibus, maçaneta, o teclado do
computador… As mãos estão em contato direto com locais impregnados de germes. Daí, basta levar os dedos aos
olhos ou à boca para que vírus e bactérias ganhem acesso ao corpo. ‘Portanto, precisamos lavar as mãos com
regularidade a fim de reduzir a probabilidade de pegar doenças’, recomenda a médica Helena Brígido, da Sociedade
Brasileira de Infectologia. Se pia, água e sabonete não estão disponíveis, o álcool em gel é um aliado e tanto”
(Revista Saúde, Descubra como a falta de higiene afeta sua imunidade, disponível em:
<https://saude.abril.com.br/bem-estar/falta-de-higiene-afeta-sua-imunidade/>, acesso em: 7 nov. 2019).
A falta de higiene e saneamento básico contribui para o aumento de diversas doenças, entre as quais estão:
catapora, cólera, caxumba, sarampo;
a) cólera, leptospirose, amebíase, hepatite;
b) cólera, sarampo, poliomielite, giardíase;
c) sarampo, hepatite, ascaridíase, esquistossomose.
28.Em abril deste ano o Governo brasileiro anunciou um benefício para as famílias com crianças ou adolescentes de
0 a 17 anos que vivam em situação de pobreza (com renda per capita de até 89 reais mensais) e de extrema
pobreza (entre 89,01 reais e 178 reais mensais). Cerca de 13,5 milhões de famílias que recebem o Bolsa-Família:
a) passarão a receber um salário mínimo por mês;
b) terão acesso a financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida;
c) receberão auxílio-moradia;
d) terão direito em 2019 ao décimo terceiro salário.
29. A expressão “fuga de cérebros” indica:
a) a saída de indivíduos com alto nível educacional de países pobres para países ricos;
b) o deslocamento de desempregados para outros países para atuar na economia informal;
c) o envio de estudantes universitários para programas de intercâmbio em centros de excelência;
d) a queda contínua do desempenho escolar do Brasil em rankings como o Programa Internacional de Avaliação
de Alunos (PISA).
30.“Oxum, nas religiões de origem africana, é a entidade que representa fertilidade e amor. Mas na tarde de
setembro em que Carmen Flores, a mãe Carmen de Oxum, foi recebida por bandidos armados e obrigada a destruir
seu próprio terreiro em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o tom era de puro ódio nas ofensas
à ‘diaba chefe’. Segundo a polícia, Carmen, de 66 anos, foi vítima da cada vez mais intensa cruzada que traficantes
convertidos a religiões evangélicas pentecostais vêm travando contra praticantes de candomblé e umbanda no
estado. Aterrorizada, a mãe de santo antecipou uma viagem planejada para o ano que vem e embarcou para a
Suíça, onde tem amigos. ‘Fui expulsa pelo tráfico’, disse a VEJA, por telefone.” (Revista Veja, “Em nome de Jesus”,
bandidos destroem terreiro no Rio, disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/em-nome-de-jesus-bandidosdestroem-terreiro-no-rio/>, acesso em: 7 nov. 2019.
Leia e assinale:
I. Intolerância religiosa é um crime de ódio.
II. A intolerância religiosa não é crime no Brasil.
III. O conceito de liberdade religiosa abrange o direito de não ter uma religião e não crer em um ser divino.
IV. A liberdade de expressão e de crença prevista na Constituição garante o direito de ter uma religião e de
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defender seus fiéis contra outras crenças e religiões que sejam consideradas nocivas ou inferiores.
a)
b)
c)
d)

II e IV estão corretas
I e III estão corretas
I, III e IV estão corretas
II e IV estão corretas
INFORMÁTICA

31. São exemplos de dispositivos de saída de um computador:
a) mouse, teclado, pen drive.
b) monitor, mouse e scanner.
c) teclado, projetor e mouse.
d) monitor, impressora e caixa de som.
32. Levando em conta que um computador é composto por hardware, que constitui sua parte física, e por software, que
determina sua parte lógica, ao clicar em um programa, este é carregado para ser executado na área
a) do disco rígido.
b) da memória.
c) do drive de CD-ROM.
d) da fita magnética.
33. O Sistema Operacional Windows, na sua versão padrão, contém dois editores de texto nativos instalados na pasta
acessórios. São eles:
a) wordpad e paint.
b) paint e word.
c) word e bloco de notas.
d) wordpad e bloco de notas.
34. Quanto ao pacote Microsoft Office, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) o MS-POWERPOINT é um gerenciador de contas de email, muito usado em cargos que dependem da comunicação
por email no dia a dia profissional.
( ) o MS-EXCEL é ideal, por exemplo, para o controle de fluxo de caixa, contabilidade, análise de dados estatísticos,
planejamento de despesas e cálculo de preços.
( ) o MS-WORD além de suportar textos, permite a integração de outros formatos no mesmo documento, como
tabelas, desenhos, gráficos, imagens e links da internet.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, F.
b) V, V, F.
c) F, V, V.
d) F, F, V.
35. Ao utilizar computadores em locais com circulação de pessoas, recomenda-se criar uma senha para o seu usuário
e bloquear a sua estação de trabalho toda vez que se ausentar da sua mesa, mesmo que por instantes, para prevenir o
acesso indevido aos seus dados privados e privilégios em aplicativos. No MS-Windows 7, o usuário pode bloquear sua
estação de trabalho acessando a opção “Bloquear”, do item “Desligar”, do “Menu Iniciar”, ou então, ele pode pressionar
o atalho de teclado_____________ e escolher a opção “Bloquear este computador”. Assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna do enunciado.
a) Ctrl+Alt+Del;
b) Esc+Alt+Del;
c) Esc+Alt+Ctrl;
d) Ctrl+Shift+Del.
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ
Decreto nº 0069, de 15 de maio de 1991
36. Marque a opção CORRETA em relação à divisão judiciária do Estado do Amapá:
I. Para criação de comarca a população mínima da cidade deve ser cinco mil habitantes.
II. Não há necessidade de movimento forense anual mínimo para a criação de comarcas.
III. A Comarca de Ferreira Gomes abrange além do município sede da Comarca, os municípios de Cutias e Itaubal,
além do Distrito de São Joaquim do Pacuí.
a) Todas as afirmativas são verdadeiras;
b) Todas as afirmativas são falsas;
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
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37. Assinale a alternativa CORRETA:
a) Em cada Comarca, obrigatoriamente, haverá um Juiz de Direito, no mínimo, ficando a critério do Tribunal Pleno a
existência de Tribunal de Júri;
b) É possível a extinção de Comarca, com a anexação de seu território a outra ou outras comarcas, desde que
satisfeito o requisito de continuidade de área. A determinação será feita pelo Governador do Estado;
c) A investidura no cargo de Desembargador, por integrante da carreira, é mediante promoção de Juiz de Direito
integrante da Entrância Final, pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente;
d) Somente a Comarca de Macapá é considerada de entrância final.
38. Em relação à composição do Tribunal de Justiça do Amapá, assinale a alternativa CORRETA:
a)O Tribunal Pleno compõe-se de todos os Desembargadores e se reunirá com a presença de, no mínimo, metade de
seus membros;
b)O Regimento Interno estabelecerá os casos em que não se exigirá quorum especial para que o Tribunal Pleno se
instale e delibere;
c)A Secção Única é presidida pelo Presidente do Tribunal;
d)Poderá a Câmara Única se reunir com a presença mínima de quatro Desembargadores.
39. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá:
a)O Tribunal Pleno compõe-se de nove desembargadores e só pode funcionar com o mínimo de metade de seus
membros;
b)Compete ao Tribunal Pleno aprovar a criação de cargos de novas varas e comarcas;
c)À Secção Única compete processar e julgar originariamente o mandado de segurança e habeas data, quando a
autoridade informante for delegado de polícia;
d)Compete à Câmara Única julgar originariamente as apelações cíveis e criminais.
40. Avalie as proposições a seguir e marque a alternativa CORRETA:
I. O Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá preside as sessões da Câmara Única.
II. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá substitui o Presidente e preside as sessões da Câmara e da
Secção Única.
III. Ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amapá compete realizar as correições gerais e parciais nas serventias
judiciais e extrajudiciais.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas;
c) Apenas as afirmativas II e III;
d) As afirmativas são verdadeira
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INFORMÁTICA
31

D

32

B

33

D

34

C

35
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B
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03

C
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A
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B
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B

26
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A
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C
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A
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*As questões que foram anuladas pela comissão encontravam-se com erro de digitação/formatação o que
poderia causar prejuízo ao candidato.

