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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado

com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de

marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações,

use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os

programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Nossa espécie passou os últimos 150 mil anos1

melhorando o cérebro. Mas uma pesquisa recém-publicada por

uma equipe da Universidade de Cambridge reforçou uma tese

recorrente na neurociência: a de que nossa inteligência chegou4

a seu limite. Os estudos ainda devem prosseguir para

confirmá-la, mas esse trabalho, somado aos que vinham sendo

realizados nos últimos anos, não deixa margem para muitas dúvidas.7

Se evoluísse ainda mais, nosso sistema nervoso

passaria a consumir energia e oxigênio a tal ponto que

atrapalharia o funcionamento do resto do organismo — e isso10

nunca vai acontecer porque nos inviabilizaria como espécie.

Depois de uma longa evolução, nos últimos duzentos anos

chegamos ao limite da inteligência.13

Existe no nosso corpo uma espécie de balança

comercial de energia. O custo mínimo não nos deixa muito

inteligentes, enquanto o investimento máximo custa caro16

demais para o organismo. Em nossa história evolutiva,

caminhamos para melhorar nossas conexões cerebrais, mas há

um momento em que o custo para manter o sistema nervoso19

causaria uma pane nos outros órgãos, ou seja: chegamos a um

ponto em que ser ainda mais esperto significa ter um organismo

que vai funcionar mal.22

Ed Bullmore. Nosso cérebro chegou ao limite. In: Galileu.

Internet: <http://revistagalileu.globo.com> (com adaptações).

Acerca dos aspectos linguísticos e dos sentidos do texto acima,

julgue os itens a seguir.

1 No trecho “somado aos que vinham sendo realizados nos

últimos anos” (R.6-7), o elemento “aos” poderia ser

corretamente substituído por àqueles.

2 De acordo com a ortografia oficial vigente, o vocábulo

“órgãos” (R.20) segue a mesma regra de acentuação que o

vocábulo “últimos” (R.12).

3 Preserva-se a correção gramatical do texto ao se substituírem

os dois-pontos, após a expressão “ou seja” (R.20), por vírgula.

4 Segundo o texto, estudos mostram que, após duzentos anos de

evolução, o cérebro do ser humano e, consequentemente, sua

inteligência pararam de se desenvolver.

5 O vocábulo “espécie” está sendo empregado, em ambas as

ocorrências, nas linhas 1 e 11, na acepção de variedade, tipo.

Na era das redes sociais, algumas formas de1

comunicação arcaicas ainda dão resultado. O canadense Harold

Hackett que o diga. Morador da Ilha Príncipe Eduardo, uma

das dez províncias do Canadá, ele enviou mais de 4.8004

mensagens em uma garrafa e recebeu 3.100 respostas de

pessoas de várias partes do mundo. De acordo com a BBC, o

canadense envia as mensagens desde 1996.7

O seu método é simples. Harold utiliza garrafas de

suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com

data. Antes de enviá-las, checa o sentido dos ventos — que10

devem rumar de preferência para oeste ou sudoeste. Algumas

cartas demoraram 13 anos para voltar para ele.

As respostas vieram de regiões como África, Rússia,13

Holanda, Reino Unido, França, Irlanda e Estados Unidos da

América. Ele acabou fazendo amigos com as mensagens,

criando “vínculos” — recebeu até presentes e cartões de Natal.16

O canadense diz que continua adorando se comunicar

dessa maneira e afirma que o método chega a ser, muitas vezes,

mais “eficaz” do que a comunicação por Facebook e Twitter.19

Intencionalmente, nunca coloca o número de telefone

nas mensagens, para recebê-las de volta da mesma maneira.

Amanda Camasmie. Canadense prova que comunicação em alto mar é eficaz. In:

Época Negócios. Internet: <http://colunas.epocanegocios.globo.com> (com adaptações).

Com referência ao texto acima, julgue os próximos itens.

6 Depreende-se do texto que enviar mensagens por meio de

garrafas pode ser mais eficaz do que as enviar pelas redes

sociais, porque remete a tempos antigos, trazendo à tona

sentimentos mais primitivos de pertencimento.

7 A forma pronominal “las”, em “enviá-las” (R.10), pode fazer

referência tanto ao termo “garrafas” (R.8) quanto ao termo

“mensagens” (R.9).

8 O texto apresenta características narrativas e dissertativas.

9 Na expressão “que o diga” (R.3), o termo “o” refere-se à ideia

expressa no período anterior.

10 As aspas foram empregadas no vocábulo “vínculos” (R.16) para

indicar que esse vocábulo foi utilizado no texto de forma

irônica.
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A lentidão e os congestionamentos são parte da1

realidade dos centros urbanos. Fazer o trânsito fluir, porém, é
um quebra-cabeça complexo. No Brasil, o desafio envolve
muitas variáveis, desde o número crescente da frota de veículos4

e a precariedade dos transportes públicos até o comportamento
dos motoristas ao volante. Enquanto os especialistas analisam
o assunto na tentativa de apontar soluções para o problema,7

o Psicólogos do Trânsito, um grupo de jovens paulistanos,
decidiu levar bom humor à rua, mostrando que um simples
gesto pode melhorar o caos do trânsito.10

Com a encenação de curtos espetáculos lúdicos, o
grupo transforma uma das esquinas mais movimentadas de São
Paulo em palco de diversão e alegria. Sobretudo nas noites de13

segunda e sexta-feira, quando invade a pista e consegue o
milagre de fazer o motorista rir mesmo encontrando-se preso
em mais um dos gigantescos engarrafamentos da cidade.16

Vestidos de palhaço, eles aproveitam o tempo dos
carros parados no semáforo para cumprir essa missão. Com
cartazes educativos, ocupam a faixa de pedestres, fazem19

performances e brincam com os motoristas. Muita gente fecha
o vidro do carro. No fim da apresentação de apenas um minuto,
os jovens erguem uma faixa com a frase “Um dia sem sorrir é22

um dia desperdiçado”, de Charlie Chaplin. Em geral, nessa
hora, o comportamento dos estressados muda: abrem o vidro,
buzinam, acenam e seguem pelo trajeto descontraídos.25

Fabíola Musarra. Psicólogos da rua. In: Planeta,
nov./2011, p. 70-73 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto acima,
julgue os itens consecutivos.

11 Sem prejuízo semântico para o texto, as formas verbais
“fazem” (R.19) e “brincam” (R.20) poderiam ser substituídas
pelas formas fazendo e brincando, respectivamente.

12 O texto mostra que pequenas atitudes praticadas por cidadãos
comuns podem colaborar para a melhoria do trânsito — hoje
considerado um problema difícil de ser solucionado.

13 Infere-se do texto que motoristas estressados no trânsito
conseguem se descontrair com as brincadeiras dos palhaços do
grupo Psicólogos do Trânsito. Assim, a missão do grupo é
atingida: distribuir bom humor.

14 No quarto período do primeiro parágrafo, a conjunção
“Enquanto” (R.6) introduz oração de valor consecutivo.

15 No trecho “o Psicólogos do Trânsito, um grupo de jovens
paulistanos, decidiu levar bom humor à rua” (R.8-9), a forma
verbal “decidiu” está no singular para concordar com seu
sujeito: “um grupo de jovens paulistanos”.

Julgue os itens que se seguem, a respeito das diferenças e das
semelhanças entre as seguintes modalidades de redação oficial:
ofício, aviso e memorando.

16 No memorando, no aviso e no ofício, a presença do vocativo
é imprescindível e, neste último, o destinatário é mencionado
pelo cargo que ocupa.

17 O ofício é um documento produzido para comunicação entre
autoridades da administração pública de diferentes hierarquias
e com particulares; o aviso é expedido apenas por ministros de
Estado para autoridades de mesma hierarquia; e o memorando,
documento oficial interno de um órgão, pode ser emitido para
comunicação entre autoridades de diferentes hierarquias.

18 O ofício, o aviso e o memorando seguem, com relação à forma,
o que se denomina padrão ofício; uma característica que os
diferencia é a finalidade. 

No que se refere às características das comunicações oficiais,
previstas pelas normas de redação oficial, julgue os itens 19 e 20.

19 Nas comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, o
emprego do vocativo segue rito e tradições próprios,
disciplinados em manual do Ministério das Relações
Exteriores.

20 Recomenda-se não deixar em página isolada a assinatura de
quem expede um documento oficial, devendo-se, nesse caso,
transferir para essa página a última frase anterior ao fecho.

Após dez horas de discussão madrugada adentro, líderes
europeus concordaram em endurecer o controle das contas públicas
e em perder parte da autonomia financeira para tentar salvar o euro.
Mas a discordância de um país, o Reino Unido, impede que haja
mudanças nos tratados da União Europeia (UE). Essa divergência
lança dúvidas sobre o futuro da integração europeia, tida como
fundamental para enterrar de vez o passado de conflitos entre os
países do continente.

Folha de S.Paulo, 10/12/2011, p. A18 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as
múltiplas implicações do tema por ele abordado, além de aspectos
marcantes do mundo contemporâneo, julgue os itens seguintes.

21 Com o intuito de sair da presente crise e assegurar o valor de
sua moeda a UE adotou medidas para impedir que se repita,
por exemplo, o que aconteceu com a Grécia, cujo déficit
expandiu-se exageradamente, gerando uma dívida impagável.

22 As medidas adotadas pela UE assemelham-se a uma decisão
brasileira que se mostrou decisiva para o equilíbrio
orçamentário e o controle das contas públicas: a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

23 O longo e difícil processo de construção histórica da UE teve
início no pós-Segunda Guerra Mundial e busca, entre outros
objetivos, superar as divergências que levaram tantas vezes
o Velho Mundo a diversas guerras e oferecer ao bloco
continental condições de inserir-se vantajosamente na atual
ordem econômica global. 

24 O euro é a moeda adotada por todos os países que integram a
UE e, de seu lançamento aos dias de hoje, sempre se mostrou
supervalorizado em relação à moeda norte-americana, o dólar.

25 Para que haja mudanças nos tratados da UE, é necessária a
aprovação unânime dos Estados que a integram.

A redução das emissões de CO2 é um compromisso com o
qual todos os países asseguram estar envolvidos. Na prática, porém,
a promessa está longe da realidade. Estudo recente ressalta que, em
2010, a liberação de gases de efeito estufa atingiu o nível recorde
de 10 bilhões de toneladas de CO2 — 5,9% a mais que em 2009. Os
dados são alarmantes, mas não o suficiente para levar chefes de
Estado e governo a Durban, sede da 17.ª Conferência do Clima.

O Globo, 6/12/2011, p. 35 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens
consecutivos.

26 O êxito da campanha mundial em favor do desenvolvimento
sustentável pode ser mensurado por algumas vitórias
significativas, como, por exemplo, a redução da produção e do
consumo de plástico em escala universal.

27 O aquecimento global é considerado atualmente um problema
de dimensão preocupante por envolver mudanças climáticas
que afetam a vida no planeta.

28 Em decorrência da poluição atmosférica, que atingiu níveis
bastante elevados, as posições e os interesses de especialistas,
organizações sociais e políticos em geral convergiram nos
últimos anos.

29 A China, por possuir um desenvolvimento econômico que
se baseia na agricultura orgânica e na industrialização
tecnologicamente avançada, é um dos países que menos
emitem CO2 na atmosfera.

30 Além de contar com o Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente, a Organização das Nações Unidas tem-se
notabilizado por organizar grandes conferências mundiais
voltadas para as questões ambientais e para a promoção do
desenvolvimento sustentável.
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Julgue os itens seguintes, acerca dos sistemas operacionais

Windows e Linux.

31 No sistema Linux, existe um usuário de nome root, que tem

poder de superusuário. Esse nome é reservado exclusivamente

ao usuário que detém permissão para executar qualquer

operação válida em qualquer arquivo ou processo. Há um

único superusuário com esse perfil.

32 No Windows 7, o gerenciamento de energia, no plano

denominado alto desempenho, nunca ativa o modo conhecido

como suspender, embora desative a tela se o programa ficar

ocioso por um tempo específico.

Considerando o pacote Microsoft Office, julgue os itens que se

seguem.

33 Por meio da opção SmartArt, na guia Inserir do Excel 2010,

tem-se acesso a elementos gráficos que possibilitam a

confecção de organogramas. No entanto, as limitações dessa

ferramenta impedem, por exemplo, que haja integração com

valores de planilhas.

34 O Word 2010 permite que sejam atribuídas senhas distintas

para leitura e gravação de arquivos, como forma de protegê-los

contra acessos indevidos.

Em relação a ferramentas de navegação e correio eletrônico, além

de redes sociais, julgue os itens subsequentes.

35 Na rede social conhecida como Via6, o usuário poderá

compartilhar informações e dados — como vídeos, artigos,

notícias e apresentações — com outros usuários que fazem

parte dos seus contatos.

36 No Microsoft Outlook Express é possível realizar configuração

para ler emails em mais de um provedor. Todavia, novas

mensagens, recebidas após essa configuração, ficam

necessariamente misturadas na pasta denominada caixa de

entrada dos referidos servidores.

37 O Google Chrome é uma ferramenta usada para localizar um

texto em algum sítio disponível na Internet.

Julgue o próximo item, referente aos conceitos de organização de

informações, arquivos, pastas e programas.

38 O Windows não permite que pastas que contenham arquivos

ocultos sejam excluídas.

Julgue os itens a seguir, relacionados à segurança da informação.

39 A adoção de crachás para identificar as pessoas e controlar

seus acessos às dependências de uma empresa é um mecanismo

adequado para preservar a segurança da informação da

empresa.

40 Caso computadores estejam conectados apenas a uma rede

local, sem acesso à Internet, a instalação de firewall em cada

computador da rede é suficiente para evitar a contaminação por

vírus de um computador dessa rede.

Julgue os itens subsequentes, acerca da Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público (LONMP).

41 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do Ministério Público (MP), quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos
próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder
Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno estabelecido na lei orgânica.

42 A LONMP autoriza o procurador-geral de justiça a exercer,
por ato excepcional e fundamentado, as funções processuais
afetas a outro membro da instituição, desde que submeta sua
decisão, previamente, ao Conselho Superior do Ministério
Público, autorizando-o, também, a dirimir conflitos de
atribuições entre membros do MP, designando quem deva
oficiar no feito.

43 Os membros do MP com exercício das funções institucionais
junto à justiça eleitoral serão designados pelo procurador-geral
da República, por lista encaminhada pelo procurador-geral de
justiça, após aprovação do Colégio de Procuradores. Caso não
ocorra designação exclusiva para os serviços eleitorais, o
promotor eleitoral será o membro do MP local que oficie
perante o juízo incumbido daqueles serviços.

44 Nos termos da LONMP, o procurador-geral de justiça possui
atribuição para escolher monocraticamente o corregedor-geral
do MP. A destituição deste do cargo, antes de encerrado o
mandato, dependerá do referendo pelo voto de dois terços dos
membros do Colégio de Procuradores de Justiça, em caso de
comprovado abuso de poder, conduta incompatível ou grave
omissão nos deveres do cargo.

45 A LONMP assegura ao MP autonomia funcional,
administrativa e financeira, inclusive para editar atos de
aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância
de cargos e carreira e dos serviços auxiliares, cuja eficácia
depende da aprovação prévia do Poder Judiciário e do tribunal
de contas do estado.

Com base na Lei Complementar Estadual n.º 12/1993, julgue os
itens que se seguem.

46 A destituição do procurador-geral de justiça poderá ocorrer
nos casos de abuso de poder, prática de ato de incontinência
pública ou conduta incompatível com as suas atribuições, e
sua iniciativa será do Colégio de Procuradores de Justiça,
precedida de autorização da maioria absoluta dos membros da
Assembleia Legislativa.

47 O procurador-geral de justiça, na forma da referida lei
complementar, tem a atribuição para decidir processo
disciplinar contra membro do MP, aplicando as sanções
cabíveis.

48 É de competência do Colégio de Procuradores de Justiça julgar
recurso, com efeito suspensivo, contra decisão proferida em
sede de conflito de atribuições entre membros do MP.

49 Essa lei autoriza o MP a realizar auditoria financeira em
prefeituras, câmaras municipais, órgão ou entidade de
administração direta ou indireta do estado e dos municípios,
inclusive fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
poder público estadual ou municipal. Nesse caso, se encontrar
irregularidades, o MP deverá representar ao Tribunal de
Contas do estado para aplicação das respectivas sanções. 

50 Ao MP é assegurada a prerrogativa de expedir notificações
para colher depoimento ou esclarecimentos relativos à sua área
de atuação funcional, requisitar diretamente informações e
documentos de entidades públicas e privadas para instruir
procedimentos ou processos em que oficie, não se podendo,
nesse sentido, opor às requisições do MP nenhuma espécie de
sigilo, sob pena de responsabilização civil e criminal.


