MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONCURSO PARA O CARGO DE
SECRETÁRIO DE DILIGÊNCIAS
29 de janeiro de 2017
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA

- Este caderno contém 60 questões objetivas. Verifique se ele está completo e se não apresenta problemas de
impressão. Se for o caso, solicite ao fiscal de sala a substituição deste caderno.
- Preencha agora os campos destacados acima. No primeiro, escreva seu nome com letra legível; no segundo,
aponha sua assinatura.
- Confira a correção de seus dados pessoais constantes na folha de respostas; em caso de erro, consulte um
fiscal de sala.
- Preencha as elipses da folha de respostas com caneta esferográfica preta ou azul, sem rasurar.
- Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- Não utilize qualquer espécie de material para consulta.
- Abstenha-se de fazer perguntas relacionadas ao conteúdo das questões.
- O candidato PODERÁ LEVAR ESTE CADERNO DE QUESTÕES após 02 (duas) horas do início da prova.
- Não deixe de assinar a folha de respostas e a lista de presenças.
- Para resolver as 60 questões objetivas deste caderno, você disporá, no máximo, de 4 horas.

A partir do dia 06 de fevereiro de 2017, o gabarito das 60 questões objetivas será publicado no Diário Eletrônico do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e também estará disponível para consulta no site
www.mprs.mp.br/concursos.
Direitos reservados ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - Proibida cópia e/ou reprodução total ou parcial

Secretário de Diligências – 104/2016

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – UCP

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões 1 a 10 estão relacionadas ao texto abaixo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Pessoas que vivem em uma mesma sociedade e em uma mesma época partilham um sistema narrativo. Mais do
que isto, estão inseridas em um regime narrativo. Não se trata exatamente de uma “mentalidade”, segundo a ideia
que Jacques Le Goff propôs no início da década de 1970. Sua premissa, largamente apoiada em Lucien Febvre,
depois duramente criticada, era a ........ pessoas que viviam em uma mesma época tendiam a compartilhar uma
visão do mundo, o que desconsiderava as diferenças culturais engendradas, por exemplo, pelas diferenças sociais –
lembre-se da famosa afirmação ........ César e o último soldado das suas legiões compartilhavam algo.
Se, por um lado, as visões de mundo ou culturas podem variar profundamente de um grupo para outro dentro de
uma mesma sociedade, e se, por outro, é difícil aceitar a operacionalidade da ideia de um “espírito do tempo”
exterior às pessoas e às condições concretas de existência, não se pode negar totalmente ........ os indivíduos que
existem e se relacionam em um determinado tempo têm entre si algo que as conecta no plano da linguagem. Tratase, mais do que da língua em si, do complexo sistema através do qual ela organiza a experiência do tempo, ou seja,
a narrativa.
O filósofo Paul Ricœur chamou a atenção para a identidade narrativa a unir homens de um dado contexto.
Lançando mão da noção de imaginário, refletiu sobre as ferramentas que faziam a ligação entre o “tempo vivido” e o
“tempo do mundo”. Esta sensibilidade dentro da qual um determinado grupo em uma determinada época se forma é
fundamental para a conexão entre a experiência do indivíduo e o pertencimento ao mundo. A percepção da
passagem do tempo e a representação do indivíduo no mundo só podem ocorrer através da narrativa – e esta é,
obviamente, criação humana, estando sujeita, portanto, a variações no tempo e no espaço.
Nos grupos humanos, quem fala algo depende, para a sua aceitação ou compreensão, do que Ricœur chamou de
“pacto de leitura”, um acordo tácito entre o narrador e o leitor (ou receptor), o que implica a aceitação, por parte da
comunidade, de certos elementos como marcos do discurso no tempo – daí o reconhecimento ........ todo discurso
histórico tem em si um elemento ficcional. Assim, a sucessão de gerações ao longo do tempo, cada qual com a sua
identidade narrativa, seria o que o autor chama de “cadeias de memória”, isto é, de reelaboração narrativa da sua
experiência no tempo.
Outro pensador francês, Pierre Bourdieu, chegou a tratar do que qualificou de “contrato de leitura”. Esta ideia
reforça a noção de que uma determinada geração partilha necessariamente elementos no plano da linguagem que
tornam os seus indivíduos compreensíveis entre si, estabelecendo, através desta identidade narrativa, uma relação
peculiar com o tempo. Para Bourdieu, ao se relacionarem através do discurso, os participantes de uma cultura
lançam mão de “todos os pressupostos do senso comum”.
Não é difícil concluir que esta identidade narrativa vai ser diretamente afetada pela forma através da qual as
pessoas se relacionam com a ordenação discursiva da experiência no tempo. Sabemos que nenhum discurso pode
conter toda a realidade pretérita, uma vez que o passado é composto por situações complexas, e não por textos.
Portanto, uma identidade narrativa pressupõe a escolha de determinados elementos de maneira arbitrária para
ordenamento diacrônico no plano da fala ou da escrita, a partir de critérios que são compartilhados – embora
inconscientemente.
Extraído e adaptado de: ELIAS, Rodrigo. Superinteressante, 30.1.2013. Disponível em:
<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/sobre-perder-tempo>.

1. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas das linhas 4, 6, 9 e 21, nesta ordem.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de que
que
que
de que
de que

–
–
–
–
–

de que
que
de que
que
de que

–
–
–
–
–

que
que
de que
que
de que

–
–
–
–
–

de que
que
que
de que
de que

2. Considere as seguintes afirmações sobre o conteúdo
do texto.
I.

Para Jacques Le Goff, um sistema narrativo é
compartilhado por indivíduos que provêm de uma
mesma classe social e que compartem a cultura
de determinada época.

II. Segundo Paul Ricœur, a identidade narrativa de
um determinado grupo de indivíduos emana da
conexão entre aquilo que esses indivíduos
viveram e seu sentimento de pertença ao mundo.
III. Conforme Pierre Bourdieu, certos elementos da
linguagem são fundamentais para que um
“contrato de leitura” possa ser instaurado entre
indivíduos de uma geração.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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3. Assinale a alternativa em que as três palavras
recebem acento conforme a mesma regra de
acentuação gráfica.
(A) época (l. 1)
(B) propôs (l. 3)
(C) difícil (l. 8)
(D) através (l. 11)
(E) imaginário (l. 14)

– década (l. 3)
– têm (l. 10)
– existência (l. 9)
– é (l. 17)
– indivíduo (l. 17)

–
–
–
–
–

César (l. 6)
só (l. 17)
filósofo (l. 13)
daí (l. 21)
experiência (l. 24)

4. Considere as seguintes propostas de modificação de
segmentos do texto.
1. Inserir o pronome elas imediatamente antes de
estão inseridas (l. 2).
2. Inserir o pronome seu imediatamente antes de
pertencimento (l. 16).
3. Inserir a palavra própria imediatamente antes de
experiência (l. 24).
Quais propostas manteriam a correção e o sentido do
texto?
(A) Apenas 1.
(B) Apenas 2.
(C) Apenas 3.
(D) Apenas 1 e 3.
(E) 1, 2 e 3.
5. Considere o enunciado abaixo e as quatro propostas
para completá-lo.
Sem prejuízo da correção gramatical e sem
modificação significativa do sentido do texto, seria
possível substituir
1.
2.
3.
4.

exatamente (l. 2) por precisamente.
largamente (l. 3) por extensamente.
obviamente (l. 18) por evidentemente.
inconscientemente (l. 35) por impensadamente.

A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dos

V – V – F – F.
F – V – F – V.
V – F – V – F.
F – F – V – F.
F – V – V – V.

7. Considere as seguintes propostas de reescrita de
segmentos do texto na voz passiva.
1.

segundo a ideia que Jacques Le Goff propôs (l. 23)

segundo a ideia que foi proposta por Jacques Le
Goff
2. que qualificou de “contrato de leitura” (l. 25)
que foi qualificado por ele de “contrato de
leitura”
3. uma identidade narrativa pressupõe a
escolha de determinados elementos (l. 33)
determinados elementos são pressupostamente
escolhidos por uma identidade narrativa
Quais propostas estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas 2.
Apenas 3.
Apenas 1 e 2.
Apenas 2 e 3.
1, 2 e 3.

8. Assinale a alternativa em que se propõem sinônimos
adequados para as palavras engendradas (l. 5),
tácito (l. 20) e peculiar (l. 28), respectivamente,
no contexto em que elas aparecem.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

geradas
geradas
criadas
produzidas
criadas

–
–
–
–
–

não dito
secreto
secreto
dissimulado
não dito

–
–
–
–
–

própria
própria
inerente
original
inerente

Quais propostas estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas 1 e 2.
Apenas 1 e 3.
Apenas 2 e 4.
Apenas 2, 3 e 4.
1, 2, 3 e 4.

6. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações abaixo, que propõem alterações no uso de
sinais de pontuação no texto, sem prejuízo do
significado e da correção textual.
(
) O ponto final da linha 3 poderia ser substituído
por ponto-e-vírgula, desconsiderando-se o uso de
inicial maiúscula ou minúscula.
(
) Seria possível inserir uma vírgula depois de
culturais (l. 5).
( ) O travessão colocado depois de sociais (l. 5)
poderia
ser
substituído
por
ponto
final,
desconsiderando-se o uso de inicial maiúscula ou
minúscula.
(
) As vírgulas colocadas antes e depois da
sequência por outro (l. 8) poderiam ser suprimidas.

9. Considere as seguintes propostas de alteração na
ordem de segmentos do texto, desconsiderando o uso
de iniciais maiúsculas e minúsculas.
1. Deslocamento de portanto (l. 18) para
imediatamente antes de sujeita (l. 18), mantidas
as vírgulas antes e depois do segmento
deslocado.
2. Deslocamento de Pierre Bordieu (l. 25) para
antes de Outro pensador francês (l. 25),
mantida a vírgula depois do segmento deslocado.
3. Deslocamento de de maneira arbitrária (l. 33)
para depois de pressupõe (l. 33).
Quais propostas manteriam a correção e o sentido do
texto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
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10. Considere o enunciado abaixo e as
para completá-lo.
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três propostas

Sem prejuízo da correção gramatical e do significado
do texto, seria possível susbstituir uma vez que
(l. 32) por
1. dado que
2. quando
3. porquanto
Quais propostas estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas 1.
Apenas 2.
Apenas 3.
Apenas 1 e 3.
1, 2 e 3.

Instrução: As questões 11 a 18 estão relacionadas ao texto abaixo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A sociedade de corte do Antigo Regime enfrentou o problema da pluralidade de valores, visível desde o Humanismo,
definindo a verdade como algo codificado nos vários níveis de procedimentos retóricos que guiavam o comportamento
individual: ser e parecer não deveriam ser dimensões contraditórias.
No que se refere ........ práticas de sociabilidade, a palavra central era civilidade, que _ _ _ _ sua origem em civitas, a
cidade, em oposição ao rural. Indicava o estado da pessoa que adoçou seus costumes, poliu suas maneiras. _ _ _ _
parte de uma intrincada hierarquia de competências: civilidade, polidez e delicadeza, em ordem crescente de sofisticação.
O modelo do homem educado era o frequentador das grandes Cortes absolutistas, que adaptou para suas próprias
necessidades os modelos de comportamento presentes em livros como O cortesão, de Castiglione (1528). Conhecer os
códigos e os rituais desses espaços cada vez mais complexos _ _ _ _ o ideal de civilidade e educação. A Corte exibia-se
como um modelo inatingível para uma sociedade organizada em hierarquias naturalizadas. O cortês é urbano e não rural,
pertence aos espaços capitais, em oposição aos provincianos, é polido e não rústico, é aristocrático e simbolicamente
ligado ........ um universo de virtude militar – deslocado para os rituais de civilidade.
A noção de civilização vai se temporalizando. Deixa de se referir especialmente a um modelo clássico, como Roma,
para ser interpretada como uma etapa do desenvolvimento das sociedades e, em outra dimensão, dos indivíduos. Na
Revolução Francesa (1789), o termo civilização – ao lado de muitos novos conceitos de movimento, ou seja, que
indicavam o progresso da história – é vulgarizado e transformado em ferramenta de aceleração do tempo. A educação,
como um dos meios dessa aceleração, deixa de ser assunto doméstico para se tornar objeto de reflexão política e de
intervenção do Estado.
O surgimento de amplos setores médios urbanos, estranhos ........ fidelidades aristocráticas, _ _ _ _ novas habilidades
e um novo ideal de educação e civilização, que em muitos aspectos vai se confrontar com os valores do mundo cortês.
Este novo ideal encontra no romance moderno – gênero em acelerada expansão desde meados do século XVIII – um de
seus mais importantes aliados. Nele, pessoas comuns, expressando-se em uma linguagem próxima ........ do cotidiano,
servem de inspiração e guia para uma cultura da sentimentalidade cada vez mais distante do racionalismo neoclássico ou
do mundo aristocrático, agora considerado rígido.
Em 1762, Jean-Jacques Rousseau publica o Emílio, híbrido de romance com tratado sobre educação, em que critica a
exterioridade e a perversidade do homem dito civilizado. O autor aposta em uma educação pela experiência, que
reconheça a dimensão dos sentimentos. Em 1768, outro desses romancistas pioneiros, Lawrence Sterne, publica um
relato intitulado Viagem Sentimental, lançando um dos mais influentes modelos dessa nova “educação”, que Sterne
definiria como capaz de ensinar a amar o mundo e os nossos irmãos melhor do que temos feito, transformando a
tradição da grande viagem de formação pela Europa em um exercício sentimental de empatia pela diferença.

Extraído e adaptado de: ARAUJO, V. L. Superinteressante, 1.9.2015. Disponível em:
<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/da-civilidade-a-civilizacao>.
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11. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas pontilhadas das linhas 4, 12, 19 e 22, nesta
ordem.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

às
as
às
as
às

–
–
–
–
–

a
à
à
a
a

–
–
–
–
–

às
as
às
às
as

–
–
–
–
–

àquela
aquela
àquela
aquela
aquela

12. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas tracejadas das linhas 4, 5, 9 e 19, nesta
ordem.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

evocavam
evocava
evocava
evocavam
evocava

–
–
–
–
–

Faziam
Fazia
Fazia
Faziam
Faziam

13. Considere as seguintes
conteúdo do texto.

–
–
–
–
–

eram
eram
era
eram
era

–
–
–
–
–

exigia
exigiam
exigia
exigiam
exigiam

afirmações

acerca

do

I.

Para as Cortes absolutistas, os modelos de
comportamento de um indivíduo civilizado
compreendiam ser bem-educado, cortês e
urbano.
II. A Revolução Francesa instaurou uma nova forma
de se conceituar „educação‟, a qual priorizava
interpretações familiares em detrimento de fatos
históricos.
III. Para Jean-Jacques Rousseau, o significado de
„homem civilizado‟ inclui a dimensão cruel do ser
humano.
Quais estão corretas de acordo com o texto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

palavra

A forma verbal guiavam (l. 2) expressa uma
situação momentânea no passado, desprovida de
duração.
II. A forma verbal deixa (l. 17) expressa uma
situação concluída no passado.
III. A forma verbal definiria (l. 29) expressa um
evento ocorrido no futuro em relação a um
momento passado.
I.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

que

nos

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

16. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as
seguintes afirmações acerca do emprego de sinais de
pontuação no texto.
( ) Os dois-pontos da linha 3 introduzem uma
explicação do que se afirmou no trecho anterior do
texto.
(
) Os dois-pontos da linha 6 anunciam uma
enumeração que explicita o que é entendido por uma
intrincada hierarquia de competências (l. 6).
( ) Os travessões das linhas 15 e 16 poderiam ser
substituídos por parênteses, sem acarretar erro
gramatical ou modificação de significado.
( ) A vírgula depois da palavra comuns (l. 22)
poderia ser suprimida, sem acarretar erro gramatical.
A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

14. Considere as ocorrências da
seguintes segmentos do texto.

15. Considere as seguintes afirmações acerca do emprego
de formas verbais no texto.

dos

V – F – F – V.
F – V – V – V.
V – F – V – F.
F – V – F – F.
V – V – V – F.

17. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas dos enunciados abaixo, na ordem em que
aparecem.

A palavra que exerce a função de sujeito apenas em

1. As palavras polidez (l. 6) e delicadeza (l. 6)
contêm sufixos que formam substantivos a partir
de ........ .
2. As palavras comportamento (l. 8) e
civilização (l. 13) contêm sufixos que formam
substantivos a partir de ........ .
3. As palavras sentimentalidade (l. 23) e
racionalismo (l. 23) contêm sufixos que
formam substantivos a partir de ........ .

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

que guiavam (l. 2)
que [...]vai se confrontar (l. 20)
em que critica (l. 25)
melhor do que temos feito (l. 29)

1.
2.
3.
4.

1 e 2.
2 e 3.
3 e 4.
1, 2 e 3.
2, 3 e 4.

adjetivos
substantivos
adjetivos
substantivos
verbos
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18. Considere as seguintes
segmentos do texto.
I.
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afirmações

acerca

de

Os segmentos do tempo (l. 16) e
dos
sentimentos (l. 27) exercem a mesma função

sintática nos contextos em que ocorrem.
II. A substituição de ideal (l. 21) por prática
acarretaria a alteração de três palavras no trecho
que vai de Este novo ideal (l. 21) até o fim do
parágrafo.
III. O segmento cada vez mais (l. 23) poderia ser
substituído por mais e mais, sem acarretar erro
ou alteração do sentido textual.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais estão corretos de acordo com a norma culta da
Língua Portuguesa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21. De acordo com a Constituição Federal, considere as
seguintes afirmações.

II.

Instrução: As questões 19 e 20 estão relacionadas à
redação oficial.
19. Nos documentos oficiais, prioriza-se o emprego da
norma culta da Língua Portuguesa. De acordo com
essa norma, assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas dos enunciados abaixo, na
ordem em que aparecem.
1. O Secretário de Diligências registrou em ata que
foi
autuado
o
estabelecimento
........
dependências se constatou toda sorte de
irregularidades.
2. Foi transferido ontem o Secretário de Diligências
........ trabalho fiz alusão.
3. Serão conhecidos no próximo ano os nomes dos
novos Secretários de Diligências ........ serviços o
Ministério Público passará a contar.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nas quais
a cujas
em cujas
cujas as
de cujas

–
–
–
–
–

de quem
ao qual
a cujo
por cujo
de cujo

–
–
–
–
–

cujos os
de cujos
com cujos
a cujos
por cujos

20. Considere os seguintes enunciados.
1. Tratam-se de recursos interpostos pelo réu.
2. Procedeu-se a mudanças no Regimento Geral da
Fundação dos Servidores Públicos.
3. Destacou-se nos autos do processo os delitos
cometidos pelo réu.
4. Necessita-se de Secretários de Diligências.
5. Devem ter havido diligências que foram
cumpridas pelos Secretários recém-ingressados no
Ministério Público.

1 e 2.
2 e 4.
1, 3 e 5.
2, 3 e 5.
1, 2, 3 e 4.

NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO

I.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

III.

A Constituição Federal protege a privacidade,
garantindo a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem dos indivíduos, e
assegura o direito à indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.
Nos termos do art. 5º, inc. XII, da Constituição
Federal,
é
irrestritamente
assegurada
a
inviolabilidade do sigilo da correspondência, e das
comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, em respeito ao direito à
privacidade e à intimidade.
O exercício da liberdade de reunião pacífica e de
forma lícita, em locais abertos ao público,
pressupõe a existência de autorização prévia pela
autoridade competente.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

22. De acordo com a disciplina constitucional do direito à
propriedade, assinale a alternativa correta.
(A) O direito à propriedade não admite restrições ou
limitações, porquanto expressamente previsto na
Constituição Federal, no rol de direitos e
garantias fundamentais.
(B) No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade
particular,
assegurada
ao
proprietário
indenização prévia.
(C) A desapropriação por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social independe de
prévia indenização em dinheiro.
(D) Poderá ser objeto de penhora para pagamento
de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, a pequena propriedade rural, assim
definida em lei, mesmo que trabalhada pela
família.
(E) A autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, no caso de perigo público
iminente, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano.
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23. Segundo a disciplina constitucional do direito à
inviolabilidade do domicílio, considere as seguintes
afirmações.
I.

II.

III.

Em razão do caráter emergencial, nas hipóteses
de flagrante delito, desastre ou para prestar
socorro, a casa poderá ser invadida a qualquer
hora do dia ou da noite, sem o consentimento do
morador.
Sendo a casa asilo inviolável do indivíduo durante
a noite, mesmo na hipótese de flagrante delito,
nela não se poderá adentrar sem o consentimento
do morador.
Para o cumprimento de determinação judicial,
poder-se-á ingressar na casa, se não houver
consentimento do morador, somente durante o
dia.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III.

24. De acordo com o tratamento constitucional
dispensado aos direitos políticos e à nacionalidade,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para os maiores de dezoito anos.
(B) Os analfabetos são inalistáveis e inelegíveis.
(C) Não podem alistar-se como eleitores, os
estrangeiros e, durante o período do serviço
militar obrigatório, os conscritos.
(D) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro
de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que
registrados em repartição brasileira competente
ou venham a residir na República Federativa do
Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de
atingida a maioridade, pela nacionalidade
brasileira.
(E) São privativos de brasileiro nato os cargos de
Ministro do Supremo Tribunal Federal e de Oficial
das Forças Armadas.
25. Tocante ao Procedimento Administrativo e ao
Processo Judicial previstos na Lei nº 8.429/1992 (Lei
de Improbidade Administrativa), assinale a alternativa
correta.
(A) Somente servidor público que tiver conhecimento
acerca da prática de eventual ato de improbidade
administrativa poderá representar à autoridade
administrativa competente para que seja
instaurada investigação.
(B) A rejeição da representação impede o
oferecimento de representação ao Ministério
Público a respeito do mesmo fato.
(C) Nas ações de improbidade, havendo condenação
do demandado à reparação de danos, poderá ser
admitido o perdão judicial.
(D) Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandará autuá-la e ordenará a citação do réu
para o oferecimento de contestação.
(E) Autuada a inicial, o juiz ordenará a notificação do
requerido, para oferecer manifestação por
escrito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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26. De acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, os itens constantes nas alternativas
abaixo são direitos do consumidor, EXCETO
(A) a proteção contra publicidade enganosa e
abusiva e contra métodos comerciais coercitivos
ou desleais.
(B) a facilitação da defesa de seus direitos com a
inversão do ônus da prova a seu favor no
processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente.
(C) a adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral.
(D) a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações proporcionais ou sua
revisão em razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas.
(E) a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação
correta
de
quantidade,
características,
composição, qualidade, tributos incidentes e
preço, bem como sobre os riscos que
apresentem.
27. Relativamente aos Atos Administrativos e ao Controle
da Administração Pública, assinale a alternativa
correta.
(A) A extinção do ato administrativo ocorre somente
com o cumprimento de seus efeitos.
(B) A anulação do ato administrativo compete
apenas ao Poder Judiciário.
(C) A revogação do ato administrativo pode ser feita
pelo Judiciário e pela própria Administração,
enquanto a anulação cabe apenas ao Poder
Judiciário.
(D) A revogação é a extinção de um ato
administrativo por razões de conveniência e
oportunidade e opera efeitos ex tunc, ou seja,
desde a edição do ato.
(E) O direito de petição previsto constitucionalmente
é meio de controle e instrumento hábil para
provocar a atuação do controle administrativo
estatal.
28. Acerca da disciplina contida no Código Civil que trata
da personalidade, da capacidade e do domicílio,
assinale a alternativa correta.
(A) São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de
16 (dezesseis) anos; os que, por enfermidade ou
deficiência mental, não tiverem o necessário
discernimento para a prática desses atos; e os
que, mesmo por causa transitória ou
permanente, não puderem exprimir sua vontade.
(B) A capacidade civil, implementada aos 18
(dezoito) anos, não poderá ser antecipada.
(C) São incapazes, relativamente a certos atos ou à
maneira de os exercer aqueles que, por causa
transitória ou permanente, não puderem exprimir
sua vontade.
(D) O domicílio da pessoa natural é o local onde ela
estabelece a sua residência. Se, porém, a pessoa
natural tiver diversas residências, onde,
alternativamente, viva, considerar-se-á domicílio
seu somente aquela em que ela por último se
estabeleceu.
(E) Muda-se o domicílio, transferindo-se a residência,
ainda que sem a intenção manifesta de o mudar.
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29. Assinale a alternativa correta acerca dos preceitos
alusivos ao casamento, nos termos do Código Civil.
(A) É anulável o casamento do incapaz de consentir
ou manifestar, de modo inequívoco, o
consentimento.
(B) A direção da sociedade conjugal será exercida,
preferencialmente, pelo marido, sempre no
interesse do casal e dos filhos.
(C) O divórcio somente poderá ser concedido com a
prévia partilha dos bens.
(D) Não há impedimento legal para o casamento do
adotado com o filho do adotante.
(E) É nulo o casamento celebrado por autoridade
incompetente.
30. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as
seguintes afirmações sobre o regime de bens entre os
cônjuges.
( ) Não havendo convenção entre os cônjuges,
relativamente aos bens, vigorará o regime da
separação de bens.
( ) No regime de comunhão parcial entram na
comunhão as benfeitorias em bens particulares de
cada cônjuge.
( ) É obrigatório o regime da separação de bens no
casamento de pessoa maior de 70 (setenta) anos.
( ) É nulo o pacto antenupcial se não for realizado
mediante escritura pública.
( ) Estabelecido o regime de bens, não é admissível
a sua alteração, a fim de que sejam preservados os
direitos de terceiros.
A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dos

V – V – V – F – F.
F – V – V – V – F.
F – V – F – V – V.
V – F – V – V – F.
V – F – F – F – V.

31. Acerca das disposições do Estatuto da Criança e do
Adolescente em relação à apuração de ato infracional
atribuído a adolescente, assinale a alternativa correta.
(A) A
internação,
antes
da
audiência
de
apresentação, pode ser determinada pelo prazo
máximo de setenta e cinco dias, sendo que a
decisão deverá ser fundamentada com base em
provas robustas de autoria e materialidade,
demonstrada a necessidade imperiosa da
medida.
(B) Em caso de flagrante de ato infracional, ouvido o
adolescente, o representante do Ministério
Público não poderá promover o arquivamento
dos autos, devendo representar, desde logo, pela
internação provisória do adolescente.

(C) Estando
o
adolescente
internado
provisoriamente, a conclusão do procedimento
para apuração de ato infracional deverá se dar
no prazo máximo e improrrogável de quarenta e
cinco dias.
(D) A representação oferecida pelo Ministério Público,
além de conter o breve resumo dos fatos, a
classificação do ato infracional e o rol de
testemunhas, depende de prova pré-constituída
da autoria e materialidade.
(E) Inexistindo na Comarca entidade exclusiva para
adolescentes, a internação decretada ou mantida
pela autoridade judiciária poderá ser cumprida
em estabelecimento prisional, determinando-se a
manutenção do adolescente em local separado
dos demais detentos.

32. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as
seguintes afirmações, referentes ao juiz, aos
auxiliares da justiça e às nulidades, nos termos do
Novo Código de Processo Civil.
(
)
A nulidade decorrente da ausência de
intervenção do Ministério Público nos processos
em que deveria atuar somente pode ser
decretada após a manifestação do membro do
Ministério Público sobre a existência ou
inexistência de prejuízo.
(
) Ao pronunciar a nulidade dos atos, o juiz
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta,
mesmo quando puder decidir o mérito a favor da
parte a quem aproveite a decretação da nulidade.
( ) Havendo forma prescrita em lei, se realizado
de outro modo, o ato será considerado válido pelo
juiz se lhe alcançar a finalidade.
( ) O juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe
prevenir ou reprimir qualquer ato atentatório à
dignidade da justiça e deferir todas as
postulações das partes.
(
)
Incumbe ao escrivão ou ao chefe de
secretaria praticar, de ofício, os atos meramente
ordinatórios.
A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V–F
F–V
V–F
V–F
F–V
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33. Assinale a alternativa INCORRETA acerca do
Ministério Público e da audiência de instrução e
julgamento, a teor do disposto no Novo Código de
Processo Civil.

36. De acordo com o Código Penal Brasileiro, quanto à
imputabilidade penal e quanto ao crime e seus
aspectos, assinale a alternativa correta.

(A) Intervindo nos processos como fiscal da ordem
jurídica, o Ministério Público poderá produzir
provas, requerer as medidas processuais
pertinentes e recorrer.
(B) Considerando o princípio da publicidade dos
atos processuais, a audiência será sempre
pública.
(C) O Ministério Público possui prazo em dobro
para manifestação nos autos, não se aplicando
o benefício da contagem em dobro quando a
lei estabelecer, de forma expressa, prazo
próprio para o Ministério Público.
(D) A audiência é una e contínua, todavia,
havendo concordância das partes, na ausência
de perito ou de testemunha, poderá ser
excepcional e justificadamente cindida.
(E) O Ministério Público, atuando como fiscal da
ordem jurídica, intervirá nos processos que
envolvam litígios coletivos pela posse de terra
rural ou urbana.

(A) O crime é doloso quando o agente deu causa ao
resultado por imprudência, negligência ou
imperícia.
(B) Entende-se em legítima defesa quem repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu
ou de outrem.
(C) O estrito cumprimento do dever legal é causa
legal de exclusão da ilicitude.
(D) É isento de pena o agente que, por doença
mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, era, ao tempo da ação,
relativamente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento.
(E) A embriaguez completa, voluntária ou culposa,
pelo álcool ou substância de feitos análogos,
exclui a imputabilidade penal.

34. De acordo com as disposições do Novo Código de
Processo Civil sobre a comunicação dos atos
processuais, assinale a alternativa correta.
(A) A intimação é o ato pelo qual são convocados
o réu, o executado ou o interessado para
integrar a relação processual.
(B) Será expedida carta de ordem para que órgão
jurisdicional estrangeiro pratique ato de
cooperação jurídica internacional, relativo a
processo em curso perante órgão jurisdicional
brasileiro.
(C) A citação não será feita, salvo para evitar o
perecimento do direito, de noivos, nos 3 (três)
primeiros dias seguintes ao casamento.
(D) Será determinada pelo juiz a citação por edital
quando o oficial de justiça, após procurar o
citando em sua residência ou domicílio, por 2
(duas) vezes, não o encontrar, e certificar no
mandado haver suspeita de ocultação.
(E) A citação por hora certa ocorrerá quando, por
2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver
procurado pelo citando em seu domicílio ou
residência e não o encontrar.

37. De acordo com o Código Penal Brasileiro, com
referência às penas, assinale a alternativa correta.
(A) Constitui circunstância agravante a prática de
crime por motivo fútil ou torpe.
(B) A pena de reclusão deve ser cumprida apenas
em regime fechado e a de detenção, em regime
semiaberto ou aberto.
(C) A pena privativa de liberdade nunca será
substituída por pena restritiva de direitos se o
condenado for reincidente.
(D) Considera-se reincidente o agente que comete
novo crime antes de transitar em julgado a
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior.
(E) O desconhecimento da lei é inescusável, razão
pela qual não constitui circunstância atenuante
da pena.
38. Considere as seguintes afirmações a respeito dos
crimes contra o patrimônio.
I.

35. No que se refere à Ação Civil Pública, considere as
seguintes afirmações.
I.
II.
III.

Tem por objeto as ações de responsabilidade
por danos morais e patrimoniais causados,
dentre outros, ao patrimônio público e social.
O Ministério Público, se não intervier no
processo como parte, atuará obrigatoriamente
como fiscal da lei.
Não é cabível a dedução de pretensão que
envolva tributos por meio de Ação Civil Pública.

II.
III.

Tratando-se de crime de roubo, o juiz poderá
substituir a pena de reclusão pela de detenção,
diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar
somente a pena de multa, se o criminoso é
primário e se é de pequeno valor a coisa objeto
do roubo.
No delito de estelionato a pena será aplicada em
dobro se o crime for cometido contra idoso.
O delito de receptação não admite a forma
qualificada.

Quais estão corretas?

Quais são INCORRETAS?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.
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39. Considere as seguintes afirmações acerca da prisão
preventiva.

I.

II.

III.

Caberá a decretação da prisão preventiva apenas
na fase de investigação policial, a requerimento
do Ministério Público, do querelante ou do
assistente, ou por representação da autoridade
policial.
Será admitida a decretação da prisão preventiva,
nos termos do art. 313 do Código de Processo
Penal, nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 5 (cinco)
anos.
A prisão preventiva também pode ser decretada
em caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas por força de outras medidas
cautelares.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

40. Nos termos do Código de Processo Penal, acerca do
procedimento relativo aos processos da competência
do Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta.
(A) Contra a sentença de impronúncia ou de
absolvição sumária caberá recurso em sentido
estrito.
(B) O Conselho de Sentença será constituído por 7
(sete) dos jurados sorteados dentre os alistados.
(C) O sorteio dos jurados será realizado a portas
abertas pelo juiz, cabendo-lhe retirar as cédulas
até completar o número de 23 (vinte e três)
jurados
para
a
reunião
periódica
ou
extraordinária.
(D) Estão isentos do serviço do júri os cidadãos
maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de idade
que requeiram sua dispensa.
(E) Não estão impedidos de servir no mesmo
Conselho as pessoas que mantenham união
estável reconhecida como entidade familiar.
41. Ao dispor sobre os Juizados Especiais Criminais, a Lei
nº 9.099/95 estabelece que
(A) são consideradas infrações penais de menor
potencial ofensivo, os crimes a que a lei comine
pena máxima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa, excetuadas as
contravenções penais.
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(B) caberá a suspensão do processo, por 2 (dois) a 4
(quatro) anos, nos crimes em que a pena mínima
cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano,
desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por
outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena.
(C) se determina a competência do Juizado Especial
Criminal pelo local do domicílio ou da residência
do réu.
(D) não constitui causa para a revogação da
suspensão do processo a ausência de reparação
do dano, sem motivo justificado.
(E) caberá apelação da decisão de rejeição da
denúncia ou queixa e da sentença, no prazo de
15 (quinze) dias, contados da ciência da
sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu
defensor.
42. Conforme preceitua o artigo 62 da Lei nº 9.099/95, o
processo perante o Juizado Especial Criminal orientarse-á, dentre outros, pelos seguintes critérios:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

oralidade e formalidade.
fungibilidade e economia processual.
informalidade e moralidade.
impessoalidade e economia processual.
economia processual e celeridade.

43. A teor do disposto no Estatuto do Servidor Público, Lei
Complementar Estadual nº 10.098/94, assinale a
alternativa correta no que diz respeito ao processo
administrativo disciplinar, instaurado para apuração
de responsabilidade de servidor por infração praticada
no exercício de suas atribuições.
(A) O processo administrativo disciplinar deverá ser
concluído no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da publicação do ato que
constituir a comissão, admitida prorrogação, por
igual período.
(B) O processo administrativo disciplinar deverá ser
concluído no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data da publicação do ato que
constituir a comissão, admitida prorrogação, por
igual período.
(C) O processo administrativo disciplinar deverá ser
concluído no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data da ciência da irregularidade
pela autoridade sindicante, admitida prorrogação,
por igual período.
(D) O processo administrativo disciplinar deverá ser
concluído no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da publicação do ato que constituir a
comissão, inadmitida prorrogação.
(E) O processo administrativo disciplinar deverá ser
concluído no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da ciência da irregularidade pela
autoridade sindicante, inadmitida prorrogação.
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44. A teor do disposto na Lei Estadual nº 7.669/1982, Lei
Orgânica do Ministério Público, assinale a alternativa
INCORRETA em relação à Corregedoria-Geral do
Ministério Público.
(A) Como órgão orientador e fiscalizador das
atividades funcionais e da conduta dos membros
do Ministério Público, incumbe-lhe, dentre outras
atribuições, realizar inspeções nas Procuradorias
de Justiça, remetendo relatório reservado ao
Órgão Especial do Colégio de Procuradores.
(B) É órgão orientador e fiscalizador das atividades
funcionais e da conduta dos membros do
Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras
atribuições, decidir sobre pedido de revisão de
processo administrativo-disciplinar, no prazo de
trinta dias.
(C) O Corregedor-Geral do Ministério Público não
terá direito a voto, nas sessões do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores e do
Conselho Superior do Ministério Público, nos
procedimentos disciplinares.
(D) Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério
Público a indicação de um Procurador de Justiça
para exercer as funções de Subcorregedor-Geral
do Ministério Público, que será designado pelo
Procurador-Geral de Justiça.
(E) A função de Corregedor-Geral do Ministério
Público não poderá ser cumulada com o exercício
de mandato no Conselho Nacional do Ministério
Público e no Conselho Nacional de Justiça.
45. Com fundamento nas disposições contidas no
Provimento nº 79/2015, da Procuradoria-Geral de
Justiça, assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso)
as seguintes afirmações.
( ) Constituem espécies de diligência, dentre outras:
vistoria, condução coercitiva e pesquisa em sistemas
informatizados.
( ) Ao executar a diligência deverá o servidor
comparecer no endereço determinado por, no
mínimo, 2 (duas) vezes, registrando cada tentativa no
sistema informatizado da instituição.
( ) A notificação de cientificação de indeferimento
de instauração de inquérito civil e a de cientificação
de arquivamento de procedimento investigatório aos
interessados que residam em outra comarca deverão
ser enviadas, preferencialmente, por carta precatória
a outra Promotoria de Justiça, a fim de que o
secretário de diligências cumpra pessoalmente a
notificação.
(
)
O prazo para cumprimento da diligência
classificada como prioritária é de até 3 (três) dias
úteis.
(
) A realização de diligências fora do horário de
expediente independe de autorização prévia pelo
Promotor de Justiça ou pelo Coordenador da Central
de Diligências e Atendimento ao Cidadão.
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A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F–V–V–F
F–F–V–V
V–V–F–F
V–F–V–F
V–F–F–V

–
–
–
–
–

dos

V.
F.
V.
F.
F.

INFORMÁTICA

46. Avalie as seguintes afirmações em relação ao recurso
de Acesso Rápido do Explorador de Arquivos do
Windows 10.
I.

Não é possível remover do Acesso Rápido uma
pasta que você utiliza todos os dias.
II. É possível fixar uma pasta na visualização do
Acesso Rápido, independente de sua utilização
prévia.
III. Não é possível alterar a visualização do recurso
Acesso Rápido no Explorador de Arquivos.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

47. Com relação aos recursos de proteção de documento
do Microsoft Word 2007, assinale com C as
afirmações corretas e assinale com I as incorretas.
( ) No caso de perda ou esquecimento da senha de
abertura do arquivo, a senha de administrador do
Windows permite abrir e substituir a senha do
arquivo protegido.
( ) Para retirar a senha de exibição/leitura do
arquivo, deve-se inserir uma assinatura digital válida
para remoção de senhas.
( ) A proteção de edição de comentários e
alterações controladas pode possuir uma senha
diferente da senha de abertura de arquivo
protegido.
A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I
C
I
I

– I
–C
–C
– I
– C

–
–
–
–
–

dos

I.
I.
I.
C.
C.
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48. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que
aparecem.

51. Acerca do modo de navegação anônima no navegador
Google Chrome, na sua versão atual, assinale a
alternativa correta.

No sistema operacional Windows 10 a ferramenta que
possui a funcionalidade de antivírus é o _______, ao
passo que a proteção relativa ao tráfego de rede,
bloqueio e controle de quais programas podem
acessar as conexões de rede é realizado pelo
________.

(A) Todas as conexões utilizam o protocolo HTTPS.
(B) As páginas visitadas não são registradas no
histórico de navegação.
(C) Apenas
cookies de sites seguros são
armazenados localmente.
(D) Os dados de usuário e senha não serão visíveis
pelos sites acessados.
(E) A indicação de favoritos fica indisponível durante
a navegação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Firewall do Windows – Windows Defender
Windows Defender – Filtro Smart Screen
Filtro Smart Screen – Firewall do Windows
Firewall do Windows – Filtro Smart Screen
Windows Defender – Firewall do Windows

49. Na impressão de documentos, fotos e imagens
digitalizadas, existe uma relação entre o tamanho da
imagem impressa e a resolução de sua digitalização.
Para imprimir uma imagem que foi originalmente
digitalizada com 600 DPI, ampliada em duas vezes
(dobro seu tamanho original), sem cortes, a
impressão deve ser realizada com resolução de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

75 DPI.
150 DPI.
300 DPI.
600 DPI.
1200 DPI.

50. O tipo de código malicioso, que se instala em
computadores, que torna inacessíveis os dados
armazenados em um equipamento, muitas vezes
usando criptografia, e que exige pagamento de
resgate para restabelecer o acesso ao usuário é
denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ransomeware.
RAT.
Backdoor.
Worm.
Bot.

52. A figura a seguir apresenta um acesso realizado com
o navegador Google Chrome em sua versão atual.

O ícone que contém a letra “i” à esquerda da URL
apresentada significa que a conexão

(A) é segura, ou seja, pode-se verificar as
informações detalhadas do certificado do
servidor.
(B) utiliza um certificado com o prazo de validade
expirado.
(C) utiliza criptografia apenas para os dados de
download, sem criptografia para os dados
enviados pelo navegador.
(D) necessita do envio de informações do
computador para completar o acesso ao site.
(E) não é privada, contendo conteúdo que não utiliza
o protocolo HTTPS na conexão.
53. No Microsoft Word 2007 o recurso que permite criar
blocos de conteúdo que podem ser replicados em
vários pontos do texto, sem a necessidade de digitar
todo o conteúdo a cada inserção ou de utilizar os
recursos de edição Copiar/Colar, é acionado através
da aba Inserir, no recurso
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

caixa de texto.
links.
cabeçalho e rodapé.
tabelas.
gráficos.
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Instrução: As questões 54 e 55 estão relacionadas à
descrição abaixo.
Uma planilha do Microsoft Excel 2007 está organizada da
seguinte forma:
A coluna A contém, nas primeiras 10 linhas, o nome de
vários setores do MPRS. A coluna B contém, nas 10
primeiras linhas, a quantidade de processos em cada
setor.
A planilha deverá ser editada de forma que a célula B20
contenha o número total de processos listados, e as 10
primeiras linhas da coluna C deverão informar o
percentual de processos de cada setor. O cálculo do
percentual deverá ser feito através da divisão do número
de processos referente ao setor (linha) pelo total de
processos, multiplicando-se o valor pela constante 100,
com formato de número “Geral”.
54. A fórmula a ser inserida na célula B20 deverá ser:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=SOMA(B1;B10)
=SOMASEQUÊNCIA(A1:A10;B1:B10)
=SOMA(B1:B10)
=SOMA(A1;B10)
=SOMASEQUÊNCIA(B1;B10)

55. Uma fórmula deverá ser construída na célula C1 e
deverá ser copiada para as demais células arrastandose o cursor a partir do canto inferior direito da célula
C1 até a célula C10. A fórmula a ser inserida na célula
C1 deverá ser:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=(B1/B$20)*100%
=(B1/$B20)*100
=(B1:A10/$B$20)*100%
=(B1/B$20)*100
=(B1/B20%)*100%

Quais afirmações são verdadeiras?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

57. A metade de 4
(A) 2
(B)

n

qualquer, considere as

é igual a

239 .
.

(D) 2

79

.

(E)

40

.

40

280 .

58. Em um copo são colocados, uma única vez, 100
palitos. Os palitos serão retirados sem reposição por
diferentes pessoas de acordo com a seguinte regra: a
primeira pessoa retira um palito; a segunda pessoa
retira mais palitos do que a primeira; a terceira
pessoa retira mais palitos do que a segunda, e cada
pessoa seguinte retira mais palitos do que a anterior
até que o copo fique vazio.
De acordo com essa regra, o maior número de
pessoas diferentes que podem retirar palitos do copo
é
10.
11.
12.
13.
14.

59. Considere as afirmações a seguir.
I.

56. Dado um número natural
afirmações a seguir.

20

(C) 2

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II, III e IV.

Maria é mãe de cinco crianças.

II. Três das cinco crianças de Maria têm olhos
castanhos e duas delas têm olhos azuis.

I.

2n é número par.

III. Maria é mãe de mais meninas do que de meninos.

II.

n2

III.

n
é número natural.
2

Se as três afirmações anteriores são verdadeiras,
como consequência, pode-se deduzir que

IV.

n  1 é numero ímpar.

é divisível por 2.

(A) duas das crianças são meninos.
(B) pelo menos duas meninas têm olhos azuis.
(C) pelo menos dois meninos têm olhos azuis.
(D) pelo menos um menino tem olhos castanhos.
(E) pelo menos uma menina tem olhos castanhos.
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60.
2

2

1  1 
1

1    1     1  
2  3 
4

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2

2


1  1 
1 
1 
1 
1
  1    1    1     1     1     1   é igual a
5 
6 
7 
8 
9   10 

2

2

2

2

2

1
.
10
1
.
99
1
.
100
1
.
999
1
.
1000
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GABARITO PROVISÓRIO

1

A

16

E

31

C

46

B

2

D

17

C

32

A

47

D

3

E

18

D

33

B

48

E

4

E

19

C

34

C

49

C

5

B

20

B

35

E

50

A

6

C

21

A

36

C

51

B

7

C

22

E

37

A

52

E

8

A

23

D

38

D

53

A

9

D

24

B

39

C

54

C

10

D

25

E

40

B

55

D

11

A

26

D

41

B

56

A

12

C

27

E

42

E

57

D

13

A

28

C

43

B

58

D

14

A

29

A

44

B

59

E

15

D

30

B

45

E

60

C

