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Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo
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Preencha com seu nome e número de inscrição os espaços reservados na capa deste caderno.
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Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as res
postas anotadas na tira desta capa.

A duração da prova é de


4

horas.

a tira para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

Aguarde

a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.
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N.º de inscrição
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01. Segundo o texto, é correto afirmar que

Língua Portuguesa

(A) a falta de modos do príncipe Edward foi ignorada pela
embaixadora americana.

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 16.

(B) o governo do Afeganistão é sabidamente corrupto e
está envolvido com o tráfico de drogas.

WikiLeaks contra o Império
A diplomacia americana levará tempo para se recuperar
da pancada que levou da WikiLeaks. Tudo indica que 250 mil
documentos secretos foram copiados por um jovem soldado em
um CD enquanto fingia ouvir Lady Gaga. Um vexame para um
país que gasta US$ 75 bilhões anuais com sistema de segurança
que agrupa repartições e emprega mais de 1 milhão de pessoas,
das quais 854 mil têm acesso a informações sigilosas.
A WikiLeaks não obteve documentos que circulam nas
camadas mais secretas da máquina, mas produziu aquilo que
o historiador e jornalista Timothy Garton Ash considerou
“sonho dos pesquisadores, pesadelo para os diplomatas”. As
mensagens mostram que mesmo coisas conhecidas têm aspectos
escandalosos.
A conexão corrupta e narcotraficante do governo do Afeganistão já é antiga, mas ninguém imaginaria que o presidente
Karzai chegasse a Washington com um assessor carregando
US$ 52 milhões na bagagem. A falta de modos dos homens da
Casa de Windsor é proverbial, mas o príncipe Edward dizendo
bobagens para estranhos no Quirguistão incomodou a embaixadora americana.
O trabalho da WikiLeaks teve virtudes. Expôs a dimensão
do perigo representado pelos estoques de urânio enriquecido
nas mãos de governos e governantes instáveis. Se aos 68 anos o
líbio Muammar Gaddafi faz-se escoltar por uma “voluptuosa”
ucraniana, parabéns. O perigo está na quantidade de material
nuclear que ele guarda consigo. Os telegramas relacionados com
o Brasil revelaram a boa qualidade dos relatórios dos diplomatas
americanos. O embaixador Clifford Sobel narrou a inconfidência
do ministro Nelson Jobim a respeito de um tumor na cabeça do
presidente boliviano Evo Morales. Seu papel era comunicar. O
de Jobim era não contar.
A vergonha americana pede que se relembre o trabalho de
10 mil ingleses, entre eles alguns dos maiores matemáticos do
século, que trabalharam em Bletchley Park durante a Segunda
Guerra, quebrando os códigos alemães. O serviço dessa turma
influenciou a ocasião do desembarque na Normandia e permitiu
o êxito dos soviéticos na batalha de Kursk.
Terminada a guerra, Winston Churchill mandou apagar
todos os vestígios da operação, mantendo o episódio sob um
manto de segredo. Ele só foi quebrado, oficialmente, nos anos
70. Com a palavra Catherine Caughey, que tinha 20 anos quando
trabalhou em Bletchley Park: “Minha grande tristeza foi ver
que meu amado marido morreu em 1975 sem saber o que eu fiz
durante a guerra”. Alan Turing, um dos matemáticos do parque,
matou-se em 1954. Mesmo condenado pela Justiça por conta de
sua homossexualidade, nunca falou do caso. (Ele comeu uma
maçã envenenada. Conta a lenda que, em sua homenagem, esse
é o símbolo da Apple.)

(C) Karzai, o presidente afegão, é muito respeitado em
Washington e está acima de qualquer suspeita.
(D) a embaixadora americana no Quirguistão ficou honrada
com a divulgação dos documentos sigilosos.
(E) o presidente Karzai, em viagem aos Estados Unidos,
retirou US$ 52 milhões de um banco em Washington.
02. A palavra que resume a ação do jovem soldado em relação
à sua pátria, ao copiar documentos secretos e divulgá-los, é
(A) deslealdade.
(B) afeição.
(C) honestidade.
(D) bondade.
(E) fanatismo.
03. Quanto ao vazamento de informações da WikiLeaks, o autor
o considera
(A) positivo, prova disso é ter considerado acertado o
envenenamento de Alan Turing.
(B) negativo, pois comprometeu o trabalho realizado pelos
matemáticos em Bletchley Park.
(C) indiferente, tendo em vista que as informações divulgadas não eram secretas.
(D) negativo, prova disso é a exposição do material nuclear
em poder de Muammar Gaddafi.
(E) positivo, pois trouxe à luz expressivas informações que
comprometem a diplomacia americana.
04. Na passagem do 5.º parágrafo – O serviço dessa turma
influenciou a ocasião do desembarque na Normandia e
permitiu o êxito dos soviéticos na batalha de Kursk. – os
termos em destaque referem-se
(A) aos códigos alemães.
(B) aos 10 mil ingleses.
(C) aos soviéticos.
(D) a todos os matemáticos.

(Elio Gaspari, WikiLeaks contra o Império. Folha de S.Paulo. Adaptado)

(E) à equipe da WikiLeaks.
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07. Assinale a alternativa que apresenta a palavra máquina
com o mesmo sentido empregado em – A WikiLeaks não
obteve documentos que circulam nas camadas mais secretas
da máquina... (2.º parágrafo)

05. Ao se passar para o discurso indireto, sem alteração de
sentido, o trecho – Com a palavra Catherine Caughey, que
tinha 20 anos quando trabalhou em Bletchley Park: “Minha
grande tristeza foi ver que meu amado marido morreu em
1975 sem saber o que eu fiz durante a guerra.” (6.º parágrafo) – obtém-se:

(A) A máquina do relógio é precisa, mas necessita de
manutenção periódica.

(A) Catherine Caughey, que tinha 20 anos quando trabalhou
em Bletchley Park, disse que sua grande tristeza havia
sido ver que seu amado marido morrera em 1975 sem
saber o que ela tinha feito durante a guerra.

(B) A máquina quebrou logo nos primeiros dias de uso e
foi encaminhada à assistência técnica.
(C) Ela trabalha como uma máquina todos os dias.

(B) Catherine Caughey, que tinha 20 anos quando trabalhou
em Bletchley Park, disse que sua grande tristeza foi ver
que seu amado marido morreria em 1975 sem saber o
que ela faria durante a guerra.

(D) Dizem que o candidato à reeleição usou a máquina a
seu favor.
(E) Sem a máquina consertada não é possível revelar todos
os documentos.

(C) Catherine Caughey, que tinha 20 anos quando trabalhou
em Bletchley Park, diz que sua grande tristeza foi ver
o seu amado marido morrer em 1975 sabendo o que
ela havia feito durante a guerra.

08. Em – Tudo indica que 250 mil documentos secretos foram
copiados por um jovem soldado num CD enquanto fingia
ouvir Lady Gaga. (1.º parágrafo) – a palavra destacada
exprime ideia de

(D) Catherine Caughey, que tinha 20 anos quando trabalhou
em Bletchley Park, disse que sua grande tristeza foi ver
que seu amado marido morrera em 1975 sem saber o
que ela faria durante a guerra.

(A) hipótese.

(E) Catherine Caughey, que tinha 20 anos quando trabalhou
em Bletchey Park, disse que sua grande tristeza fora
ver que seu amado marido morreu em 1975 sem saber
o que ele havia feito durante a guerra.

(B) condição.
(C) concessão.
(D) causa.
(E) tempo.

06. A expressão “sonho dos pesquisadores, pesadelo para os
diplomatas” (2.º parágrafo), revela acerca do texto que
informações menos importantes

09. Em – A falta de modos dos homens da Casa de Windsor
é proverbial, mas o príncipe Edward dizendo bobagens
para estranhos no Quirguistão incomodou a embaixadora
americana. (3.º parágrafo) – a conjunção destacada pode
ser substituída por

(A) podem ser constrangedoras para os serviços diplomáticos e interessantes para pesquisas.
(B) constituem um acervo que deve ficar restrito aos serviços diplomáticos.
(C) tornam-se um problema, se não são das camadas mais
secretas da diplomacia.

(A) portanto.
(B) como.

(D) devem ser tratadas como fatos escandalosos por diplomatas e historiadores.

(C) no entanto.

(E) são facilmente descartadas por historiadores e diplomatadas por sua inexpressividade.
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13. O termo voluptuosa (4.º parágrafo), pode ser substituído,
sem acarretar prejuízo de sentido ao texto, por

10. O termo omitido na parte destacada do fragmento – O
embaixador Clifford Sobel narrou a inconfidência do ministro Nelson Jobim a respeito de um tumor na cabeça do
presidente boliviano Evo Morales. Seu papel era comunicar.
O de Jobim era não contar. (4.º parágrafo) – pode ser
suprido, sem alteração de sentido, pela palavra

(A) pudica.
(B) moderada.
(C) sensual.

(A) impresso.

(D) ingênua.

(B) critério.

(E) virtuosa.

(C) questionamento.
14. Considere os enunciados.

(D) dever.

I. O embaixador Clifford Sobel, fez declarações sobre o
presidente boliviano.
II. Aquela declaração, foi dada ao jornal, por Catherine
Caughey.
III. Muammar Gaddafi, presidente da Líbia, possui arsenal
nuclear sob seu controle.

(E) perdão.
11. Em – (Ele comeu uma maçã envenenada. Conta a lenda
que, em sua homenagem, esse é o símbolo da Apple.)
(6.º parágrafo) – o uso dos parênteses justifica-se porque

O emprego da vírgula está correto apenas em

(A) menciona uma lenda.

(A) I.

(B) isola indicação acessória, explicativa.

(B) II.

(C) enfatiza o final de uma frase declarativa.

(C) III.

(D) indica a mudança de interlocutor.

(D) I e III.

(E) separa os elementos de uma enumeração.

(E) II e III.
15. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.

12. Leia o que segue.

(A) Começaram as investigações pelas ações do jovem
soldado.

I. Há bastante motivos para se preocupar com o vazamento de informações.

(B) Um jovem soldado e a WikiLeaks divulgou informações secretas.

II. O assessor de Karzai trouxe anexo as encomendas
solicitadas.

(C) Mais de um relatório diplomático vazaram na internet.

III. A embaixadora americana apresentou um relatório aos
diplomatas e ela mesmo criticou o príncipe Edward.

(D) Repartições, investimentos, pessoas, nada impediram
o jovem soldado.

IV. Winston Churchill e outros líderes que marcaram seus
nomes na história venceram bastantes batalhas.

(E) Os telegramas relacionados com o Brasil foi, para o
ministro Jobim, muito negativos.

De acordo com a norma padrão da língua, está correto
apenas o contido em

16. Assinale a alternativa cujo emprego do pronome está em
conformidade com a norma padrão da língua.

(A) I.
(B) II.

(A) Não autorizam-nos a ler os comentários sigilosos.

(C) III.

(B) Nos falaram que a diplomacia americana está abalada.

(D) IV.

(C) Ninguém o informou sobre o caso WikiLeaks.

(E) II e IV.

(D) Conformado, se rendeu às punições.
(E) Todos querem que combata-se a corrupção.
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18. Assinale a alternativa que apresenta a palavra receita com
o mesmo sentido empregado na história em quadrinhos.

Considere a história em quadrinhos para responder às questões
de números 17 a 20.

O QUE VOCÊ ESTÁ
RECORTANDO DO JORNAL,
MAMÃE?
UMA RECEITA.

(A) A receita apurada no ano anterior não foi suficiente
para acalmar o dono do restaurante.

DE COISA
GOSTOSA?

(B) Ela esperou a tarde toda para conseguir, no programa
de TV, a receita de uma torta.

SOPA DE PEIXE!

(C) O médico entregou a receita ao paciente enquanto este
lia um jornal.
(D) A receita daquela família está aquém da despesa.
(E) A receita líquida da fábrica de refrigerantes não foi
revelada pelos auditores e fiscais.
ABAIXO A
LIBERDADE DE
IMPRENSA!

19. Em: – mamãe está recortando o jornal. – ao se substituir
o jornal por um pronome, de acordo com a norma culta,
tem-se:
(A) recortando-lo.
(B) recortando-o.
(C) recortando-no.
(D) recortando-lhe.

(Quino, Mafalda)

(E) recortando ele.

17. Acerca da mensagem apresentada nos quadrinhos, é correto
afirmar que
(A) a menina é avessa à liberdade de imprensa por esta
permitir a publicação de receitas que ela considera
deliciosas.

20. Assinale a alternativa que apresenta uma frase em que se
faz uso do termo abaixo com o mesmo sentido empregado
no último quadrinho.

(B) a liberdade de imprensa prejudica o direito das crianças
no que diz respeito à alimentação saudável.

(A) Abaixo de César ainda há mais três filhos. Aqui não
poderão ficar.

(C) a receita é recortada do jornal como forma de censura
e protesto.

(B) Existe a exigência de que os abaixo nomeados terão
de retirar a candidatura.

(D) a mãe apoia a supressão da liberdade de imprensa por
concordar com a filha.

(C) Abaixo o tom de voz para não perturbar o andamento
das gravações.

(E) a liberdade de imprensa nem sempre agrada a todos.

(D) Abaixo a tirania foi, sem dúvida, a última coisa que
proferiu antes de morrer.
(E) Aquela tela está bem mais abaixo do que esta! Ela vai
cair!
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22. Leia as afirmações.
I. A questão do lixo é um problema que envolve tanto
a prefeitura de São Paulo quanto as concessionárias
responsáveis pela coleta e cooperativas de catadores.
II. A prefeitura de São Paulo recorreu da decisão da Justiça
por não ser capaz de realizar a coleta seletiva de lixo
sem o apoio da própria Justiça.
III. O Instituto Pólis é responsável pela triagem nas estações
que preparam o material destinado à reciclagem e informou que 35% do lixo reciclado é despejado em aterros.

Leia o texto para responder às questões de números 21 a 30.
São Paulo recicla menos de 1% do lixo
doméstico, e questão chega à Justiça
Com seus dois principais aterros esgotados ou próximos do
esgotamento completo, São Paulo exporta, hoje, para cidades
vizinhas, a maior parte das 15 mil toneladas de lixo doméstico
produzidas diariamente na capital. Desse total, menos de 1% é
devidamente reciclado.
Segundo especialistas, a taxa de reciclagem poderia chegar a
30%. Mas, como resultado dessa discrepância, aterros sanitários
comuns estão recebendo diariamente toneladas de material que
poderia ser reutilizado e que nem chega a ser triado nas insuficientes estações que preparam o material destinado à reciclagem.
Estudo da ONG Instituto Pólis mostra que, infelizmente, sem
o tratamento e a destinação corretos, 35% do lixo reciclável
separado em casas e condomínios é despejado em aterros.
A situação insustentável do lixo da capital chegou à Justiça.
No início do ano, uma decisão de primeira instância determinou
que a Prefeitura de São Paulo implante, no prazo máximo de
um ano, coleta seletiva para toda a cidade. Além disso, também
exige que a administração pública fomente a formação de cooperativas de catadores.
A prefeitura resolveu contra-atacar recorrendo da decisão
e afirmando que a implantação se dará até 2012. As concessionárias que fazem a coleta pedem prazo até 2015 para ampliar
o serviço.
Segundo a prefeitura, 103 toneladas de lixo reciclável são
coletadas diariamente. Há hoje 16 centrais de triagem em São
Paulo, mas seriam precisos 31 centros para cobrir toda a cidade.

De acordo com o texto, está correto apenas o contido em
(A) I.
(B) III.
(C) I e II.
(D) I e III.
(E) II e III.
23. Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo que
substitui, sem alteração de sentido, o termo destacado em
– ... São Paulo exporta, hoje, para cidades vizinhas... –
(A) outrora
(B) principalmente
(C) logo depois
(D) sempre
(E) atualmente

(Cadernos Sesc de Cidadania. Dia Mundial do Meio Ambiente. Adaptado)

24. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das frases.

21. Assinale a alternativa que contém informações verdadeiras,
de acordo com o exposto no texto.

situações insustentáveis do lixo na capital. Esse problema chega
autoridades que deverão tomar
providências cabíveis.

(A) Na cidade de São Paulo, apenas 1% do lixo é reciclado,
enquanto o restante é encaminhado para cooperativas
de catadores que ficam em municípios vizinhos.

(A) As … as … as

(B) A taxa de reciclagem do lixo doméstico vai chegar a
30% em um ano.

(D) Às … as … às

(B) Há … às … as
(C) Há … as … às
(E) As … hás … as

(C) Uma considerável parte do lixo reciclável separado
em casas e condomínios acaba tendo como destino os
aterros.

25. Leia o trecho.
Estudo da ONG Instituto Pólis mostra que, infelizmente,
sem o tratamento e a destinação corretos,…

(D) A prefeitura de São Paulo tem prazo da Justiça para
implantar 31 centrais de triagem até 2015.

Assinale a alternativa que contém uma palavra formada
pelo mesmo processo do termo destacado.

(E) Como não há aterros sanitários na cidade de São Paulo, todo o lixo produzido na capital é exportado para
cidades vizinhas.

(A) infiel.
(B) democracia.
(C) lobisomem.
(D) ilegalidade.
(E) cidadania.
7
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26. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho.

30. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está
correta.

103 toneladas de lixo reciclável diariamente.
16 centrais de triagem em São Paulo...

(A) Haviam cooperativas de catadores na cidade de São
Paulo.

(A) Coleta-se … Têm-se

(B) O lixo de casas e condomínios vão para aterros.

(B) Coleta-se … Hoje tem

(C) O tratamento e a destinação corretos do lixo evitaria
que 35% deles fosse despejado em aterros.

(C) Coletam-se … Existe
(D) Coleta-se … São
(E) Coletam-se … Hoje existem

(D) Fazem dois anos que a prefeitura adia a questão do
lixo.

27. Assinale a alternativa em que a locução verbal do trecho
– Segundo especialistas, a taxa de reciclagem poderia
chegar a 30%. (2.º parágrafo) – está reescrita corretamente,
no futuro do presente do modo indicativo.

(E) Somos nós quem paga a conta pelo descaso com a
coleta de lixo.

(A) pode chegar a 30%.
conhecimentos em direito

(B) possa chegar a 30%.
(C) poderá chegar a 30%.

Direito Penal

(D) puder chegar a 30%.
(E) pudera chegar a 30%.

31. Nos termos do quanto determina o art. 293 do Código Penal, aquele que recebe de boa-fé selo destinado a controle
tributário, descobre que se trata de papel falso e o restitui
à circulação
I. comete crime de falsidade ideológica;
II. recebe a mesma pena daquele que falsificou o selo;
III. comete crime contra a fé pública.

28. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento
indicativo da crase.
(A) Os catadores andam à pé e coletam lixo reciclável pelas
ruas da cidade.
(B) O lixo reciclável é destinado à aterros sanitários em
municípios vizinhos.

Completa adequadamente a proposição o que se afirma em

(C) Os especialistas estão à procura de soluções para o
tratamento do lixo.

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.

(D) A prefeitura tem muito à fazer antes de implantar a
coleta seletiva do lixo.

(C) III, apenas.

(E) A notícia do lixo em São Paulo chegou à Vossa Excelência pelo jornal.

(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

29. Leia o que segue.
I. Muitos dos que assistiram o simpósio sobre reciclagem
saíram desapontados.
II. Muitos catadores antipatizam com os projetos da prefeitura.
III. A comunidade visa uma política mais eficiente para a
destinação do lixo.
IV. Alguns moradores aspiram uma cidade mais limpa.

32. O médico que, no exercício de sua profissão, dá atestado
falso comete crime de
(A) falsidade de atestado médico (CP, art. 302).
(B) falsificação de documento público (CP, art. 297).
(C) falsificação de documento particular (CP, art. 298).

De acordo com a norma padrão da língua, a regência verbal
está correta em

(D) certidão ou atestado ideologicamente falso (CP, art. 301).

(A) I.

(E) falsidade material de atestado ou certidão (CP, art.
301, §1.º).

(B) II.
(C) III.
(D) I e III.
(E) II e IV.
TJSP1006/01-EscrTécJudiciário-V1
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33. A pena do crime de corrupção passiva é aumentada se o
funcionário público, em consequência da vantagem ou
promessa, infringe dever funcional

Direito Processual Penal
37. Considere os seguintes crimes: peculato (CP, art. 312, caput),
pena de reclusão de dois a doze anos e multa; prevaricação
(CP, art. 319), pena de detenção de três meses a um ano e
multa; comunicação falsa de crime ou contravenção (CP, art.
340), pena de detenção de um a seis meses ou multa.

I. retardando ou deixando de praticar qualquer ato de
ofício;
II. praticando qualquer ato de ofício;
III. de forma intencional ou premeditada.

(B) II, apenas.

Assinale a alternativa que, respectivamente, traz a espécie do rito procedimental adotado (CPP, art. 394 e Lei
n.º 9.099/95, art. 61) para o processo e julgamento de cada
um dos três crimes citados. Considere que os crimes serão
isoladamente processados.

(C) III, apenas.

(A) Ordinário; sumaríssimo; sumaríssimo.

(D) I e II, apenas.

(B) Ordinário; ordinário; sumaríssimo.

(E) I, II e III.

(C) Ordinário; sumário; sumaríssimo.

É correto o que se afirma em
(A) I, apenas.

(D) Sumário; sumário; sumaríssimo.

34. Ao agente do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339),
a pena é
I. aumentada, se ele se serve de anonimato;
II. aumentada, se ele se serve de nome suposto;
III. diminuída, se a imputação é de prática de contravenção.

(E) Sumário; sumário; sumário.
38. Considere as seguintes assertivas:
I. a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida,
quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo
para criá-la;
II. nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo
processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive;
III. o juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser
recusado por qualquer das partes, se ele, seu cônjuge,
ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja
controvérsia.

É correto o que se afirma em
(A) II, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
35. O ato de fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer
pretensão, embora legítima, mas sem permissão legal,
configura o crime de

É correto o que se afirma em
(A) III, apenas.
(B) I e II, apenas.

(A) fraude processual.

(C) I e III, apenas.

(B) violência arbitrária.

(D) II e III, apenas.

(C) condescendência criminosa.

(E) I, II e III.

(D) coação no curso do processo.

39. Se por ocasião do interrogatório o acusado indica seu
defensor (advogado), o qual não traz por escrito o instrumento de mandato (procuração),

(E) exercício arbitrário das próprias razões.
36. O crime de exploração de prestígio está inserido no capítulo
dos crimes praticados

(A) deverá o juiz nomear defensor público ao acusado.
(B) referida constituição é válida, não sendo necessária
outra providência de regularização.

(A) contra a moralidade pública.
(B) contra a administração da justiça.

(C) deverá o advogado providenciar a juntada do instrumento de mandato no próximo ato processual que realizar.

(C) por particular, contra a administração em geral.

(D) deverá o juiz conceder prazo de 2 (dois) dias, a fim de
que a representação processual seja regularizada.

(D) por funcionário público, contra a administração em
geral.

(E) deverá o juiz declarar o acusado indefeso, intimando-o
a indicar por escrito novo defensor no prazo de 2 (dois)
dias.

(E) por particular, contra a administração pública estrangeira.
9

TJSP1006/01-EscrTécJudiciário-V1

40. Estabelece o art. 366 do CPP que o acusado citado por edital
que não comparece nem nomeia defensor

Direito Processual Civil
43. Em determinada ação, o juiz proferiu um despacho com
conteúdo decisório. Inconformada, uma das partes requereu
a reconsideração da decisão, contudo, o juiz não modificou
sua deliberação. A parte impetrou então agravo de instrumento referindo-se a essa nova decisão e daí contando seu
prazo.

(A) será declarado revel, com consequente nomeação de
defensor dativo, o qual acompanhará o procedimento
até seu final.
(B) será declarado revel, admitindo-se verdadeiros os fatos
articulados na denúncia ou queixa.

Em razão desses fatos, aponte a alternativa correta.

(C) terá, obrigatoriamente, decretada prisão preventiva em
seu desfavor.

(A) Antes de apresentar agravo de instrumento, a parte deveria ter impetrado agravo retido, pois é o único modo
que permite ao juiz retratar-se da decisão anteriormente
proferida.

(D) terá o processo e o curso do prazo prescricional suspensos.
(E) será intimado por hora certa.

(B) O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de agravo de instru
mento, que deve ser contado a partir do primeiro ato.

41. Considere o tratamento atual dado pelo CPP ao registro
audiovisual dos depoimentos realizados em audiência.
Trata-se de

(C) As decisões proferidas são independentes, ainda que
se refiram à solução de um mesmo pedido, razão pela
qual caberá interposição de recurso em face do segundo
despacho.

(A) modalidade expressamente vetada.
(B) inovação desejável, mas que ainda não é expressamente
autorizada.

(D) As decisões não comportam nenhum tipo de inconformismo, visto que o poder decisório do juiz independe
da vontade das partes, diante do princípio da imparcia
lidade e condução da causa.

(C) providência obrigatória para todos os juízos de primeiro
grau.
(D) possibilidade prevista legalmente, a fim de obter maior
fidelidade das informações.

(E) Não poderá o juiz reconsiderar sua decisão, caso seja
interlocutória, haja vista que poderá gerar o inconformismo da outra parte litigante no feito, que perderá
seu direito de recorrer do primeiro despacho.

(E) salutar medida de economia processual, mas que só tem
validade se realizada a posterior e integral transcrição
por escrito das gravações.
42. Considere as seguintes assertivas:
I. o Ministério Público poderá desistir de recurso que haja
interposto;
II. não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse
na reforma ou modificação da decisão;
III. salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada
pela interposição de um recurso por outro.

44. Havendo falecimento da parte, durante o prazo de interposição de recurso de apelação,
(A) não implicará nenhuma suspensão ou interrupção, por
haver advogado constituído nos autos.
(B) não implicará suspensão ou interrupção, a não ser que
se trate do falecimento do advogado da parte.

De acordo com o CPP em suas disposições gerais sobre
os recursos (arts. 574 a 580), é correto apenas o que se
afirma em

(C) implicará a interrupção do feito, até que seja nomeado
inventariante da parte falecida, que assumirá o feito.

(A) II.

(D) será o prazo restituído em proveito do herdeiro ou do
sucessor, contra quem correrá o prazo restante depois
de sua intimação.

(B) III.
(C) I e II.

(E) será o prazo restituído em proveito do herdeiro ou do
sucessor, contra quem começará a correr o prazo por
inteiro depois da intimação.

(D) I e III.
(E) II e III.

TJSP1006/01-EscrTécJudiciário-V1

10

48. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao procedimento de ações perante os Juizados Especiais.

45. A citação é um dos atos processuais mais importantes para
a formação do processo. Sendo assim, assinale a alternativa
correta.

(A) Admite-se a citação do réu por edital, desde que se
encontre em lugar incerto e não sabido.

(A) O militar, em serviço ativo, será citado na unidade
em que estiver servindo se não for conhecida a sua
residência ou nela não for encontrado.

(B) O comparecimento espontâneo não supre a necessidade
de citação pessoal do réu.

(B) Poderá ser feita a citação a quem estiver assistindo a
qualquer ato de culto religioso, desde que o ato não
seja interrompido.

(C) As microempresas e os incapazes não podem propor
ação perante o Juizado Especial.

(C) A citação válida constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição desde que ordenada por juiz
competente.

(D) É possível formular pedido genérico quando não for
possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação.

(D) Estando o réu ausente, a citação far-se-á na pessoa de
seu mandatário, administrador, feitor ou gerente em
qualquer caso.

(E) Não se admitirá a intervenção do Ministério Público
nas causas de competência do Juizado.
Direito Constitucional

(E) Incumbe à parte promover a citação do réu nos 5 (cinco)
dias subsequentes ao despacho que a ordenar.

49. Assinale a alternativa que está, expressamente, de acordo
com o texto da Constituição Federal.

46. Nas ações de procedimento ordinário, é possível a cumulação de pedidos por parte do autor em sua inicial. Diante
dessa informação, assinale a alternativa correta.

(A) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei.

(A) É lícito formular mais de um pedido em ordem
sucessiva, escolhendo o juiz conhecer pela ordem que
julgar mais adequada.

(B) Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante
ou de terceiros, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter privado.

(B) É permitida a cumulação, num único processo, contra
o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles
não haja conexão.

(C) São gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de
segurança, e, na forma da lei, os atos necessários ao
exercício da cidadania.

(C) A admissibilidade da cumulação dos pedidos não
importa que tenha competência para conhecer deles o
mesmo juízo.
(D) Os pedidos cumulados não necessitam ser compatíveis
entre si, contudo, devem estar adequados ao mesmo
procedimento.

(D) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a célere decisão do processo e os meios que
garantam a igualdade de sua tramitação.

(E) A cumulação dependerá de anuência do réu, que pode
ser tácita ou explicitamente impugnada na contestação.

(E) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por maioria absoluta
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais.

47. João ingressou com ação tratando de direitos indisponíveis
em face de Maria e Antonio. Maria contestou o feito e
Antonio deixou passar em branco o prazo para responder
à ação. Diante disso, indique a alternativa correta.

50. Conforme o que estabelece expressamente a Constituição
Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas

(A) Antonio se tornou revel, situação processual que afeta
a resposta apresentada por Maria.
(B) Antonio se tornou revel, reputando-se verdadeiros os
fatos afirmados por João.

(A) cujo sigilo tenha sido decretado pela autoridade administrativa competente.

(C) Antonio, como revel, não poderá mais intervir no
processo, correndo os prazos independentemente de
intimação.

(B) relativas a direitos individuais indisponíveis.

(D) Caso a ação fosse proposta somente em face de
Antonio, sua revelia não permitiria a alteração do pedido inicial, ainda que se proceda nova citação.

(C) de interesse exclusivo da Administração Pública.

(E) A revelia de Antonio não reputa verdadeiros os fatos
afirmados por João, por se tratar de discussão de direitos indisponíveis.

(E) cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

(D) cujo interesse esteja relacionado à segurança ou à saúde
públicas.
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51. Assinale a alternativa que contempla corretamente um
direito do servidor ocupante de cargo público garantido
expressamente pela Constituição Federal.

53. O servidor público, da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo de Prefeito,
(A) deverá pedir demissão do seu cargo, emprego ou função, trinta dias antes de assumir o mandato eletivo.

(A) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória.

(B) poderá acumular os cargos, desde que haja compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo.

(B) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.

(C) será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.

(C) Fundo de garantia do tempo de serviço.

(D) será demitido do cargo, emprego ou função, sem direito
a qualquer vantagem.

(D) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os
que percebem remuneração variável.

(E) não poderá manter o seu cargo, emprego ou função,
devendo ser remunerado, necessariamente, pelo cargo
eletivo.

(E) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada
da remuneração.

54. Assinale a alternativa que está de acordo com o que dispõe
a Constituição Federal a respeito do agente público.

52. Considerando o disposto na Carta Magna Brasileira, assinale a alternativa correta.

(A) São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de confiança de provimento de livre nomeação.

(A) A investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos, sendo vedado o tratamento diferenciado em razão da natureza ou da complexidade
do cargo ou emprego.

(B) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, será ele readmitido, e o eventual ocupante da
vaga reconduzido ao cargo de origem, com direito a
indenização.

(B) As funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.

(C) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial de segunda instância da qual
ainda caiba recurso.
(D) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade,
o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.

(C) A lei reservará percentual dos cargos públicos efetivos, dos cargos de livre nomeação e exoneração e dos
empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e para os grupos considerados como minoria
e definirá os critérios de sua admissão.

(E) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aplica-se o regime próprio de previdência dos
servidores públicos do respectivo ente federativo.

(D) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e
do Poder Executivo, incluídas na remuneração as
vantagens e direitos a qualquer título, consideradas as
semelhanças de atribuições de funções, não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.

55. Assinale a alternativa que contempla somente órgãos integrantes do Poder Judiciário.
(A) Supremo Tribunal Federal; Conselho Nacional de
Justiça; Tribunais e Juízes Militares.

(E) A administração do Poder Judiciário e seus servidores
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores administrativos
dos outros Poderes, na forma da lei.

(B) Superior Tribunal de Justiça; Defensoria Pública;
Tribunais e Juízes do Trabalho.
(C) Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e
Territórios; Ministério Público dos Estados; Conselho
Nacional de Justiça.
(D) Procuradoria Geral do Estado; Tribunais e Juízes
Militares; Tribunais e Juízes do Distrito Federal e
Territórios.
(E) Tribunais e Juízes do Trabalho; Tribunais e Juízes
Militares; Conselho Nacional do Ministério Público.
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59. Assinale a alternativa correta, no que diz respeito à revisão
de punição disciplinar.

Direito Administrativo
56. De acordo com o que dispõe a Lei n.º 10.261/68, é proibido
ao funcionário público

(A) A simples alegação de injustiça da decisão de punição
disciplinar da qual não caiba mais recurso constitui
fundamento para o pedido de revisão processual.

(A) fazer contratos de natureza comercial e industrial com
o Governo, por si, ou como representante de outrem.

(B) Será admitida a reiteração do pedido de revisão processual pelo mesmo fundamento, por duas vezes.

(B) requerer ou promover a concessão de privilégios de
invenção própria.

(C) O pedido de revisão processual será instruído com
as provas que o requerente possuir ou com indicação
daquelas que pretenda produzir.

(C) constituir-se procurador ou servir de intermediário
perante qualquer repartição pública, quando se tratar
de interesse de cônjuge.

(D) O ônus da prova cabe ao requerente, e a pena imposta,
conforme o caso, poderá ser agravada pela revisão.

(D) trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até
segundo grau, nas funções de confiança e livre escolha.

(E) Deferido o processamento da revisão, será este reali
zado pelo mesmo Procurador de Estado que tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a
punição do requerente.

(E) cumprir as ordens superiores, representando quando
forem manifestamente ilegais.
57. No tocante à extinção da punibilidade pela prescrição e conforme o disposto na Lei n.º 10.261/68, pode-se afirmar que

60. Considerando o disposto na Lei n.º 8.429/92, analise as
seguintes afirmativas.

(A) a prescrição começa a correr após dois dias corridos
ao dia em que a falta foi cometida.

I. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do
patrimônio público, constituem atos de improbidade
administrativa que causam prejuízo ao erário.
II. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
fazê-lo constitui ato de improbidade administrativa que
causa prejuízo ao erário.
III. Praticar ato, visando fim proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto na regra de competência
constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da Administração Pública.
IV. Negar publicidade aos atos oficiais, bem como frustrar a licitude de concurso público, constituem atos
de improbidade administrativa que atentam contra os
princípios da Administração Pública.

(B) se interrompe a prescrição com a citação do acusado
no processo administrativo.
(C) o lapso prescricional não corresponde, na hipótese de
atenuação ou mitigação, ao da pena em tese cabível.
(D) a prescrição corre enquanto insubsistente o vínculo
funcional que venha a ser restabelecido.
(E) extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade
julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.
58. Assinale a alternativa que está em consonância com o
disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo.

Está correto apenas o contido nas afirmativas

(A) Será obrigatório o processo administrativo quando a
falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as
penas de repreensão, suspensão e multa.

(A) I e II.
(B) I, II e III.
(C) I, II e IV.

(B) São competentes para determinar a instauração do
processo administrativo os Secretários de Estado e os
Superintendentes de Autarquias, dentre outros.

(D) I, III e IV.
(E) II, III e IV.

(C) O processo administrativo deverá ser instaurado por
portaria, no prazo improrrogável de quinze dias do
recebimento da denúncia, e concluído no de noventa
dias do interrogatório do acusado.

61. Na hipótese de ato de improbidade administrativa que
importe em prejuízo ao erário, o agente público está sujeito, dentre outras penalidades, à suspensão dos direitos
políticos de

(D) Da portaria de instauração do processo administrativo
deverão constar, obrigatoriamente, a indicação das
normas infringidas e a penalidade mínima em tese
cabível ao acusado.

(A) um a dois anos.
(B) dois a três anos.
(C) dois a quatro anos.

(E) Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório,
inicia-se o prazo de cinco dias para requerer a produção
de provas e arrolar até o máximo de três testemunhas.

(D) cinco a seis anos.
(E) cinco a oito anos.
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TJSP1006/01-EscrTécJudiciário-V1

62. Em relação ao procedimento administrativo e ao processo
judicial previstos na Lei n.º 8.429/92, assinale a alternativa
correta.

65. Assinale a alternativa correta.
(A) Nos livros dos Ofícios de Justiça, as anotações de “sem
efeito” deverão estar datadas e carimbadas, não havendo
necessidade de assinatura de quem as haja lançado.

(A) O cidadão brasileiro e eleitor não poderá representar à
autoridade policial competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.

(B) A escrituração, nos livros e papéis, deve ser sempre
feita em vernáculo, com tinta preta ou azul, indelével.

(B) A representação, que poderá ser escrita ou oral, deverá
conter a qualificação do representante, as informações
sobre o fato e sua autoria, sendo desnecessária a apresentação de provas.

(C) As certidões de inteiro teor terão de ser expedidas no
prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento
em cartório do respectivo pedido.
(D) As certidões, alvarás, termos e precatórias serão subscritos pelos escreventes.

(C) A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta
pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(E) É permitida a utilização de chancela da assinatura do
juiz.

(D) É facultativa a transação, o acordo ou a conciliação
nas ações de improbidade administrativa.
(E) Recebida a petição inicial, o réu será notificado para
apresentar contestação, e, da decisão que receber a
petição inicial, não caberá recurso.

66. As entidades que reconhecidamente prestam serviços de
assistência judiciária poderão
(A) autorizar que estagiários não inscritos na OAB retirem
do Cartório os processos que tramitam em segredo de
justiça.

Normas da Corregedoria Geral

(B) mediante deferimento do Juiz, permitir que os processos que tramitam em segredo de justiça sejam
franqueados à imprensa, quando uma das partes for
profissional de reconhecimento público.

63. De acordo com as Normas da Corregedoria Geral da Justiça, os Ofícios de Justiça em geral deverão possuir, dentre
outros, os seguintes livros:

(C) por intermédio de advogados com procuração nos
autos, autorizar que acadêmicos de direito consultem
processos que tramitam em segredo de justiça.

(A) Ponto dos Servidores, Cargas de Autos, Registro de
Autos Destruídos.
(B) Registro de Sentença, Precatórias, Cargas de Mandados.

(D) retirar uma única vez os autos do cartório, devolvendo-os
no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

(C) Registro Geral de Feitos, Cargas de Autos, Caixa.
(D) Pontos dos Servidores, Protocolo de Autos e Papéis
em Geral, Pedidos de Explicação.

(E) quando houver fluência de prazo comum, desde que
devidamente autorizada pelo Diretor do Serviço do
Ofício, fazer carga rápida dos autos pelo período de
2 (duas) horas.

(E) Registro de Autos Destruídos, Visitas e Correições,
Sustação de Protesto.
64. Nos Ofícios de Justiça ainda não informatizados ou que,
apesar de informatizados, não estejam integrados ao sistema
oficial, será elaborado um

67. Nenhum processo deverá permanecer paralisado em
cartório, além dos prazos legais ou fixados, tampouco deverá ficar sem andamento, no aguardo de diligências, por
mais de

(A) Fichário Individual, destinado às pessoas físicas residentes na Comarca.

(A) 15 dias.

(B) Fichário Individual, destinado aos feitos distribuídos
por ano.

(B) 30 dias.

(C) Fichário Individual, destinado aos mandados e ofícios.

(C) 45 dias.

(D) Fichário Individual, destinado ao controle e registro
da movimentação dos feitos.

(D) 60 dias.
(E) 180 dias.

(E) Fichário Individual, destinado a cada um dos escreventes.
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70. Relatório do banco HSBC divulgado esta semana afirma
que a economia de baixo carbono deverá triplicar até 2020,
atingindo a cifra de US$ 2,2 bi. O setor mais beneficiado
será o de veículos elétricos, que deverá crescer vinte vezes,
movimentando US$ 473 bilhões – ou seja: um quinto de
todo o mercado mundial de baixo carbono.

68. O desentranhamento de documentos do processo
(A) deverá ser efetuado mediante termo ou certidão nos autos,
constando o nome e documento de identificação de quem
os recebeu em devolução, além do competente recibo.
(B) deverá ser substituído por folha em branco onde conste
apenas a data do desentranhamento.

(www.estadao.com.br/noticias, 10.09.2010)

(C) necessitará de autorização do Oficial do Cartório
quando estes se prestarem à propositura de nova ação
com idêntico objeto.

A notícia faz referência aos setores da economia que

(D) ultimar-se-á com anotação, em folha apensa à contracapa dos autos, do teor do documento desentranhado.

(B) procuram aumentar a produção de resíduos sólidos.

(A) privilegiam a utilização de combustíveis fósseis.

(C) provocam desmatamento em áreas de proteção ambiental.

(E) somente será permitido à parte vencedora da demanda.

(D) buscam reduzir a emissão de gases que provocam o
efeito estufa.
(E) priorizam tecnologia que aumenta os efeitos do aquecimento global.

Conhecimentos Gerais
Atualidades
69. A Comissão Europeia – braço executivo da União Europeia –
informou que vai suspender um procedimento contra a
França sobre abusos aos direitos humanos. A decisão foi
tomada depois que Paris prometeu alterar algumas de suas
leis para se adequar às regulações europeias. As medidas
do governo francês provocam polêmica e chegaram a ser
classificadas como xenófobas. Críticos dizem que as autoridades francesas estão atingindo de forma desonesta uma
minoria étnica e agrupando comunidades inteiras em vez
de tratar as situações caso a caso.

71. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA), condenou a repressão e os crimes cometidos pelo regime militar brasileiro
(...). A sentença divulgada nesta terça-feira (14.12.2010)
determina que o Estado brasileiro é responsável pelo desaparecimento forçado de 62 pessoas, entre os anos de 1972 e
1974. Esta é a primeira condenação internacional do Brasil
em um caso envolvendo a ditadura militar (1964-1985).
(www.cartacapital.com.br, 15.12.2010)

(http://veja.abril.com.br, 19.10.2010. Adaptado)

A condenação citada refere-se ao episódio

A medida adotada pelo governo francês que provocou
polêmica foi

(A) do levante do Forte Copacabana.
(B) da guerrilha do Araguaia.

(A) o impedimento da saída de turistas oriundos de países
do Oriente Médio.

(C) da Intentona Comunista.

(B) a prisão de estudantes estrangeiros que protestavam
contra o aumento das mensalidades.

(D) das greves do ABC.
(E) do Congresso da UNE.

(C) o apoio oficial e militar prestado aos EUA, em genocídio ocorrido no Afeganistão.
(D) a aprovação de leis discriminatórias contra minorias
sexuais.
(E) a expulsão de milhares de ciganos búlgaros e romenos
que viviam na França.
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75. A figura compara as alturas, medidas em metros, de dois
painéis decorativos triangulares, fixados em uma perede,
que simulam árvores de Natal. Sabendo-se que a soma das
medidas das alturas dos dois painéis é igual a 4 m, e que em
cada painel foram instaladas 200 lampadazinhas coloridas
por metro quadrado, pode-se concluir que o número de
lâmpadas instaladas no painel de maior altura foi igual a

72. Observe a imagem.

Presidente do comitê, Thorbjoern Jagland, observa
diploma e medalha colocados na cadeira vazia que
representa o vencedor Liu Xiaobo.
(http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo, 10.12.2010)

A notícia é uma referência
(A) à reunião de encerramento dos países do G-20.
(B) à solenidade de abertura da COP-16.
(C) à cerimônia de entrega do prêmio Nobel da Paz.
(D) ao encontro de cúpula dos países do G-8.

(A) 200.

(E) à premiação do Oscar de melhor filme estrangeiro.

(B) 250.
Matemática

(C) 275.

73. Uma empresa comprou 30 panetones iguais da marca K
e 40 panetones iguais da marca Y, pagando um total de
R$ 1.800,00. Sabendo-se que a razão entre os preços unitários dos panetones K e Y é de 2 para 3, nessa ordem, pode-se
afirmar que se essa empresa tivesse comprado todos os
70 panetones somente da marca Y, ela teria gasto, a mais,

(D) 300.
(E) 325.

76. Uma pessoa pagou 30% do valor total de uma dívida e
o restante dela irá pagar em 30 dias, sem acréscimo. Se
R$ 3.500,00 correspondem a 20% do valor restante a ser
pago, então é correto afirmar que, ao pagar 30% do valor
da dívida, a pessoa desembolsou

(A) R$ 600,00.
(B) R$ 500,00.
(C) R$ 400,00.
(D) R$ 300,00.

(A) R$ 5.200,00.

(E) R$ 200,00.

(B) R$ 6.800,00.

74. Na transmissão de um evento esportivo, comerciais dos
produtos A, B e C, todos de uma mesma empresa, foram
veiculados durante um tempo total de 140 s, 80 s e 100 s,
respectivamente, com diferentes números de inserções para
cada produto. Sabe-se que a duração de cada inserção, para
todos os produtos, foi sempre a mesma, e a maior possível.
Assim, o número total de comerciais dessa empresa veiculados durante a transmissão foi igual a

(C) R$ 7.500,00.
(D) R$ 7.850,00.
(E) R$ 8.200,00.

(A) 32.
(B) 30.
(C) 24.
(D) 18.
(E) 16.
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79. Um escrevente está usando o programa Windows Explorer,
que integra o Microsoft Windows XP em sua configuração
padrão, para a visualização das pastas e arquivos de seu
computador. Sabendo que a tela apresentada pelo pro
grama é a que está reproduzida na figura a seguir, assinale
a alternativa que contém a afirmação correta.

Informática
77. Assinale a alternativa que contém os nomes dos menus do
programa Microsoft Word XP, em sua configuração padrão,
que, respectivamente, permitem aos usuários: (I) numerar
as páginas do documento, (II) contar as palavras de um
parágrafo e (III) adicionar um cabeçalho ao texto em edição.

1

2
3

(A) Janela, Ferramentas e Inserir.
(B) Inserir, Ferramentas e Exibir.
(C) Formatar, Editar e Janela.
(D) Arquivo, Exibir e Formatar.
(E) Arquivo, Ferramentas e Tabela.
78. Assinale a alternativa que contém os valores obtidos nas
células A4, B4 e C4 da planilha que está sendo elaborada
com o Microsoft Excel XP, em sua configuração padrão,
sabendo que nelas foram digitadas, respectivamente, as
expressões =MÉDIA(A1:A3), =MENOR(B1:B3;2) e
=MAIOR(C1:C3;3), e que as demais células foram preenchidas como mostrado na figura a seguir.

1
2
3
4

A
8
3
4

B
1
5
0

4

C
6
7
2

(A) Ao se clicar sobre o ícone 1 , a área à direita da tela
do programa irá exibir os itens existentes no Disco
Local (C:).
(B) Ao se clicar sobre o ícone 2 , será iniciada a apresentação Gama.ppt que está armazenada na pasta
denominada Beta.

(A) 3, 0 e 7.
(B) 5, 0 e 7.

(C) Clicando-se sobre o ícone 3 , a pasta selecionada pelo
usuário será removida do disco rígido do computador.

(C) 5, 1 e 2.

(D) Clicando-se sobre o ícone 4 , serão ocultadas as pastas
Alfa, Beta e também os arquivos Delta.doc e Gama.ppt.

(D) 7, 5 e 2.
(E) 8, 3 e 4.

(E) No arquivo Delta.doc existe menor quantidade de
informação armazenada em bits do que existe no
arquivo Gama.ppt.
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80. Analise os parágrafos a seguir, sabendo que eles contêm
afirmações sobre os serviços e os recursos disponíveis aos
usuários da Internet.
I. No endereço eletrônico reginaldo27@terra.com.br, o
campo reginaldo27, que precede o símbolo @, identifica o usuário de e-mail de maneira única dentro do
provedor de acesso terra.com.br.
II. O termo SPAM é usado para designar as mensagens
eletrônicas não solicitadas, que geralmente são enviadas para um grande número de pessoas, e que causam
grandes transtornos aos destinatários.
III. Hypertext Markup Language ou HTML é a linguagem
utilizada na elaboração das páginas de hipertexto da
World Wide Web, que permite aos browsers navegar
pelos sites e exibir os seus conteúdos.
É correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
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