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- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.
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- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- Marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
1. Considere as seguintes normas constitucionais: 
 
 I. A República Federativa do Brasil buscará a inte-

gração econômica, política, social e cultural dos po-
vos da América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações.  

 
 II. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determi-
nação judicial. 

 
 III. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem à melhoria de sua condição 
social, o piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho. 

 
 IV. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer. 

 
São normas de eficácia limitada os preceitos indicados 
SOMENTE em 

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

_________________________________________________________ 
 

2. Sebastião é governador de um determinado Estado brasi-
leiro e pretende se candidatar à reeleição nas próximas 
eleições. Neste caso, de acordo com a Constituição Fe-
deral de 1988, Sebastião 
 
(A) deverá se afastar do cargo até três meses antes do 

pleito, mas continuará recebendo a respectiva remu-
neração. 

 
(B) deverá renunciar ao seu mandato até seis meses 

antes do pleito. 
 
(C) deverá se afastar do cargo até seis meses antes do 

pleito, mas continuará recebendo a respectiva remu-
neração.  

 
(D) deverá renunciar ao seu mandato até três meses 

antes do pleito. 
 
(E) poderá permanecer no cargo, inexistindo obrigatorie-

dade de renúncia ao mandato. 
_________________________________________________________ 
 

3. José, Deputado Federal, é investido no cargo de Secretá-
rio de um determinado Estado da Federação. Nesse caso, 
de acordo com a Constituição Federal de 1988, José 
 
(A) perderá o mandato de Deputado Federal se perma-

necer no cargo de Secretário de Estado por mais de 
seis meses. 

 
(B) perderá o mandato de Deputado Federal indepen-

dentemente do prazo que permanecer no cargo de 
Secretário de Estado. 

 
(C) não perderá o mandato de Deputado Federal e po-

derá optar pela remuneração do mandato. 
 
(D) não perderá o mandato de Deputado Federal e rece-

berá a remuneração de Secretário de Estado. 
 
(E) poderá cumular os cargos de Deputado Federal e 

Secretário de Estado, optando-se por uma das re-
munerações estabelecidas. 

4. Paulo é Juiz do Trabalho em certa comarca. Xisto é Juiz 
de um Tribunal Regional do Trabalho de determinada re-
gião. Para Paulo e Xisto comporem o Conselho Nacional 
de Justiça, nomeados pelo Presidente da República de-
pois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Se-
nado Federal, eles deverão ser indicados 
 
(A) pelo Presidente do Senado Federal. 
 
(B) pela maioria absoluta de todos os Presidentes dos 

Tribunais Regionais do Trabalho do Brasil. 
 
(C) pelo Supremo Tribunal Federal. 
 
(D) pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
 
(E) pelo Congresso Nacional. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 
5. Determinado administrador público desapropriou certo 

imóvel residencial com o propósito de perseguir o expro-
priado, seu inimigo político. Não obstante o vício narrado, 
a Administração Pública decide convalidar o ato adminis-
trativo praticado (desapropriação) com efeitos retroativos. 
Sobre o fato, é correto afirmar que: 
 
(A) Será possível a convalidação, a fim de ser aprovei-

tado o ato administrativo praticado, sanando-se, 
assim, o vício existente. 

 
(B) Não será possível a convalidação, sendo ilegal o  

ato praticado, por conter vício de finalidade. 
 
(C) Não será possível a convalidação, sendo ilegal o ato 

praticado, por conter vício de forma. 
 
(D) Será possível a convalidação, no entanto, ela deverá 

ter efeitos ex nunc e, não, ex tunc. 
 
(E) Não será possível a convalidação, sendo ilegal o ato 

praticado, por conter vício de objeto. 
_________________________________________________________ 
 

6. Manoel, servidor público federal, foi punido com a penali-
dade de suspensão por sessenta dias. Nos termos da Lei 
no 8.112/1990, após o decurso de determinado período de 
efetivo exercício, Manoel terá a sanção cancelada de seus 
registros, desde que, nesse período, não tenha praticado 
nova infração disciplinar. O lapso temporal a que se refere 
o enunciado é de 
 
(A) 2 anos. 
(B) 4 anos. 
(C) 3 anos. 
(D) 5 anos. 
(E) 1 ano. 

_________________________________________________________ 
 

7. Nos termos da Lei no 8.429/1992, praticar ato visando fim 
proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele pre-
visto na regra de competência constitui 
 
(A) ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os princípios da Administração Pública.  
 
(B) mero ilícito administrativo.  
 
(C) ato de improbidade administrativa que importa enri-

quecimento ilícito. 
 
(D) conduta lícita, não caracterizando qualquer irregula-

ridade. 
 
(E) ato de improbidade administrativa que causa pre-

juízo ao erário. 
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Noções de Direito Civil 

 
8. Joana possui dezesseis anos e cinco meses de idade. 

Seu pai é falecido e sua mãe, Jaqueline, pretende torná-la 
capaz para exercício dos atos da vida civil. De acordo com 
o Código Civil brasileiro, cessará a incapacidade de Joana 
 
(A) quando ela completar dezoito anos de idade, tendo 

em vista que Jaqueline não poderá fazer esta con-
cessão. 

 
(B) pela concessão de Jaqueline mediante instrumento 

público dependente de homologação judicial. 
 
(C) pela concessão de Jaqueline mediante instrumento 

público independentemente de homologação judicial. 
 
(D) pela concessão de Jaqueline mediante instrumento 

particular dependente de homologação judicial. 
 
(E) apenas por sentença do juiz, ouvindo-se o tutor, 

tendo em vista que Jaqueline não poderá fazer esta 
concessão.  

_________________________________________________________ 
 

9. No Município AMOR existem duas instituições religiosas: 
igreja "HARMONIA" e paróquia "SANTA LUZIA". Há, tam-
bém, uma fundação privada denominada "MÃES DA LUZ", 
que recebe ajuda das duas instituições religiosas referidas 
e da autarquia federal "SAÚDE". De acordo com o Código 
Civil brasileiro, no caso hipotético apresentado, são 
pessoas jurídicas de Direito Público Interno 
 
(A) a autarquia federal SAÚDE, a igreja HARMONIA e a 

paróquia SANTA LUZIA. 
 
(B) o Município AMOR, a autarquia federal SAÚDE, a 

igreja HARMONIA e a paróquia SANTA LUZIA. 
 
(C) o Município AMOR, a igreja HARMONIA, a paróquia 

SANTA LUZIA e a fundação MÃES DA LUZ. 
 
(D) o Município AMOR, a autarquia federal SAÚDE e a 

paróquia SANTA LUZIA, apenas. 
 
(E) o Município AMOR e a autarquia federal SAÚDE, 

apenas. 
_________________________________________________________ 
 

10. Considere as seguintes hipóteses: 
 
 I. Na reforma da residência de Otávio, foi retirada to-

da a lareira da sala para pintura das paredes e teto 
para posterior recolocação.  

 
 II. Márcia comprou sementes e as plantou para fins de 

cultivo. 
 
Nestes casos, a lareira 
 
(A) é considerada bem móvel e as sementes bens imó-

veis. 
 
(B) e as sementes são considerados bens imóveis. 
 
(C) e as sementes são considerados bens móveis. 
 
(D) é considerada bem imóvel e as sementes bens 

móveis.  
 
(E) e as sementes são considerados bens insuscetíveis 

de classificação momentânea. 

 
Noções de Direito Processual Civil 

 
11. Pedro ajuizou ação revisional de contrato bancário contra 

uma determinada instituição financeira. Se a matéria con-
trovertida for unicamente de direito e no juízo já houver 
sido proferida sentença de total improcedência em outros 
casos idênticos, o juiz  
 
(A) poderá dispensar a citação e proferir sentença, re-

produzindo-se o teor da anteriormente prolatada, ca-
bendo contra essa sentença recurso de agravo de 
instrumento pelo autor. 

 
(B) não poderá dispensar a citação, mas poderá proferir 

após o decurso do prazo para apresentação da con-
testação, sentença de mérito, cabendo recurso de 
apelação sem possibilidade de exercer o Magistrado 
o juízo de retratação. 

 
(C) poderá dispensar a citação e proferir sentença, re-

produzindo-se o teor da anteriormente prolatada e, 
havendo recurso de apelação pelo autor, é vedado o 
juízo de retratação pelo Magistrado. 

 
(D) não poderá dispensar a citação, mas poderá proferir, 

após o decurso do prazo para contestação, sentença 
de mérito, cabendo recurso de apelação, com 
possibilidade de juízo de retratação pelo Magistrado. 

 
(E) poderá dispensar a citação e proferir sentença, re-

produzindo-se o teor da anteriormente prolatada e, 
havendo recurso de apelação pelo autor, o juiz po-
derá exercer o juízo de retratação no prazo de cin-
co dias, decidindo sobre a manutenção ou não da 
sentença. 

_________________________________________________________ 
 

12. Xisto é processado e condenado ao pagamento de indeni-
zação por danos morais e materiais em favor de Tomé, na 
quantia total de R$ 100.000,00. Iniciada a fase de cumpri-
mento de sentença para pagamento do débito, Xisto tem 
um apartamento de sua propriedade na praia penhorado e 
devidamente avaliado por perito judicial. Maria, José e 
Paulo, cônjuge, filho e genitor de Xisto, respectivamente, 
pretendem exercer o direito de remição e, para tanto, po-
derão requerer a adjudicação do bem penhorado, ofere-
cendo preço não inferior ao da avaliação e, havendo diver-
gência entre os pretendentes, com igualdade de oferta 
após uma licitação entre eles, terá preferência na adju-
dicação, 
 
(A) Maria, Paulo e José, nessa ordem. 

(B) José, Paulo e Maria, nessa ordem. 

(C) Maria, José e Paulo, nessa ordem. 

(D) Paulo, Maria e José, nessa ordem. 

(E) José, Maria e Paulo, nessa ordem. 
_________________________________________________________ 
 

13. Tício ajuizou ação de cobrança contra Igor, julgada pro-
cedente em primeira instância. Tício interpôs recurso de 
apelação, recebido por decisão do Magistrado apenas no 
efeito devolutivo. Tício interpôs contra esta decisão em-
bargos declaratórios por entender que havia contradição, 
os quais foram rejeitados pelo Magistrado. Contra a de-
cisão que recebeu o recurso no efeito devolutivo caberá 
 
(A) agravo de instrumento, no prazo de dez dias. 

(B) mandado de segurança. 

(C) agravo retido, no prazo de dez dias. 

(D) agravo de instrumento, no prazo de quinze dias. 

(E) agravo retido, no prazo de quinze dias. 
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Direito do Trabalho 

 
14. São requisitos legais da relação de emprego e do contrato de trabalho: 

 
(A) pessoalidade do empregado; subordinação jurídica do empregado; exclusividade na prestação dos serviços. 
(B) exclusividade na prestação dos serviços; eventualidade do trabalho; pessoalidade do empregador. 
(C) eventualidade do trabalho; alteridade; onerosidade. 
(D) onerosidade; não eventualidade do trabalho; pessoalidade do empregado. 
(E) alteridade; habitualidade; impessoalidade do empregado. 

 
 
15. De acordo com previsão da Constituição Federal brasileira e da CLT, em relação à duração do trabalho é correto afirmar que 

 
(A) a duração do trabalho normal não poderá ser superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, não sendo facultada a 

compensação de horários. 
 
(B) a duração do trabalho normal não poderá ser superior a 8 horas diárias e 48 horas semanais, sendo facultada a 

compensação de horários. 
 
(C) será considerado trabalho noturno para o trabalhador urbano aquele executado entre às 22 horas de um dia e às 5 horas 

do dia seguinte. 
 
(D) será considerado horário noturno para o trabalhador urbano aquele executado entre às 21 horas de um dia e às 4 horas do 

dia seguinte. 
 
(E) para a jornada diária de trabalho contínuo superior a 4 horas e não excedente a 6 horas o intervalo obrigatório será de, no 

mínimo, uma hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de duas horas. 
 
 
16. Sobre segurança e medicina no trabalho, nos termos da legislação trabalhista pertinente, é correto afirmar: 

 
(A) São consideradas atividades insalubres aquelas, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 

permanente com inflamáveis ou explosivos em condição de risco acentuado. 
 
(B) O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde 

ou integridade física, nos termos da CLT e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. 
 
(C) Será obrigatória a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, conforme instruções do Ministério do 

Trabalho nos estabelecimentos nelas especificadas, sendo composta por representantes dos empregados cujo mandato 
dos membros titulares será de um ano, sem direito à reeleição. 

 
(D) O trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos por norma, assegura ao empregado o 

adicional de 30% sobre o salário contratual. 
 
(E) Caso o empregado exerça suas atividades em condições insalubres ou de periculosidade, ele não poderá optar pelo 

pagamento de um dos adicionais, por falta de previsão legal. 
 
 

Direito Processual do Trabalho 
 

17. Quanto à organização, jurisdição e competência da Justiça do Trabalho, é INCORRETO afirmar que 
 
(A) a Justiça do Trabalho é competente, para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e os operadores 

portuários ou o Órgão Gestor de Mão de Obra decorrentes da relação de trabalho. 
 
(B) a competência das Varas do Trabalho, em regra, é determinada pelo local da contratação ou domicílio do empregado, 

ainda que tenha sido diversa a localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador. 
 
(C) conforme previsão constitucional compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, 

entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. 
 
(D) os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de, no mínimo, sete juízes, sendo um quinto dentre advogados e 

membros do Ministério Público do Trabalho e os demais mediante promoção de Juízes do Trabalho por antiguidade e 
merecimento, alternadamente. 

 
(E) nas localidades em que existir mais de uma Vara do Trabalho haverá um distribuidor, cuja principal competência é a 

distribuição, pela ordem rigorosa de entrada, e sucessivamente a cada Vara, dos feitos que, para esse fim, lhe forem 
apresentados pelos interessados. 

 
 
18. De acordo com a CLT, em regra, os atos processuais praticados no Processo Trabalhista serão 

 
(A) sempre públicos e realizar-se-ão nos dias úteis das 8 às 18 horas. 
 
(B) públicos salvo quando as partes estabelecerem o contrário e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. 
 
(C) públicos salvo quando o contrário determinar o juiz e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 18 horas. 
 
(D) públicos salvo quando envolver pessoa pública de notoriedade social e a penhora poderá realizar-se em domingo ou dia 

de feriado, independente de autorização expressa do juiz.  
 
(E) públicos salvo quando o contrário determinar o interesse social e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. 
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19. Nas audiências realizadas nos processos trabalhistas pe-
los órgãos da Justiça do Trabalho é INCORRETO afirmar 
que 
 
(A) é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo 

gerente, ou qualquer outro preposto que tenha co-
nhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o 
proponente. 

 
(B) se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, 

devidamente comprovado, não for possível ao em-
pregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se 
representar por outro empregado que pertença à 
mesma profissão, ou pelo seu sindicato. 

 
(C) o não comparecimento do reclamante à audiência 

importa em revelia, além de confissão quanto à ma-
téria de fato. 

 
(D) as testemunhas, em regra, comparecerão à audiên-

cia independentemente de notificação ou intimação,  
 
(E) as testemunhas que forem intimadas para compare-

cimento em audiência e, sem motivo justificado, não 
atendam à intimação, estarão sujeitas a condução 
coercitiva, além do pagamento de multa. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Administração Pública 
 
20. De acordo com o princípio da legalidade o administrador 

público pode fazer 
 
(A) tudo o que a lei não proibir expressamente. 
 
(B) tudo aquilo que julgar compatível com o interesse 

público. 
 
(C) apenas aquilo que as normas sociais considerarem 

moralmente adequado. 
 
(D) apenas aquilo que as leis expressamente autoriza-

rem ou determinarem. 
 
(E) aquilo que o bom senso e a ética aprovarem. 

_________________________________________________________ 
 

21. O principal desafio do gestor envolvido com o planeja-
mento estratégico no nível tático é 
 
(A) definir claramente os objetivos gerais a serem alcan-

çados. 
 
(B) articular os níveis estratégico e operacional do pla-

nejamento. 
 
(C) tomar decisões quanto às questões de longo prazo 

da empresa. 
 
(D) aplicar os planos específicos definidos no planeja-

mento operacional. 
 
(E) adaptar as decisões do planejamento geral às ten-

dências do mercado. 
_________________________________________________________ 
 

22. Uma gestão pública voltada para a excelência deve 
 
(A) estar focada em resultados e orientada para o cida-

dão. 
 
(B) concentrar seus recursos nos serviços mais ren-

táveis. 
 
(C) priorizar, acima de tudo, a racionalização dos gastos. 
 
(D) se pautar apenas no cumprimento das regras for-

mais. 
 
(E) enfatizar as demandas dos setores mais necessita-

dos. 

 
Noções de Orçamento Público e Finanças 

 
23. O princípio orçamentário que determina que a lei orça-

mentária anual não conterá dispositivo estranho à previ-
são de receita e à fixação de receita, não se incluindo 
nessa proibição a autorização para abertura de créditos 
suplementares e a contratação de operações de crédito é 
denominado princípio da 
 
(A) especificação. 
 
(B) isonomia. 
 
(C) exclusividade. 
 
(D) anualidade. 
 
(E) não-afetação de receitas. 

_________________________________________________________ 
 

24. Os créditos especiais, um dos tipos possíveis de créditos 
adicionais, 
 
(A) prescindem, para sua abertura, de indicação dos re-

cursos para financiá-los. 
 
(B) não podem ser financiados por operações de crédito 

de antecipação de receitas, em nenhuma hipótese. 
 
(C) são autorizados pelo Poder Legislativo atender des-

pesas imprevisíveis e urgentes como as decorrentes 
de guerra ou calamidade pública. 

 
(D) têm por objetivo reforçar dotação já existente no 

orçamento em vigor. 
 
(E) são destinados ao financiamento de despesas para 

as quais não haja dotação orçamentária específica. 
_________________________________________________________ 
 

25. Analise as afirmações a seguir, cotejando-as com as dis-
posições da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
 I. Os atos que aumentarem ou criarem despesa obri-

gatória de caráter continuado para um ente da fede-
ração deverão demonstrar a origem de recursos 
para seu custeio. 

 
 II. As despesas de pessoal dos estados da federação 

não podem ultrapassar 60% da sua receita corrente 
líquida. 

 
 III. É expressamente vedada a destinação de recursos 

para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades 
de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas. 

 
 IV. Considera-se aumento permanente da receita o 

proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo e majoração ou criação de tributo 
ou contribuição. 

 
Está em consonância com a referida Lei o que consta 
APENAS em 
 
(A) I e II. 
 
(B) I e III. 
 
(C) II e III. 
 
(D) I, II e IV. 
 
(E) I, III e IV. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  As questões de números 26 a 30 referem-se ao texto seguinte. 
 

A Amazônia, dona de uma bacia hidrográfica com cerca de 60% do potencial hidrelétrico do país, tem a chance de emergir 

como uma região próspera, capaz de conciliar desenvolvimento, conservação e diversidade sociocultural. O progresso está 

diretamente ligado ao papel que a região exercerá em duas áreas estratégicas para o planeta: clima e energia. Não se trata de 

explorar a floresta e deixar para trás terra arrasada, mas de aproveitar o valor de seus ativos sem qualquer agressão ao meio 

ambiente. Para isso, basta que o Brasil seja capaz de colocar em prática uma ampla e bem-sucedida política socioambiental, a 

exemplo do que faz a indústria cosmética nacional, que seduziu o mundo com a biodiversidade brasileira. É marketing e é 

conservacionismo também. 

Segundo o pesquisador Beto Veríssimo, fundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a floresta 

é fundamental para a redução global das emissões de gases de efeito estufa. "O Brasil depende da região para produzir mais energia 

e não sou contra a expansão da rede de usinas aqui, mas é preciso cautela, para não repetir erros do passado, quando as 

hidrelétricas catalisaram ocupação desordenada, conflitos sociais e desmatamentos. Enfrentar o desmatamento da Amazônia é crucial 

para o Brasil." 
 

(Trecho de Diálogos capitais. CartaCapital, 7 de setembro de 2011, p. 46) 
 
 
26. No último parágrafo, o pesquisador 
 

(A) lamenta o fato de ser necessário desmatar a floresta para criar condições mais favoráveis para a Amazônia, especialmente 
quanto ao fornecimento de energia elétrica. 

 
(B) aponta para as dificuldades que surgirão com os novos projetos de construção de usinas hidrelétricas na região 

amazônica. 
 
(C) defende a construção de novas usinas, por trazerem benefícios para toda a região, ainda que seja necessário desmatar 

grandes áreas de floresta. 
 
(D) alerta para a necessidade de um planejamento de ações, para evitar, como já têm acontecido, fatos comprometedores do 

desenvolvimento sustentável da Amazônia.  
 
(E) constata que, apesar da abundância de recursos hídricos na região amazônica, é inaceitável seu aproveitamento com a 

construção de novas usinas hidrelétricas. 
 
 
27. É marketing e é conservacionismo também.  (final do 1o parágrafo) 
 

O exemplo referente à indústria de cosméticos retoma em linhas gerais a ideia contida em: 
 

(A) O progresso está diretamente ligado ao papel que a região exercerá em duas áreas estratégicas para o planeta: clima e 
energia.  

 
(B) ... mas de aproveitar o valor de seus ativos sem qualquer agressão ao meio ambiente.  
 
(C) O Brasil depende da região para produzir mais energia ... 
 
(D) ... quando as hidrelétricas catalisaram ocupação desordenada, conflitos sociais e desmatamentos.  
 
(E) Enfrentar o desmatamento da Amazônia é crucial para o Brasil. 

 
 
28. Para isso, basta que o Brasil seja capaz de colocar em prática uma ampla e bem-sucedida política socioambiental ...  

(1o parágrafo) 

 
O emprego da forma verbal grifada na frase acima indica 

 
(A) restrição à afirmativa anterior. 
 
(B) condição da realização de um fato. 
 
(C) finalidade de uma ação futura. 
 
(D) tempo passado em correlação com outro. 
 
(E) hipótese passível de se realizar. 
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29. ... e não sou contra a expansão da rede de usinas aqui, mas é preciso cautela ...  (2o parágrafo) 

 
O segmento grifado acima denota 

 
(A) finalidade decorrente do próprio desenvolvimento do texto. 
(B) ressalva em correlação com o sentido da afirmativa anterior. 
(C) temporalidade necessária à concretização da ação prevista. 
(D) causa que justifica o posicionamento do pesquisador. 
(E) condição para a realização da hipótese anterior a ele. 

 
 
30. A Amazônia, dona de uma bacia hidrográfica com cerca de 60% do potencial hidrelétrico do país, tem a chance de emergir como 

uma região próspera, capaz de conciliar desenvolvimento, conservação e diversidade sociocultural.  
 

O sentido geral do que se diz acima está retomado, com clareza e correção, em: 
 

(A) As riquezas naturais da região amazônica e, especialmente, seu potencial hidrelétrico propiciam a ela um futuro promissor, 
com um desenvolvimento aliado à preservação de sua diversidade ambiental e cultural. 

 
(B) Com a sua diversidade, o ambiente da Amazônia se dispõe para alcançar sucesso, em parte nos recursos hidrelétricos da 

região, cerca de muito grandes, por sua conservação, e a prosperidade que virá. 
 
(C) A região que deverá se tornar próspera, é a Amazônia, que com seus recursos hidrelétricos em potencial e a 

biodiversidade, ela vai ser capaz de concordar com a conservação e o desenvolvimento. 
 
(D) A bacia hidrográfica abundante na região amazônica, com suas hidrelétricas, vão permitir o desenvolvimento dessa mesma 

região, em conjunto com a diversidade social e ambiental que ali se encontra. 
 
(E) Todo o desenvolvimento da região amazônica, com seus rios abundantes e potencial de construir hidrelétricas, serão o 

fator do crescimento regional, com desenvolvimento da diversidade e do ambiente. 
 
 
Atenção:  As questões de números 31 a 35 referem-se ao texto seguinte. 
 

Na reunião em que foi eleito diretor-geral da Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) da ONU, o ex-ministro 

brasileiro José Graziano da Silva assegurou − com sua experiência de gestor do programa de combate à fome entre nós − que esta 

será sua prioridade: enfrentar esse problema no mundo, para que até 2015 o número de carentes de alimentos no planeta, hoje em 

torno de 1 bilhão, se reduza à metade. "É o desafio do nosso tempo", disse na ocasião o ex-secretário da ONU, Kofi Anan, lembrando 

que um dos complicadores dessa questão, "o protecionismo dos ricos" à sua produção de alimentos, só tem aumentado. E isso 

quando a própria FAO alerta que os preços desses produtos continuarão a subir nos próximos dez anos. E que a produção precisará 

crescer 70% até 2050, para alimentar os 9,2 bilhões de pessoas que estarão no mundo nessa época. Ele alertou também para os 

crescentes compra e arrendamento de terras em outros países, por especuladores de fundos de alto risco de países industrializados.  

Tudo acontece num cenário paradoxal. Um relatório da própria FAO assegura que um terço dos alimentos produzidos no 

mundo, cerca de 1,3 bilhão de toneladas anuais, se perde ou é desperdiçado. Os consumidores ricos desperdiçam 222 milhões de 

toneladas de frutas e hortaliças − tanto quanto a produção de alimentos na África.  

E assim vamos no mundo dos paradoxos. A produção de alimentos cresce, sobem os preços, "commodities" transformam-se 

em garantia para investimentos, juntamente com a compra de terras em países mais pobres. Mas não se consegue sair de perto do 

número terrível de 1 bilhão de famintos no planeta, 40% da humanidade, vivendo abaixo da linha de pobreza. 
 

(Trecho com adaptações do artigo de Washington Novaes. O Estado de S. Paulo, A2, Espaço Aberto, 1 de julho de 2011) 
 
 
31. A ideia central do texto está explicitada em: 
 

(A) O aumento do número de famintos nas regiões pobres do planeta exige atitudes de autoridades em relação ao comércio 
mundial de alimentos.  

 
(B) A especulação econômica em torno de terras nos países em desenvolvimento põe em risco a produção de alimentos. 
 
(C) A ação prioritária da FAO, órgão da ONU, estará voltada para a redução do número de pessoas que passam fome em todo 

o mundo. 
 
(D) O aumento dos preços de alimentos decorrente da busca de lucros pelos países mais ricos agrava a fome em todo o 

planeta. 
 
(E) O desperdício de alimentos, principalmente nos países ricos, é a razão primeira do aumento de preços em países mais 

pobres.  
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32. O cenário paradoxal a que o autor alude no 2o parágrafo se estabelece entre 
 

(A) o desperdício de alimentos nos países mais ricos e o incremento do comércio mundial, para atender a toda a população no 
planeta. 

 

(B) a proteção dos países ricos aos seus estoques de alimentos e o aumento da produção em todo o mundo, alavancada por 
altos investimentos no setor agrícola dos países mais pobres. 

 

(C) a especulação em torno da posse de terras para a agricultura nos países mais pobres e o protecionismo dos ricos à 
produção de alimentos, para controlar a alta dos preços no mercado internacional. 

 

(D) a produção de alimentos nos países mais ricos que só cresce, em razão dos enormes investimentos no setor, e a luta dos 
países mais pobres para superar a falta de tecnologia na agricultura. 

 

(E) o crescimento econômico e até mesmo o da produção de alimentos e os efeitos da fome que atinge grande parte da 
população mundial, que vive em extrema pobreza. 

 
 
33. O comentário colocado entre os travessões no 1o parágrafo destaca a 
 

(A) informação que perde validade diante da constatação pela FAO do número de famintos no planeta. 
 

(B) importância das diversas funções dos especialistas ligados às atividades da FAO.  
 

(C) escolha de um novo diretor-geral para a FAO, em razão da crise de alimentos no mundo. 
 

(D) qualificação de quem traça a meta a ser perseguida pela FAO. 
 

(E) repetição de dados para realçar a amplitude de ações da FAO. 
 
 
34. E isso quando a própria FAO alerta que os preços desses produtos continuarão a subir nos próximos dez anos. E que a produ-

ção precisará crescer 70% até 2050, para alimentar os 9,2 bilhões de pessoas que estarão no mundo nessa época.   (1o pará-

grafo) 

 
Considerando-se a maneira como o autor inicia o segmento transcrito acima, é correto deduzir que se trata de 

 
(A) crítica ao posicionamento dos países ricos, que vem dificultando tanto a oferta mundial de alimentos quanto sua aquisição 

por preços mais baixos. 
 

(B) observação que se justifica pela busca de menores preços em um mercado de alimentos sempre sujeito à concorrência 
entre países produtores e países importadores. 

 

(C) certeza de que a atuação da FAO vem sendo determinante para manter o equilíbrio da oferta no mercado de alimentos, 
apesar do constante e progressivo aumento de preços. 

 

(D) conclusão de que a procura por terras destinadas à produção de alimentos nos países mais pobres poderá ajudar a reduzir 
o número de famintos no mundo. 

 

(E) constatação de que o desafio existente em torno do necessário aumento da produtividade agrícola no mundo todo será de 
difícil resolução para a FAO. 

 
 
35. O verbo que se mantém corretamente no singular, apesar das alterações propostas entre parênteses para o segmento grifado, 

está na frase: 
 

(A) É o desafio do nosso tempo.  (os desafios) 
 

(B) E isso quando a própria FAO alerta ...  (os especialistas da própria FAO) 
 

(C) E que a produção precisará crescer 70% até 2050 ...  (a produção de alimentos) 
 

(D) Tudo acontece num cenário paradoxal.  (Todos os problemas) 
 

(E) Um relatório da própria FAO assegura ...  (Os dados de um relatório) 
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Atenção:  As questões de números 36 a 40 referem-se ao texto seguinte. 
 

Ainda que existam estudos modernos levantando a hipótese de que a tragédia grega teria tido sua origem em rituais 

fúnebres, danças mímicas de atores mascarados em homenagem a heróis mortos, a tese geralmente aceita é a de que nasceu dos 

cultos a Dionísios, deus do vinho e da fertilidade, das fontes da vida e do sexo.  

Duas figuras merecem atenção na fase primitiva do teatro grego: um tirano, Pisístrato, e um ator, Téspis. O primeiro 

oficializou o culto a Dionísios, mandou organizar as festas dionisíacas urbanas e chamou Téspis para promovê-las anualmente. De 

forma competitiva, passaram a ser realizadas durante seis dias na primavera. Para muitos, Téspis foi o primeiro ator. E também o 

responsável por transformações decisivas na libertação da dramaturgia das amarras da poesia.  

Aristóteles deixou-nos o primeiro documento básico de teoria teatral: Poética, dissecando a estrutura da tragédia e da 

comédia, caracterizando os gêneros e suas diferenças, explicando suas origens e analisando seus elementos. Estudando a poesia 

dramática em relação à lírica e à épica, acentua seu significado estético, cívico e moral. Para Aristóteles a arte é imitação da natureza; 

o drama é a imitação de ações, tendo por objetivo provocar compaixão e terror. A identificação do público com os personagens coloca 

o primeiro em estado de êxtase e assim poderá atingir a purgação dessas emoções. 

 
(Fragmento adaptado de Fernando Peixoto. O que é teatro, 4.ed., S.Paulo: Brasiliense, 1981, p.67 e 68) 

 
 
36. Segundo o autor, o surgimento da tragédia grega,  
 

(A) que se pensava estar ligado a Dionísios, passou a ser creditado a Aristóteles, autor da Poética, em que expõe a sua teoria 
teatral. 

 
(B) não obstante a recuperação de nomes como os de Pisístrato e Téspis, permanece ainda uma verdadeira incógnita. 
 
(C) em consenso finalmente obtido entre os estudiosos, relaciona-se aos cultos ao deus do vinho e das fontes da vida, 

Dionísios. 
 
(D) em que pese a importância de Dionísios, tem sido com maior frequência vinculado aos rituais e encenações fúnebres em 

honra dos heróis. 
 
(E) a despeito de divergência mais ou menos recente, costuma ser associado aos cultos a Dionísios, o deus do vinho e das 

fontes da vida. 
 
 
37. O segmento cujo sentido está corretamente expresso em outras palavras é: 
 

(A) dissecando a estrutura = aglutinando os elementos estruturais 
 
(B) libertação da dramaturgia = extroversão dramática 
 
(C) purgação dessas emoções = emancipação desses sentimentos 
 
(D) compaixão e terror = piedade e pavor 
 
(E) levantando a hipótese = auferindo a convicção 

 
 
38. ... acentua seu significado estético, cívico e moral. 
 

O verbo conjugado nos mesmos tempo e modo que o grifado na frase acima está em:  
 

(A) Ainda que existam estudos modernos levantando a hipótese... 
 
(B) Duas figuras merecem atenção na fase primitiva do teatro grego... 
 
(C) De forma competitiva, passaram a ser realizadas durante seis dias na primavera.  
 
(D) Aristóteles deixou-nos o primeiro documento básico de teoria teatral... 
 
(E) ... de que a tragédia grega teria tido sua origem em rituais fúnebres... 
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39. Com relação à pontuação empregada no texto, é correto afirmar: 
 

(A) No segmento na fase primitiva do teatro grego: um tirano, Pisístrato, e um ator, Téspis, a retirada das três vírgulas não 
implicaria prejuízo para a correção e o sentido original. 

 
(B) Os dois-pontos empregados no início do terceiro parágrafo poderiam ser substituídos por ponto e vírgula, sem prejuízo 

para a correção e o sentido original. 
 
(C) No segmento coloca o primeiro em estado de êxtase e assim poderá atingir a purgação, a palavra assim poderia ser 

colocada entre vírgulas, sem prejuízo para a correção e a lógica. 
 
(D) Em Para Aristóteles a arte é imitação da natureza, a colocação de uma vírgula imediatamente depois de Aristóteles 

implicaria prejuízo para a correção e a lógica. 
 
(E) No segmento a tese geralmente aceita é a de que nasceu, a colocação de uma vírgula imediatamente depois da palavra 

aceita não implicaria prejuízo para a correção e a lógica. 
 
 
40. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi corretamente realizada em: 
 

(A) Duas figuras merecem atenção = Duas figuras merecem-na  
 
(B) poderá atingir a purgação = poderá lhe atingir 
 
(C) dissecando a estrutura = dissecando-la 
 
(D) provocar compaixão e terror = provocá-las  
 
(E) mandou organizar as festas = mandou organizar-lhes 

 
 
Atenção:  As questões de números 41 a 45 referem-se ao texto seguinte. 
 

A ideia de uma dimensão humana da arte repousa numa concepção de humanidade que sofreu modificações ao longo do 

tempo. Não há muito, apenas o heroico, o mítico e o religioso eram admitidos na grande arte. A dignidade de um trabalho se media 

em parte pela importância de seu tema. 

Com o tempo tornou-se claro que uma cena da vida cotidiana, uma paisagem ou natureza morta poderiam constituir uma 

grande pintura tanto quanto uma imagem da história ou do mito. Descobriu-se também que havia alguns valores profundos na 

representação de um motivo que não enfocasse o ser humano. Não me refiro apenas à beleza criada pelo domínio de forma e cor de 

que dispunha o pintor. A paisagem e a natureza morta também incorporavam a percepção emotiva do artista para com a natureza e 

as coisas, ou seja, a sua visão no sentido mais amplo. A dimensão humana da arte não está, portanto, confinada à imagem do ser 

humano. O homem também se mostra na relação com aquilo que o rodeia, nos seus artefatos e no caráter expressivo de todos os 

signos e marcas que produz. Esses podem ser nobres ou ignóbeis, alegres ou trágicos, passionais ou serenos. Podem ainda suscitar 

estados de espírito inomináveis, e mesmo assim, portadores de uma enorme força. 

 
(Fragmento de Meyer Schapiro, A dimensão humana da pintura abstrata. Trad. Betina Bischot, S.Paulo: Cosac & Naify, 2001, p. 7 e 8) 

 
 
41. Segundo o autor, ao longo do tempo a pintura passou a incorporar temas que 
 

(A) não se relacionam de modo algum com o homem e com a figura humana, como se dá com as naturezas mortas e as 
paisagens. 

 
(B) envolvem a história, a religião e o mito, mesmo que não estejam diretamente relacionados com o homem e com a figura 

humana. 
 
(C) não tratam diretamente do homem ou de suas grandes questões, muito embora acabem sempre por revelar algo do que é 

propriamente humano. 
 
(D) trazem para o quadro cenas da vida cotidiana e paisagens naturais, a despeito de não propiciarem a realização de grandes 

obras de arte. 
 
(E) sugerem a presença da figura humana no quadro tão somente pelo domínio que o pintor demonstra ao trabalhar com a 

forma e com a cor.  
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42.  ... beleza criada pelo domínio de forma e cor de que dispunha o pintor. 
 

O verbo empregado no texto com a mesma regência do grifado acima está em: 
 

(A) A ideia de uma dimensão humana da arte repousa numa concepção de humanidade... 
 

(B) A paisagem e a natureza morta também incorporavam a percepção emotiva do artista... 
 

(C) Com o tempo tornou-se claro que uma cena da vida cotidiana... 
 

(D) ... que havia alguns valores profundos na representação de um motivo... 
 

(E) ... na relação com aquilo que o rodeia, nos seus artefatos... 
 
 
43. ... uma cena da vida cotidiana, uma paisagem ou natureza morta poderiam constituir uma grande pintura tanto quanto uma 

imagem da história ou do mito. 
 

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: 
 

(A) poderiam serem constituídas. 
 

(B) poderia vir a ser constituída. 
 

(C) teria podido constituir.  
 

(D) poderia ser constituída. 
 

(E) poderiam ter sido constituídas. 
 
 
44. É a atividade de construção de que o artista dispõe, o seu poder de imprimir ...... um trabalho sentimentos e sensações, e a 

qualidade de pensamento que conferem humanidade ...... arte; e essa humanidade pode ser realizada com uma série ilimitada 

de temas ou elementos formais. 

 
Tudo isso já foi repetido ...... exaustão.  

(Fragmento de Meyer Schapiro, A dimensão humana da pintura abstrata, p.9) 
 
 

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
 

(A) à - à - a 
 

(B) a - à  - à 
 

(C) a - à - a 
 

(D) à - a - à 
 

(E) à - a - a 
 
 
45. A frase do texto que, ao ser reescrita, mantém o respeito às regras de concordância e, em linhas gerais, o sentido original é: 
 

(A) Outra descoberta foi a de que também existia na figuração de um motivo em que estivesse ausente o ser humano alguns 
valores profundos. 

 

(B) Uma gama de estados de espírito que não sabemos nomear, apesar de sua grande força, podem ser suscitados pelos 
artefatos e signos que o homem produz. 

 

(C) É numa concepção de humanidade modificada ao longo do tempo que se assenta noções relativas a uma dimensão 
humana da arte. 

 

(D) Não fazem muitos anos que na grande arte só se podiam admitir temas heróicos, míticos ou religiosos. 
 

(E) As obras e seu respectivo valor haviam de ser avaliados na medida da importância do tema tratado. 
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Raciocínio Lógico 

 
46. Em um sábado, das 8:00 às 12:00 horas, cinco funcionários de um tribunal trabalharam no esquema de “mutirão” para atender 

pessoas cujos processos estavam há muito tempo parados por pequenos problemas de documentação. Se, no total, foram 
atendidas 60 pessoas, cada uma por um único funcionário, é correto concluir que 

 
(A) cada funcionário atendeu 12 pessoas. 
 
(B) foram atendidas 15 pessoas entre 8:00 e 9:00 horas. 
 
(C) cada atendimento consumiu, em média, 4 minutos. 
 
(D) um dos funcionários atendeu, em média, 3 ou mais pessoas por hora. 
 
(E) nenhum atendimento levou mais do que 20 minutos. 

 
 
47. Um analista esportivo afirmou:  
 

“Sempre que o time X joga em seu estádio marca pelo menos dois gols.” 
 

De acordo com essa afirmação, conclui-se que, necessariamente, 
 

(A) o time X marca mais gols em seu estádio do que fora dele. 
 
(B) o time X marca menos de dois gols quando joga fora de seu estádio. 
 
(C) se o time X marcar um único gol em um jogo, este terá ocorrido fora de seu estádio. 
 
(D) se o time X marcar três gols em um jogo, este terá ocorrido em seu estádio. 
 
(E) o time X nunca é derrotado quando joga em seu estádio. 

 
 
48. Uma senhora afirmou que todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos e nenhum deles foi usado. Mais tarde, 

ela percebeu que havia se enganado em relação à sua afirmação, o que permite concluir que 
 

(A) pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido ou algum deles foi usado. 
 
(B) pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido ou todos eles foram usados. 
 
(C) os novelos de lã da gaveta não são coloridos e já foram usados. 
 
(D) os novelos de lã da gaveta não são coloridos e algum deles já foi usado. 
 
(E) existem novelos de lã brancos na gaveta e eles já foram usados. 

 
 
49. Se em um determinado ano o mês de agosto teve cinco sextas-feiras, cinco sábados e cinco domingos, então o dia 13 de 

setembro desse ano caiu em 
 

(A) uma quarta-feira. 
 
(B) uma quinta-feira. 
 
(C) uma sexta-feira. 
 
(D) um sábado. 
 
(E) um domingo. 

 
 
50. Quando somente três times (Arrankatoko, Kanelafina e Espantassapo) ainda tinham chances matemáticas de ganhar o cam-

peonato do bairro de 2011, três torcedores fizeram as suas previsões. 
 

Torcedor 1: O campeão será o Arrankatoko ou o Kanelafina.  
 

Torcedor 2: O campeão será o Kanelafina ou o Espantassapo. 
 

Torcedor 3: O campeão não será o Kanelafina. 
 

Seja n o número de torcedores, dentre os três citados acima, que acertaram suas previsões após o término do campeonato. 
Somente com as informações fornecidas,  

 
(A) conclui-se que n = 0. 
 
(B) conclui-se que n = 1. 
 
(C) conclui-se que n = 2. 
 
(D) conclui-se que n = 3. 
 
(E) não se pode descobrir o valor de n. 
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51. Estão representados a seguir os quatro primeiros elementos de uma sequência de figuras formadas por quadrados. 
 

4a3a2a1a   
Mantido o padrão, a 20a figura da sequência será formada por um total de quadrados igual a 

 
(A)   80 
 
(B)   84 
 
(C)   88 
 
(D)   96 
 
(E) 100 

 
 
52. Uma pessoa lançou um dado dez vezes. Somando os pontos obtidos em cada lançamento, ela totalizou 14 pontos. Ao longo das 

dez jogadas, o número mínimo de vezes que essa pessoa obteve a face “1” foi 
 

(A) 5 
 
(B) 6 
 
(C) 7 
 
(D) 8 
 
(E) 9 

 
 
53. Considere a adição abaixo, entre números do sistema de numeração decimal, em que símbolos iguais indicam um mesmo 

algarismo e símbolos diferentes indicam algarismos diferentes. 
 

 
 

Nessas condições, a multiplicação (          ) x (           ) é igual a 
 

(A) 2 
 
(B) 6  
 
(C) 6  
 
(D) 8  
 
(E) 8  

 
 
54. Uma avó deseja dividir uma laranja já descascada em oito partes, para distribuir entre seus oito netos. Para isso, ela fará cortes 

planos na fruta, todos eles passando pelo seu centro e atravessando-a totalmente. O número mínimo de cortes que essa avó 
deverá fazer é igual a 

 
(A) 3 
 
(B) 4 
 
(C) 5 
 
(D) 6 
 
(E) 8 
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55. Em uma sala com 200 pessoas, 90% são homens. Após alguns homens se retirarem, tendo permanecido todas as mulheres, 
elas passaram a representar 20% do grupo. A quantidade de homens que saíram da sala é igual a 

 
(A)   20 
 
(B)   40 
 
(C)   80 
 
(D)   90 
 
(E) 100 

 
 

Noções de Informática 
 

56. À esquerda do Controle de Zoom, localizado no lado direito do rodapé da tela de um documento Word 2010, encontram-se cinco 
botões em miniatura cujas funções podem também ser acessadas em botões na guia 

 
(A) Início. 
 
(B) Inserir. 
 
(C) Exibição. 
 
(D) Revisão. 
 
(E) Layout da Página. 

 
 
57. Ao abrir o BrOffice.org Apresentação (Impress) será aberta a tela do Assistente com as opções: Apresentação vazia, 
 

(A) Usar meus templates e Abrir uma apresentação existente, apenas. 
 
(B) A partir do modelo e Abrir uma apresentação existente, apenas. 
 
(C) A partir do modelo, Abrir uma apresentação existente e Acessar o construtor on-line, apenas. 
 
(D) Usar meus templates Abrir uma apresentação existente e Acessar o construtor on-line, apenas. 
 
(E) A partir do modelo, Usar meus templates Abrir uma apresentação existente e Acessar o construtor on-line. 

 
 
58. No Windows Explorer do Windows XP, teclas e mouse podem ser usados para copiar ou mover arquivos entre pastas, na 

mesma unidade (drive) de disco. Dessa forma, é INCORRETO afirmar que 
 

(A) ao se manter pressionada a tecla Shift e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é movido. 
 
(B) ao se manter pressionada a tecla Ctrl e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é copiado. 
 
(C) ao se manter pressionada a tecla Alt e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, apenas o atalho para o 

arquivo é copiado.  
 
(D) simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse faz com que o arquivo seja copiado. 
 
(E) simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão direito do mouse faz com que seja exibido um menu pop-up para 

escolha da ação a ser tomada.  
 
 
59. Em relação à tecnologia e aplicativos associados à internet, é correto afirmar:  
 

(A) Na internet, o protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é usado para transmitir documentos formatados em 
HTML (Hypertext Mark-up Language). 

 
(B) No Internet Explorer 8 é possível excluir o histórico de navegação apenas pelo menu Ferramentas. 
 
(C) Intranet pode ser definida como um ambiente corporativo que importa uma coleção de páginas de internet e as exibe 

internamente, sem necessidade do uso de senha. 
 
(D) Serviços de webmail consistem no uso compartilhado de software de grupo de discussão instalado em computador. 
 
(E) No Thunderbird 2, a agenda permite configurar vários tipos de alarmes de compromissos.  

 
 
60. Quando um navegador de Internet apresenta em sua barra de status um ícone de cadeado fechado, significa que 
 

(A) somente spams de sites confiáveis serão aceitos pelo navegador. 
 
(B) o navegador está protegido por um programa de antivírus. 
 
(C) a comunicação está sendo monitorada por um firewall.  
 
(D) o site exige senha para acesso às suas páginas. 
 
(E) a comunicação entre o navegador e o site está sendo feita de forma criptografada. 
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