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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
1

4

Ex-presidiário, condenado a mais de cem anos de prisão

1

O

Departamento

Penitenciário

Nacional

por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior

(DEPEN) informa que o crescimento da população

teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o

carcerária tem sofrido retração nos últimos quatro anos.

protagonista decidiu tomar outro rumo: dedicou-se à literatura e hoje
4

Segundo análise do DEPEN, essa redução do

é um autor de sucesso. Luiz Alberto Mendes Júnior cumpriu 31 anos
encarceramento decorre de muitos fatores. A expansão da

e 10 meses de prisão. Dentro da penitenciária, aprendeu a ler e a
7

aplicação, por parte do Poder Judiciário, de medidas e

escrever. Trabalhou na escola da penitenciária e alfabetizou mais de
7

500 presos. Fez vestibular para direito na PUC de São Paulo.

10

Passou. E mudou de vida. Hoje, conquistada a liberdade, Luiz

pelo Conselho Nacional de Justiça; a melhoria do aparato

Alberto já lançou três livros e assina uma coluna na revista Trip,

preventivo das corporações policiais e a melhoria das

além de fazer palestras pelo Brasil afora. É autor de Memórias de

10

um Sobrevivente (2001, um relato de seu tempo na cadeia), Tesão
13

penas alternativas; a realização de mutirões carcerários

condições sociais da população são fatores significativos
na diminuição da taxa. No entanto, apesar da redução da

e Prazer: Memórias Eróticas de um Prisioneiro (2004, também

taxa anual de encarceramento, o Brasil ainda apresenta um

autobiográfico) e Às Cegas (2005, que conta o período dos estudos
na PUC e as primeiras tentativas literárias). No esforço de
16

13

déficit de vagas de 194.650.

compreender os caminhos de sua vida, o escritor transforma a

Internet: <www.mj.gov.br> (com adaptações).

matéria bruta da memória e cria narrativas que valem cada minuto
da atenção dos leitores. Em suas palestras, fala sobre “a literatura
19

Julgue os itens que se seguem, relativos ao texto acima.

como salvação pessoal”, conta um pouco da sua vida atrás das
grades e explica a mudança que o livro promoveu em sua vida.

7

A substituição de “tem sofrido” (R.3) por sofreu
prejudicaria a correção gramatical do período.

Internet: <www.bienalbrasildolivro.com.br> (com adaptações).

Em relação à tipologia, às informações e às estruturas linguísticas do

8

Mantêm-se a correção gramatical e as informações
originais do período ao se substituir “decorre de” (R.5) por

texto acima, julgue os itens a seguir.

decorre em.
1

A palavra “protagonista” (R.4) retoma o antecedente “Luiz Alberto
Mendes Júnior” (R.2).

2

9

elementos de uma enumeração em que um de seus
Depreende-se das informações do texto que a vida de Luiz Alberto
segmentos contém termos isolados por vírgulas.

foi transformada em um filme de sucesso.
3

O ponto e vírgula é empregado nas linhas 7 e 8 para isolar

Ainda faltam muitos anos para que Luiz Alberto alcance a

10

As palavras “Penitenciário” (R.1), “carcerária” (R.3) e

liberdade.

“Judiciário” (R.6) recebem acento gráfico com base na

4

Trata-se de texto informativo em que há trechos narrativos.

mesma regra gramatical.

5

O trecho “que valem cada minuto da atenção dos leitores” (R.17-18)

6

11

De acordo com o texto, a melhoria das condições

tem natureza sintática restritiva.

sociais da população contribui para a diminuição da

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir “a mais

criminalidade e, consequentemente, do número de

de cem anos” (R.1) por há mais de cem anos.

encarcerados.
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Com base no Manual de Redação da Presidência da República,
julgue os próximos itens.

No que diz respeito à segurança da informação e a procedimentos
de segurança, julgue os itens que se seguem.

12

A forma de tratamento Digníssimo deve ser utilizada apenas
para parlamentares, como deputados federais, estaduais,
distritais e senadores.

23

13

O ofício é expedido exclusivamente por ministros de Estado.

14

É vedado o emprego de estrangeirismos em comunicações
oficiais.

15

O memorando consiste em modalidade de comunicação
eminentemente interna, utilizada para o tratamento de assuntos
oficiais entre unidades administrativas de um mesmo órgão.

Os emails que solicitem informações pessoais, principalmente
confidenciais, como senhas e números de documentos de
identificação, devem ser postos sob suspeita pelos usuários,
que devem buscar informações sobre a empresa ou pessoa que
solicita tais informações. Em caso de dúvida sobre a
procedência da mensagem, os usuários não devem responder
ao solicitado nem seguir nenhuma orientação ou instrução
apresentada, devendo deletar imediatamente a mensagem.

16

O endereçamento de um comunicado dirigido a um juiz de
direito deve ser redigido, no envelope, da seguinte forma:
Ao Senhor
Fulano de Tal
Juiz de Direito da X.ª Vara Cível
Rua ABC, n.º 123
12345-000 – Brasília-DF

24

Os procedimentos de segurança das redes sem fio são muito
maleáveis, dado o uso desse tipo de rede evitar, por si só, a
ocorrência de contaminações por vírus.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva que deve ser julgada com base
nas disposições do Manual de Redação da Presidência da
República.
17

18

Após ter redigido um memorando, já no momento da
impressão, um servidor percebeu que as páginas do documento
não haviam sido numeradas. Nessa situação, a fim de sanar o
problema, o servidor deve proceder à numeração a partir da
segunda página do documento, devendo a primeira ser mantida
sem a numeração.
Uma senhora recebeu da administração pública notificação,
encaminhada por meio de ofício, a respeito da desapropriação
de sua casa para a criação de uma reserva ecológica. Nessa
situação, por tratar-se de assunto oficial entre a administração
pública e um particular, o expediente oficial utilizado é
adequado ao propósito da comunicação.

Acerca do sistema operacional Windows e de redes de
computadores, julgue os itens a seguir.
19

A partir dos sítios de busca e pesquisa da Internet, é possível
localizar, por exemplo, empresas, pessoas, mapas, imagens e
vídeos relacionados a um tema específico, bem como restringir
o retorno da busca.

20

Os computadores atuais permitem a instalação de mais de um
sistema operacional, sendo possível ao usuário escolher, toda
vez que iniciar o computador, entre o Windows e outro sistema
operacional que esteja instalado.

21

A velocidade de acesso à Internet depende da ferramenta de
navegação e do sistema operacional que estão sendo utilizados;
o navegador Microsoft Internet Explorer, por exemplo, é
acessado mais rapidamente em ambiente Windows.

22

Diferentemente do Outlook Express, o Webmail pode ser
acessado de qualquer computador, independentemente de
configurações prévias.

Julgue o próximo item, relativo à edição de planilhas.
25

Ao se salvar uma planilha em edição no Microsoft Excel 2010
em configuração padrão, será criado um arquivo com extensão
.PPS que poderá ser exibido no navegador de Internet.

A respeito da moral e dos diversos aspectos relativos à ética, julgue
os itens que se seguem.
26

A ética se confunde com a lei, pois ambos os institutos
retratam o comportamento de determinada sociedade.

27

A ética refere-se a um conjunto de conhecimentos advindos da
análise do comportamento humano e dos valores morais,
enquanto a moral tem por base as regras, a cultura e os
costumes seguidos ordinariamente pelo homem.

No que se refere à ética e ao exercício da cidadania, julgue os
próximos itens.
28

Configura um dos elementos indispensáveis para o exercício da
cidadania o efetivo conhecimento a respeito dos direitos.

29

A atitude de ceder um assento a um idoso em um transporte
coletivo constitui um exemplo de comportamento relacionado
à cidadania, cuja concepção comporta não apenas a titularidade
de direitos pelo indivíduo, mas também a transformação de
valores e princípios em atitudes que atendam aos interesses
coletivos.

Acerca de ética e função pública, bem como ética no serviço
público, julgue os itens subsequentes.
30

Embora a função pública, tida como exercício profissional,
integre a vida particular de cada servidor, os fatos ocorridos
no âmbito de sua vida privada não podem influenciar o seu
bom conceito na vida funcional.

31

A moralidade do ato praticado pela administração pública é
evidenciada pela exclusiva análise da distinção entre o bem e
o mal.
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Julgue os itens subsecutivos à luz das disposições constantes do
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal.
32

A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é
a pena de suspensão do serviço público por, no máximo, trinta
dias.

33

É permitido ao servidor público omitir a verdade quando esta
for contrária aos interesses da própria pessoa interessada.

34

Para fins de apuração de comprometimento ético, a retribuição
financeira pela prestação de serviço não constitui elemento
indispensável para a caracterização do indivíduo como
servidor público.

35

O servidor público não pode receber prêmio para o
cumprimento de sua missão no âmbito da administração
pública.

RASCUNHO

Uma pessoa guardou em seu bolso duas notas de R$ 100,
três notas de R$ 50 e quatro notas de R$ 20. Essa pessoa deseja
retirar do bolso, de forma aleatória, sem olhar para dentro do bolso,
pelo menos uma nota de cada valor.
Considerando essa situação, julgue os itens a seguir.
36

Para que ao menos uma nota de cada valor seja retirada do
bolso, a pessoa deverá retirar, no máximo, uma quantia
equivalente a R$ 410.

37

Para que ao menos uma nota de cada valor seja retirada do
bolso, a pessoa deverá retirar, pelo menos, oito notas.

Abaixo, a figura 1 apresenta o arco de circunferência
correspondente

ao

ângulo

central

de

uma

circunferência de centro O e raio AO = 12 cm e a figura 2
apresenta alguns triângulos. A partir dessas informações e
considerando que

denote a distância entre os pontos X e Y,

considere, ainda, as seguintes proposições:
U: o comprimento do arco

é maior do que

.

V:

Com base nas informações e nas figuras acima apresentadas e
tomando 3,14 como valor aproximado de π, julgue o item a seguir.
38

A proposição U ÷ V é falsa.
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Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os
detentos considerados perigosos são revistados diariamente, e todos
os detentos que cometeram crimes utilizando armas são
considerados perigosos.
Com base nessa informação, julgue os itens seguintes.
39

Se um detento cometeu um assalto à mão armada, então ele é
revistado diariamente.

40

Somente os detentos perigosos serão revistados diariamente.

41

A negação da proposição “Todos os detentos considerados
perigosos são revistados diariamente” é equivalente à
proposição

“Nenhum

detento

perigoso

é

revistado

diariamente”.
42

Atualmente, a indústria da moda tem sido alvo de
denúncias de uso de mão de obra escrava na sua linha de produção.
Fiscalizações recorrentes em oficinas de costura em São Paulo já
flagraram bolivianos trabalhando em condições degradantes para
grifes. Estudiosos do tema garantem que o consumidor tem
condições de saber, de antemão, quantos escravos estão por trás
desse ou daquele estilo de vida. O cálculo pode ser realizado em
sítios que disponibilizam uma plataforma online, na qual o
consumidor pode calcular sua rede de escravos contemporâneos.
O Globo, caderno Amanhã, 4/6/2013, p. 3 (com adaptações).

A partir das informações apresentadas no texto acima, e
considerando a amplitude do tema por ele focalizado, julgue os
itens que se seguem.
48

Uma característica marcante da sociedade mundial
contemporânea é a crescente preocupação com determinados
temas, como a defesa da sustentabilidade ambiental e o
combate às formas degradantes de trabalho.

49

No Brasil, as denúncias acerca de trabalho em condições
análogas à escravidão referem-se a atividades do setor
terciário, sempre nos grandes centros urbanos.

50

Empresas flagradas em uso de mão de obra escrava costumam
enfrentar algum tipo de prejuízo financeiro, como quedas no
valor de suas ações e boicote dos consumidores, além de
prejuízos em sua imagem institucional.

Sabendo-se que um detento não cometeu crime estando
armado, é correto afirmar que, seguramente, ele não será
revistado.

43

Sabendo-se que um detento é considerado perigoso, é correto
afirmar que ele cometeu crime à mão armada.

Considerando que, P, Q e R sejam proposições conhecidas, julgue
o próximo item.
44

A proposição [(P v Q) ÷ R] w R é uma tautologia, ou seja, ela
é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos

RASCUNHO

de P, Q e R.
A Polícia Federal prendeu o traficante colombiano
conhecido como El Índio no Aeroporto Internacional do Galeão, no
Rio de Janeiro. Ele é procurado na Colômbia sob a acusação de
comércio de drogas e de ter corrompido um juiz para ficar livre de
processo penal.
O Estado de S.Paulo, 4/6/2013, p. A15 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, e considerando os
múltiplos aspectos relativos ao tema por ele abordado, julgue os
itens seguintes.
45

A prisão mencionada no texto ganhou maior repercussão na
mídia devido ao fato de El Índio ser o primeiro criminoso de
projeção internacional a buscar abrigo no Brasil.

46

Segundo especialistas em segurança pública, o fato de o Brasil
se recusar a participar da Interpol, a polícia internacional,
dificulta a prisão de criminosos de alta periculosidade no país,
a exemplo de poderosos narcotraficantes.

47

O narcotráfico é uma das expressões mais visíveis do crime
organizado, o qual, identificando-se com a realidade mundial
contemporânea em que está inserido, também procura agir de
forma globalizada.
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