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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Em meio à multidão de milhares de manifestantes,
rapazes vestidos de preto e com a cabeça e o rosto cobertos por
capuzes ou capacetes caminham dispersos, tentando manter-se
incógnitos. A atitude muda quando encontram um alvo: um
cordão de isolamento policial, uma vitrine ou uma agência
bancária. Eles, então, agrupam-se e, armados com porretes,
pedras e garrafas de coquetel molotov, quebram, incendeiam e
agridem. Quando a polícia reage, os vândalos voltam a se
misturar à massa de gente que protesta pacificamente, na
esperança de, com isso, provocar um tumulto e incitar outros
manifestantes a entrar no confronto. É a tática do black bloc
(bloco negro, em inglês), cujo uso se intensificou nos protestos
de rua que dominaram a Europa este ano. Quase sempre, a
minoria violenta é formada por anarquistas — que, de seus
análogos do início do século XX, imitam os métodos violentos
e o ódio ao capitalismo e ao Estado.

Com relação aos aspectos estruturais e semânticos do texto acima,
julgue os itens subsequentes.
O sujeito da forma verbal “vivem” (R.2) não ocorre de maneira

7

explícita no período, devendo ser inferido da leitura do texto.
8

Entre as orações que compõem o período “não é preciso
trabalhar

com

esses

temas,

ou

sequer

saber que

existem” (R.14-15) estabelece-se uma relação sintáticosemântica de alternância.
O uso do imperativo, como em “procure entender” (R.5), e de

9

expressões informais, como “Pensando bem” (R.8-9), “por mais
neurônios que queime” (R.11) e ‘Falta a base’ (R.13), constitui
estratégia para aproximar o texto da modalidade oral e para

Diogo Schelp. In: Veja, 22/12/2010 (com adaptações).

envolver o leitor, pondo-o no centro da mensagem.
No que se refere aos aspectos morfossintáticos e semânticos do
texto acima, julgue os itens seguintes.
1

Os complementos elípticos da formas verbais “quebram” (R.7),
“incendeiam” (R.7) e “agridem” (R.8) possuem o mesmo
referente no texto.

2

As formas verbais infinitivas “misturar” (R.9) e “provocar”
(R.10) poderiam ser corretamente substituídas por suas formas
flexionadas, misturarem e provocarem.

3

Nas linhas 9, 13 e 14, o elemento “que” possui, em todas as
ocorrências, a propriedade de retomar palavras ou expressões
que o antecedem.
A palavra “análogos” (R.15) está sendo empregada com o
sentido equivalente a antecessores.

4
5

O principal objetivo do texto é fazer uma comparação entre as
estratégias de protesto do movimento anarquista do início do
século XX e as do movimento anarquista dos dias de hoje.

6

editoras e autores é travado há anos. Com o argumento de que
livros são caros e muitas vezes apenas um capítulo é necessário
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O leitor interessado em compreender um pouco
melhor como vivem milhões de brasileiros à sua volta poderia
aproveitar um de seus próximos momentos livres para fazer um
teste que lhe mostrará por que a vida é tão difícil para tanta
gente neste país. É simples: procure entender direito,
consultando uma enciclopédia qualquer da Internet, o que é
mesmo a teoria da relatividade, como se lida com o binômio de
Newton ou qual é a função dos números imperfeitos. Pensando
bem, nem é preciso fazer o teste: o leitor sabe, desde já, que
não vai entender nada do que ler. Por mais atenção que preste,
e por mais neurônios que queime, logo vai ficar claro que ele
não tem os conhecimentos essenciais para acompanhar a
exposição desses assuntos. “Falta a base”, como se diz.
Felizmente, não é preciso trabalhar com esses temas, ou sequer
saber que existem, para ganhar a vida. Tudo muda de figura,
porém, quando se constata que 50% dos brasileiros não
conseguem entender um texto simples de leitura, e 70% não
são capazes de resolver questões primárias de matemática.
J. R. Guzzo. In: Veja, 22/12/2010 (com adaptações).

para o curso, alunos e professores lançam mão de cópias
de partes de publicações ou de apostilas para economizar.
O debate voltou à tona após policiais da Delegacia

7

Antipirataria apreenderem, no mês passado, mais de duzentas
pastas com textos para serem reproduzidos em uma
universidade do Rio de Janeiro, sob a alegação de crime de

10

direitos autorais. O operador da máquina foi detido, e a
universidade, indignada, criou normas para regulamentar as
cópias dentro de seus estabelecimentos. Uma alternativa legal,

13

porém, existe há quatro anos, mas só agora começa a ser
efetivada em algumas universidades: a venda de capítulos

Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse
introduzida vírgula imediatamente após o trecho “rapazes
vestidos de preto (...) capuzes ou capacetes” (R.3), isolando-o
do restante da oração, já que esse trecho somente insere
informação acessória sobre os manifestantes.
1

Um embate entre instituições de ensino superior,

1

avulsos.
Luciani Gomes. In: IstoÉ, 6/10/2010 (com adaptações).

A respeito do texto apresentado acima, julgue os itens que se
seguem.
10

A forma verbal “apreenderem” (R.7) poderia ser corretamente
substituída pela forma verbal composta terem apreendido.

11

A correção gramatical do texto seria mantida caso o trecho
“Uma alternativa (...) algumas universidades” (R.12-14) fosse
reescrito da seguinte maneira: Fazem quatro anos que existe
uma alternativa legal, mas só agora ela começa a ser efetivada
em algumas universidades.

12

Infere-se da leitura do texto que fazer cópias de partes de livros
é mais barato que comprar capítulos avulsos.

13

A inserção do artigo definido plural os imediatamente antes da
palavra “policiais” (R.6) não alteraria o sentido original do
período.
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Brasília, 28 de janeiro de 2011.

19

A ferramenta Painel de controle do Windows XP não possui
recursos capazes de adicionar impressora para imprimir
documentos produzidos a partir de software instalado nesse
sistema operacional.

Ao Sr. Chefe de Recursos Logísticos
Assunto: Serviço completo de copa

Julgue os itens seguintes, acerca de correio eletrônico, do Outlook
2003 e do Internet Explorer 7.

1
Solicito a Vossa Senhoria providenciar serviço completo
de copa para servir doze pessoas em uma reunião de
coordenação deste Departamento, a ser realizada no dia 2/2,
terça-feira, das 16 h às 18 h 30 min, no Supremo Tribunal
Militar, 7.º andar, sala 54.

20

O Outlook tem a capacidade de gerar arquivos de catálogo de
endereços no formato .pab.

21

O Internet Explorer 7 não permite que o usuário se inscreva em
um RSS feeds, procure notícias ou filtre a sua exibição.

22

Para o funcionamento de um serviço de correio eletrônico, são
necessários cliente e servidor. A função do cliente de email é

2
Para obter informações adicionais, por favor, entrar em
contato com Fernanda, no ramal 8662.
Atenciosamente,

a de acesso do usuário a mensagens, e o servidor tem a função
de envio, recebimento e manutenção das mensagens.
23

Um firewall pessoal instalado no computador do usuário
impede que sua máquina seja infectada por qualquer tipo de

[assinatura]

vírus de computador.
Renato Peixoto Magalhães

Julgue os seguintes itens, relativos a atualidades no âmbito
internacional.

Chefe do Departamento de Psicologia
24

Entre as consequências da crise econômica dos Estados Unidos
da América, inclui-se o fortalecimento do euro em relação às

Considerando o documento hipotético acima e o
estabelecido no Manual de Redação da Presidência da
República acerca das comunicações oficiais, julgue os itens
seguintes.
14

15

O conteúdo tratado no documento acima é adequado a um
memorando, uma vez que veicula informações de caráter
meramente administrativo e interno ao departamento.
O texto está adequado para um memorando no que diz respeito
à forma porque, entre outras características, possui parágrafos
numerados e identificação do destinatário exclusivamente pelo
cargo que ocupa.

Com relação a Windows XP, Microsoft Office, Internet e intranet,
julgue os itens de 16 a 19.
16

17
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Caso a última palavra digitada por usuário em arquivo
composto no Word 2003 esteja incorreta, esse usuário poderá
usar o recurso Desfazer, acessível no aplicativo, para corrigi-la.
Para registro de um nome pertencente ao domínio de uma
instituição no Brasil, como, por exemplo, o nome
instituição.com.br, é necessário contatar o registro.br,
organização responsável pelo registro de domínios para a
Internet no Brasil.
Considere que um membro da área de recursos humanos de
determinada empresa tenha publicado, no espaço acessível de
intranet da empresa, documentos relativos às avaliações de
desempenho dos departamentos e dos servidores aí lotados.
Nesse caso, em função da natureza do meio em que foram
disponibilizados, os documentos serão de acesso público e
irrestrito para outros usuários da Internet.

demais moedas, como se constata no reconhecimento dessa
moeda, pelo Fundo Monetário Internacional, como referencial
de valor nas transações comerciais internacionais.
25

Em 2010, o Prêmio Nobel de Literatura foi concedido ao
escritor Mario Vargas Llosa.

26

Em março de 2010, a Venezuela passou a integrar, como
membro pleno, o MERCOSUL.

Com referência a atualidades no âmbito nacional, julgue os itens a
seguir.
27

Em 2010, Brasília completou 50 anos de idade e o Plano
Piloto, traçado urbanístico de Oscar Niemeyer, foi tombado
como patrimônio histórico da humanidade.

28

Em dezembro de 2010, com o objetivo de incentivar o
investimento de longo prazo do capital estrangeiro, o governo
federal isentou o capital estrangeiro de pagar imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro líquido na compra de
debêntures.

29

O governo brasileiro reconheceu a existência o Estado
palestino, cuja atual fronteira consiste na que possuía
anteriormente à Guerra dos Seis dias, em 1967.

30

Como consequência da crise econômica internacional, o
produto interno bruto brasileiro de 2010 permaneceu
estagnado.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Julgue os itens a seguir, relativos às circunscrições judiciárias
militares e ao Superior Tribunal Militar (STM).
31

Os requisitos para a nomeação de um oficial-general do
Exército brasileiro como ministro do STM pelo presidente da
República incluem: ser da ativa, estar no posto mais elevado da
carreira dessa força, além de possuir aprovação das duas Casas
do Congresso Nacional, em sessão conjunta.

32

Caso juiz-auditor de uma circunscrição judiciária militar
invada assuntos de competência do STM, esta Corte pode
restabelecer sua competência, mediante avocatória.

33

Caso ministro vice-presidente do STM assuma temporariamente
o exercício da presidência dessa Corte, os processos de que ele
for relator ou revisor deverão ser distribuídos aos demais
ministros.

34

35

Para que haja remoção de um juiz-auditor por interesse público
pelo STM, faz-se necessário que a decisão seja tomada por
maioria de votos, com a presença de, no mínimo, oito
ministros, civis ou militares.

A respeito dos serviços auxiliares da justiça militar, julgue os itens
a seguir.
43

44

45

Julgue os itens seguintes, referentes ao Código de Ética dos
Servidores da Justiça Militar da União.
46
47

48

Caso uma militar das Forças Armadas, que resida no estado de
São Paulo, cometa infração penal militar no estado de Sergipe,
a autoridade judiciária competente para processá-la e julgá-la
será a do local de sua residência.

49

No que se refere aos órgãos de primeira instância da justiça militar,
julgue os itens a seguir.
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37

O conselho especial de justiça deve constituir-se para cada
processo e dissolver-se após a sua conclusão. Já o conselho
permanente de justiça, após a sua constituição, deve funcionar
durante três meses consecutivos.
Caso um oficial superior e um sargento sejam acusados do
mesmo crime militar, por coautoria, o correspondente processo
deverá tramitar perante o mesmo conselho especial de justiça,
a despeito da diferença hierárquica existente entre os militares.
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53

Compete ao juiz-auditor decidir acerca de livramento
condicional.

54

39

Em quaisquer circunstâncias, veda-se aos conselhos especiais
e permanente de justiça funcionar fora das sedes das
respectivas auditorias.
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42

De acordo com disposições legais, não há impedimento de
juiz-auditor do STM servir conjuntamente com um primo
legítimo que seja membro do Ministério Público Militar.

É permitido ao servidor do STM manter sob a sua
subordinação hierárquica um primo.
Servidor do STM que exerça cargo em comissão classificado
como CJ-1, ao realizar transferência patrimonial para um filho,
deverá informá-la à comissão de ética da Justiça Militar da
União.
Autoridade da justiça militar da União pode consultar,
posteriormente, a comissão de ética caso tenha dúvida sobre
ato específico da gestão de bens que tenha realizado, para que
não incida em desvio ético.
As informações referentes ao patrimônio da autoridade da
justiça militar da União devem ser disponibilizadas para
consulta pública de qualquer cidadão que assim o desejar.
Qualquer restrição nesse sentido caracteriza desvio ético.
A ausência de publicidade nos atos administrativos enseja,
necessariamente, comprometimento ético.
Servidor do STM que exerce sua função de forma estranha à
finalidade pública não contraria dever fundamental, caso siga
as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei.

Julgue os próximos itens, a respeito da comissão de ética da justiça
militar da União.

38

Com relação aos magistrados da justiça militar, julgue os itens a
seguir.

Um dos requisitos para que servidor ocupe cargo de segundo
nível do grupo-direção e assessoramento superior do quadro da
secretaria da correspondente auditoria é ter experiência para o
respectivo exercício.
O presidente do STM tem competência para aplicar pena
disciplinar de suspensão a servidor auxiliar da justiça militar
da União, contudo, apenas no limite máximo de trinta dias.
Compete aos diretores da Secretaria do STM expedir certidão
de pregões e de fixação de editais.

56

A comissão de ética deve contar, em sua composição,
necessariamente, com um servidor do quadro permanente,
designado pelo ministro-presidente.
A presidência da comissão de ética cabe ao secretário de
controle interno.
É vedado aos membros da comissão se manifestar
publicamente sobre situação específica que possa ser ainda
objeto de deliberação na comissão de ética.
Membro da comissão de ética que venha a ser indiciado
civilmente deverá ser automaticamente excluído da comissão.
Os integrantes da comissão de ética deverão, durante o
desempenho das atividades de membro da comissão, se afastar
do exercício de outras funções.

Acerca de procedimentos apuratórios da comissão de ética, julgue
os itens subsequentes.
57

Candidato aprovado em concurso para a magistratura da justiça
militar dispõe do prazo de trinta dias, contados da publicação
do ato de provimento no órgão oficial, improrrogáveis, para
tomar posse.

58

Caso dois oficiais-generais tomem posse, simultaneamente,
como ministros do STM, no desempate da antiguidade a ser
considerada entre eles, nos novos cargos, deve-se levar em
consideração a antiguidade na carreira militar.
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59

Servidor do STM que cometer desvio ético que se caracterize
também como crime estará sujeito, na esfera da comissão de
ética, à pena máxima que lhe poderá ser aplicada, a censura.
No procedimento apuratório da comissão de ética, devem ser
garantidos o contraditório e a ampla defesa ao indiciado.
O servidor convocado para prestar informações sobre um
desvio ético poderá se recusar a prestá-las, por não se tratar,
necessariamente, de uma transgressão legal.
Recurso de decisão proferida pela comissão de ética que não
seja reconsiderado em até cinco dias deverá ser encaminhado
ao presidente do STM.
–3–

