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SIMULADO: ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO - TJ-SP 

 

 

INSTRUÇÕES 

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 100 questões objetivas. 

- Verifique se o caderno está correto, contendo todas as questões e legível. 

- Escreva seu nome completo na folha de respostas 

- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à 

alternativa que você escolheu. 

- O simulado possui duração de 05:00 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha 

de respostas. 

- Após o término do simulado, entregue a folha de respostas para o professor. 

- O caderno de questões deve ser levado com o aluno para posterior conferência. 

- O caderno de questões deve ser trazido no dia seguinte para correção comentada. 

- O gabarito oficial será postado no Facebook  (Página do Professor Brenno). 

- O objetivo deste simulado é aferir os conhecimentos do candidato, além de mensurar o 

trabalho dos professores. Sendo assim, recomendados: 

 

- Não realizar consultas em hipótese alguma, sejam elas através de apostilas, apontamentos e 

afins. 

- Fazer o simulado individualmente, em silêncio, respeitando todos os envolvidos no processo. 

- Desligar aparelhos celulares. 

- Os candidatos que não respeitarem as recomendações serão automaticamente 

excluídos da competição para o recebimento dos prêmios. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para as 5 questões seguintes. 

Central do Brasil 

O filme Central do Brasil, de Walter Salles, tem como protagonista a professora 

aposentada Dora, que ganha um dinheiro extra escrevendo cartas para analfabetos na Central 

do Brasil, estação ferroviária do Rio de Janeiro. Outra personagem é o menino Josué, filho de 

Ana, que contrata os serviços de Dora para escrever cartas passionais para seu ex-marido, pai 

de Josué. Logo após ter contratado a tarefa, Ana morre atropelada. Josué, sem ninguém a 

recorrer na megalópole sem rosto, sob o jugo do estado mínimo (sem proteção social), vê em 

Dora a única pessoa que poderá 2eva-lo até seu pai, no interior do sertão nordestino. 

Dos vários momentos emocionantes do filme, o mais sensibilizante é o encontro de 

Josué com os presumíveis irmãos que, como o pai elaborado em seus sonhos, são também 

marceneiros. A câmera faz uma panorâmica no interior do sertão para mostrar um conjunto 

habitacional de casas populares recém-construídas; em uma das casas, os moradores são os 

filhos do pai de Josué que, em sua residência simples, acolhem para dormir Josué e Dora. Os 

irmãos dormem juntos e dividem a mesma cama. Existe uma comunhão de sentimentos entre os 

irmãos: os que têm um teto para morar, têm trabalho, dão amparo ao menino órfão sem eira nem 

beira. 

No filme, a grande questão do analfabetismo está acoplada a outro desafio, que é a 

questão nordestina, ou seja, o atraso econômico e social da região. Não basta combater o 

analfabetismo, que, por si só, necessitaria dos esforços de, no mínimo, uma geração de 

brasileiros para ser debelado, pois, em 1996, o analfabetismo da população de 15 anos e mais, 

no Brasil, era de 13,03%, representando um total de 13,9 milhões de pessoas. Segundo a 

UNESCO, o Brasil chegaria ao ano 2000 em sétimo lugar entre os países com maior número de 

analfabetos. 

No Brasil, carecemos de políticas públicas que atendam, de forma igualitária, a 

população, em especial aquelas voltadas para as crianças, os idosos e as mulheres. A 

permanência da questão nordestina é um exemplo constante das nossas desigualdades, do 

desprezo à vida e da falta de políticas públicas que atendam aos anseios mínimos do povo 

trabalhador. Não saber ler nem escrever, no Brasil, é um elemento a mais na desagregação dos 

indivíduos que serão párias permanentes em uma sociedade que se diz moderna e globalizada, 

mas que é debilitada naquilo que é mais premente ao povo: alimentação, trabalho, saúde e 

educação. Sem essas condições básicas, praticamente se nega o direito à cidadania da ampla 

maioria da população brasileira. 

Os ensinamentos que podemos tirar de Central do Brasil são que devemos atacar a 

questão social de várias frentes, em especial na educação de todos os brasileiros, jovens e 

velhos; lutar por políticas públicas de qualidade que direcionem os investimentos para promover 

uma desconcentração regional e pessoal da renda no país, propugnando por um novo modelo 

econômico e social. Ao garantir uma vida digna, a maioria da população saberá, por meio da 

solidariedade de classe, responder às necessidades da construção de uma sociedade mais justa. 

Central do Brasil é um exemplo vivo de que o Brasil tem rumo e esperança. 

Salvatore Santagada. Zero Hora (com adaptações) 
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01. Considere as afirmações sobre a tipologia textual e assinale a alternativa correta. 

(A) O primeiro parágrafo do texto é, predominantemente, narrativo, mas, a partir do segundo 

parágrafo, o texto tem caráter descritivo, por apresentar detalhes e aspectos visuais do filme. 

(B) O segundo parágrafo do texto é, predominantemente, narrativo, mas, a partir do terceiro 

parágrafo, o texto tem caráter dissertativo, por apresentar argumentos que defendem o ponto de 

vista do redator. 

(C) O segundo parágrafo do texto é, predominantemente, descritivo, mas, a partir do terceiro 

parágrafo, o texto tem caráter dissertativo, por apresentar argumentos que defendem o ponto de 

vista do redator. 

(D) O terceiro parágrafo do texto é, predominantemente, descritivo, sendo apenas os dois últimos 

essencialmente dissertativos, apresentando argumentação consistente. 

(E) Apenas o último parágrafo do texto é, predominantemente, dissertativo, todos os demais 

parágrafos têm caráter predominantemente narrativo, por apresentarem elementos do enredo. 

 

02. A partir do texto, julgue os itens a seguir. 

I. Depreende-se, pelo primeiro parágrafo, que o texto faz parte de um relatório técnico, por meio 

do qual é dada ao leitor a síntese do roteiro elaborado por Walter Salles. 

II. De acordo com o texto, o filme Central do Brasil é perpassado por uma emocionante 

comunhão afetiva e um elevado sentimento de solidariedade entre Dora e Josué, assim como 

entre este e seus irmãos. 

III. O elemento de articulação “como” expressa diferentes relações nos parágrafos 1 e 2, não 

podendo ser substituído, nessas duas ocorrências, por “porque”. 

(A) apenas I está correta. 

(B) apenas II está correta. 

(C) apenas III está correta. 

(D) I e II estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 

03. A partir do texto, julgue os itens a seguir. 

I. No primeiro parágrafo, uma vírgula pode ser colocada após “extra”, sem que se firam o sentido 

do texto e as regras gramaticais de pontuação. 

II. Pela passagem do texto “o mais sensibilizante é o encontro de Josué com os presumíveis 

irmãos que, como o pai elaborado em seus sonhos, são também marceneiros” (parágrafo 2), 

deduz-se que tanto os irmãos quanto a figura paterna são personagens imaginados pelo garoto. 

III. Com referência ao emprego do sinal indicativo de crase, é correto substituir o período “No 

Brasil (...) as mulheres” (parágrafo 4) pela seguinte construção: As políticas públicas devem 

auxiliar, de forma igualitária, à população, em especial às crianças, aos idosos e às mulheres. 

(A) apenas I está correta.  (B) apenas II está correta. 

(C) apenas III está correta.  (D) I e II estão corretas.  

(E) todas estão corretas. 
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04. A partir do texto, julgue os itens a seguir. 

I. No período simples “Segundo a UNESCO, o Brasil chegaria ao ano 2000 em sétimo lugar entre 

os países com maior número de analfabetos” (parágrafo 3), há uma única oração cujo sentido 

não se altera com a seguinte reescritura: O Brasil, segundo a UNESCO, iria chegar em sétimo 

lugar entre os países com maior número de analfabetos, no ano 2000. 

II. Podemos extrair de Central do Brasil o ensinamento de que devemos atacar a questão social 

de várias formas, especialmente educando todos os brasileiros, infantes, jovens e idosos. 

(A) apenas I está correta. 

(B) apenas II está correta. 

(C) I e II estão corretas. 

(D) todas estão corretas. 

(E) todas estão incorretas. 

 

05. Julgando as reescrituras apresentadas nos itens a seguir quanto à grafia, à acentuação, à 

pontuação e à preservação das ideias do último parágrafo do texto de referência, assinale a 

alternativa em linguagem escorreita. 

(A) Lutar em favor de políticas públicas de qualidade, cujo direcionamento dos investimentos à 

promoção de uma desconcentração da renda no País, propugnando por um novo modelo 

econômico de benefícios sociais, regionais e particulares, são um dos ensinamentos que se pode 

tirar de Central do Brasil. 

(B) Lutar em favor de políticas de qualidade pública, que direcionem os investimentos à 

promoção de uma desconcentração da renda no País, propunando por um novo modelo 

econômico de benefício social, regional e particular, é um dos ensinamentos que se pode tirar 

de Central do Brasil. 

(C) Garantindo uma vida com dignidade à maioria da população, todos saberão que, por 

intermédio da solidariedade entre as classes trabalhadoras, responder-se-á as necessidades da 

construção de uma sociedade mais justa. 

(D) Central do Brasil é um exemplo pulsante de que o Brasil tem rumo e esperança, desde que 

a maioria da população, por meio da solidariedade de classe, ao garantir uma vida digna para 

todos, saberá responder aos apelos no sentido da construção de uma sociedade mais justa. 

(E) Garantindo uma vida digna, a maioria da população saberá, por meio da solidariedade de 

classe, dar resposta às necessidades de construir uma sociedade mais justa. Central do Brasil 

é um exemplo vivo de que o Brasil tem rumo e esperança. 

 

Texto para as 5 questões seguintes. 

Admitida a existência de um direito constitucional econômico, cujo âmbito próprio está 
diretamente determinado pelo fenômeno da socialização, que marca a passagem do Estado 
liberal para o Estado social, impõe-se analisar até que ponto e em que medida a chamada 
constituição econômica é dotada de força normativa bastante para, dirigindo juridicamente a 
economia, realizar o ideal de justiça perseguido pelo Estado de Direito de índole social. 

 
Noutras palavras, impõe-se refletir sobre os limites e possibilidades da força normativa 

das regras de direito que estruturam a ordem econômica, tanto as que se encontram no próprio 
texto da Constituição – compondo a chamada constituição econômica formal – quanto aquelas 
que, mesmo situadas fora ou abaixo da Carta Política, integram a constituição econômica 
material. 
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Posta a questão nesses termos, torna-se evidente que nossas reflexões estão situadas 

no contexto da disputa, antiga mas sempre renovada, entre aqueles que consideram o direito um 
simples reflexo da infraestrutura social – por isso autodenominados realistas – e os que, embora 
admitindo a influência dos fatos sobre as normas jurídicas, lhes atribuem uma certa autonomia, 
um certo poder de conformação da realidade sobre a qual atuam. 

 
Nomeando personagens nessa contenda, apontamos Ferdinand Lasalle como o mais 

expressivo representante da primeira corrente, cujas ideias fundamentais se encontram no 
opúsculo Que é uma Constituição?, texto de uma conferência pronunciada em Berlim, no mês 
de abril de 1962. 

 
Nessa conferência, que se tornou a bíblia do sociologismo jurídico em tema 

constitucional, Lasalle levou ao extremo o discurso daquele sociologismo, a tese da submissão 
das normas jurídicas aos chamados fatores reais do poder existentes nas sociedades políticas, 
os quais, para ele, informam todas as leis e instituições jurídicas, fazendo com que, em essência, 
não possam ser mais do que são e como são. 

 
Daí a conclusão, até hoje prestigiada pelos seus adeptos, de que a Constituição escrita, 

para ser boa e duradoura, deve refletir necessariamente e fielmente os fatores reais do poder 
existentes na sociedade, pois um eventual descompasso entre o texto escrito e da constituição 
fará com que, mais cedo ou mais tarde, a Constituição folha de papel seja rasgada e arrastada 
pelas forças sociais. 

 
Em posição distinta, embora não radicalmente contrária, situam-se aqueles que embora 

admitindo a influência dos fatos sobre o direito, entendem que as normas jurídicas possuem um 
razoável grau de autonomia em face de realidade, sobre a qual atuam, conformando-se segundo 
padrões de justiça idealmente considerados. 

 
Entre as figuras mais representativas dessa corrente de pensamento, desponta, nos dias 

atuais, o constitucionalista alemão Konrad Hesse, a quem se deve a mais elaborada defesa da 
força normativa da Constituição. 

Inocêncio Coelho. 
 

 

06. A partir do texto, julgue os itens a seguir. 

I. A questão principal do texto sobre a qual se debruça o Autor está explicitada no primeiro 
parágrafo. 
II. A constituição econômica formal dispõe de força normativa que falta à constituição econômica 
material. 
III. A constituição econômica material está explícita na Carta Política. 
 

(A) apenas I está correta. 

(B) apenas II está correta. 

(C) apenas III está correta. 

(D) I e II estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 
07. A partir do texto, julgue os itens a seguir. 

I. O autor perfila-se com os que veem no direito um simples reflexo da infraestrutura social. 
II. O segundo parágrafo é uma ampliação da ideia central do primeiro. 
III. “socialização” (parágrafo 1) pode ser substituída por “sociabilização”, sem prejuízo no sentido 
do enunciado. 
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(A) apenas I está correta. 

(B) apenas II está correta. 

(C) apenas III está correta. 

(D) I e II estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 
08. A partir do texto, julgue os itens a seguir. 

I. “bastante” (parágrafo 1) é o mesmo que “suficiente”. 
II. O pronome “lhes” (parágrafo 3) refere-se a “normas jurídicas”. 
III. Os integrantes da “primeira corrente” atribuem às normas um certo poder de conformação da 
realidade. 
 
(A) apenas I está correta. 

(B) apenas II está correta. 

(C) apenas III está correta. 

(D) I e II estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 
09. A partir do texto, julgue os itens a seguir. 

I. O sociologismo jurídico enfatiza a supremacia dos fatores sociais. 
II. “opúsculo” (parágrafo 4), “versículo” e “nódulo” são palavras diminutivas. 
III. “contenda” (parágrafo 4) tem como sinônimo, no texto, “controvérsia”. 
 

(A) apenas I está correta. 

(B) apenas II está correta. 

(C) apenas III está correta. 

(D) I e II estão corretas. 

(E) todas estão corretas. 

 
10. A partir do texto, julgue os itens a seguir. 

I. O sujeito da oração “não possam ser” (parágrafo 5) é “fatores reais do poder”. 
II. “conclusão” (parágrafo 6) refere-se à tese que atribui às normas jurídicas certa autonomia. 
III. A chamada corrente realista faz a defesa da força normativa da Constituição. 
 

(A) apenas I está correta. 

(B) apenas II está correta. 

(C) I e II estão corretas. 

(D) todas estão corretas. 

(E) todas estão incorretas. 
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Texto para as 7 questões seguintes. 

Abundância e otimismo 

Se você leu Cândido, de Voltaire, e achou o dr. Pangloss um sujeito muito otimista, é 

porque não abriu Abundance, de Peter Diamandis e Steven Kotler. 

Os autores, um milionário com formação em engenharia espacial, genética e medicina e 

um jornalista científico, dizem com todas as letras que a humanidade está para entrar numa era 

de superabundância, na qual tecnologias tornarão itens essenciais tão baratos que todos os 

habitantes da Terra terão acesso a bens e serviços até há pouco ao alcance apenas dos muito 

ricos. E tudo isso no horizonte de uma geração. 

Os autores têm até explicação para o fato de não acreditarmos muito nessas promessas. 

Como fomos programados para ver o mundo como um lugar ameaçador, nutrimos um 

inescapável pessimismo global, que não nos deixa perceber as revoluções silenciosas de que 

participamos. 

Talvez sim, talvez não. Abundance é definitivamente um livro ousado, e mesmo que lhe 

apliquemos um deságio cético de, vá lá, 80%, ...................... ainda coisas surpreendentes. 

Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo (adaptado) 
 

11. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a lacuna da última frase do texto pode 

ser preenchida indiferentemente com 

(A) sobra ou tem 

(B) existe ou há 

(C) sobram ou há 

(D) existe ou têm 

(E) sobram ou se vê 

 

12. De acordo com o texto, o futuro é descrito pelos autores de Abundance como tempo 

(A) auspicioso e de grandes mudanças. 

(B) de empobrecimento dos ricos. 

(C) de descrença e intolerância. 

(D) com certas restrições tecnológicas. 

(E) de conflito entre as pessoas. 

 

13. Peter Diamandis e Steven Kotler acreditam que a descrença quanto às promessas 

apresentadas no livro deve-se ao fato de as pessoas participarem de 

(A) um mundo ameaçador em que não há revoluções silenciosas. 

(B) revoluções silenciosas que são afetadas pelo pessimismo global. 

(C) um mundo ameaçador sem expectativa de revoluções silenciosas. 

(D) um pessimismo global distanciado das revoluções silenciosas. 

(E) revoluções silenciosas decorrentes do pessimismo global. 
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14. Na frase – E tudo isso no horizonte de uma geração. –, o termo em destaque significa 

(A) proposição. 

(B) confronto. 

(C) paisagem. 

(D) intenção. 

(E) perspectiva. 

 

15. Observando as ocorrências da palavra “como” em – Como fomos programados para ver o 

mundo como um lugar ameaçador… – é correto afirmar que se trata de conjunção 

(A) conformativa nas duas ocorrências. 

(B) comparativa na primeira ocorrência. 

(C) causal na primeira ocorrência. 

(D) comparativa nas duas ocorrências. 

(E) causal na segunda ocorrência. 

 

16. Na frase – Os autores têm até explicação para o fato de não acreditarmos muito nessas 

promessas. –, é correto afirmar que 

(A) o termo “até”, considerando seu uso contextual, poderia ser substituído por “inclusive”. 

(B) a forma verbal “acreditarmos” está errada, pois o sujeito da oração é “Os autores”. 

(C) o termo “para” introduz oração adverbial, expressando sentido de finalidade. 

(D) a expressão “nessas promessas” não tem um referente preciso nas informações textuais. 

(E) a forma verbal “têm” está grafada incorretamente, pois não haveria acento nesse contexto. 

 

17. Na passagem – Talvez sim, talvez não. Abundance é definitivamente um livro ousado... –, o 

advérbio em destaque equivale a 

(A) oportunamente, estabelecendo relação de tempo. 

(B) decididamente, estabelecendo relação de afirmação. 

(C) previsivelmente, estabelecendo relação de intensidade. 

(D) possivelmente, estabelecendo relação de certeza. 

(E) provavelmente, estabelecendo relação de dúvida. 

 

Texto para a questão seguinte: 

“Ignoro como justificar a função social da Academia. O que se pode afirmar para 
condená-la é que ela suscita o espírito acadêmico, constrange a livre inspiração, refreia o jovem 
e árdego talento que deixa de ser independente para se vazar no molde da Academia. É um 
grande mal na renovação estética do Brasil e nenhum benefício trará (...)” 

Graça Aranha 
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18. O tipo de redação predominante nesse texto é: 

(A) dissertação argumentativa. 

(B) narração com foco narrativo de primeira pessoa. 

(C) descrição com ponto de vista subjetivo. 

(D) dissertação expositiva. 

(E) narração com discurso direto. 

 

19. “Era este um homem todo em proporções infinitesimais, baixinho, magrinho, de carinha 

estreita e chupada, excessivamente calvo; usava de óculos, tinha pretensões de latinista, e dava 

bolos nos discípulos por dá cá aquela palha. Por isso era um dos mais acreditados da cidade.” 

Observando-se, neste trecho, os elementos descritivos, o vocabulário e, especialmente, a lógica 

da exposição, verifica-se que a posição do narrador frente aos fatos narrados caracteriza-se pela 

atitude: 

(A) crítica, em que os costumes são analisados e submetidos a julgamento. 

(B) lírico-satírica, apontando para um juízo moral pressuposto. 

(C) cômico-irônica, com abstenção de juízo moral definitivo. 

(D) analítica, em que o narrador onisciente prioriza seu afastamento do narrado. 

(E) imitativa ou de identificação, que suprime a distância entre o narrador e o narrado. 

 

20. Assinale a opção que apresenta inferência coerente com as ideias do texto. 

Recentemente, à revelia do Governador de Minas Gerais, que havia vetado o projeto, foi 

implantado no estado um “Código de Defesa do Contribuinte” – que está sendo chamado de 

“código do sonegador”, cujos efeitos já se fazem sentir com a paralisação de boa parte das 

atividades de fiscalização. Até algumas empresas idôneas já perceberam que aquele código só 

vai beneficiar o sonegador, favorecendo consequentemente a concorrência predatória. Por isso 

já estudam medidas judiciais visando a sua revogação.      

  Folha de S. Paulo (com adaptações) 

(A) O Governador de Minas Gerais está em posição favorável ao projeto do Código de Defesa 

do Contribuinte. 

(B) O Código de Defesa do Contribuinte, em Minas Gerais, tornou as atividades de fiscalização 

mais ágeis. 

(C) Há ironia quando se chama o Código de Defesa do Contribuinte de “código do sonegador”. 

(D) As empresas que sonegam impostos estudam medidas judiciais para revogar o Código de 

Defesa do Contribuinte. 

(E) As empresas idôneas de Minas Gerais têm sido beneficiadas em relação às suas 

concorrentes a partir do Código de Defesa do Contribuinte.  
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21. Em relação às ideias do texto, assinale a opção correta. 

O globalismo é produto e condição de múltiplos processos sociais, econômicos, políticos 

e culturais, em geral sintetizados no conceito de globalização. Resulta de um jogo complexo de 

forças atuando em diferentes níveis da realidade, em âmbito local, nacional, regional e mundial. 

Algumas dessas forças emergem com o nascimento do capitalismo, enquanto outras surgem 

com o colonialismo e o imperialismo, compreendendo a formação de monopólios, trustes, cartéis, 

corporações transnacionais. Há raízes do globalismo que vêm de longe, ao passo que outras 

emergem com a Guerra Fria e desenvolvem-se com a desagregação do bloco soviético e a 

dissolução ou reformas dos regimes socialistas.  

Octávio Ianni, A Era do Globalismo. 

(A) Estruturas anteriores ao capitalismo, criaram algumas das bases que sustentaram o 

desenvolvimento do globalismo. 

(B) As expressões “globalismo” e “globalização” têm, no texto, sentido oposto. 

(C) O globalismo é apenas consequência de processos complexos e sua presença não influi no 

desenvolvimento e transformação desses processos. 

(D) As forças que atuam no jogo do globalismo eclodem com o advento da informática. 

(E) Forças em oposição frontal ao globalismo interceptaram sua trajetória, promovendo o 

desabamento do mundo bipolarizado em capitalismo e comunismo.  

 

Texto para a questão seguinte: 

“Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para 
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos 
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.” 

§1o, inc. III, art. 145 da Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
 
22. Segundo o texto, é correto afirmar que 
 

(A) existe obrigatoriedade de dar tratamento individualizado aos contribuintes no cálculo de 

impostos. 

(B) a administração tributária deve respeitar os rendimentos do contribuinte para atingir os 

objetivos a que ela se propõe. 

(C) a administração tributária deve, em qualquer circunstância, ter acesso ao patrimônio do 

contribuinte. 

(D) a relação entre a capacidade econômica do contribuinte e a personalização/graduação dos 

impostos é colocada como preferencial, não como incondicional. 

(E) o tratamento personalizado e a graduação dos impostos são independentes da capacidade 

econômica do contribuinte, cujos rendimentos a administração tributária pode conhecer sempre 

que quiser. 
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Texto para as 2 questões seguintes. 

Pronominais 

Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco 

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro. 

 

23. Anteponha C ou E às afirmações consoante estejam certas ou erradas sobre o texto de 

Oswald de Andrade. Depois, marque a afirmativa que registra a sequência resultante: 

I. Existe uma defasagem evidente entre o que prega a gramática e a fala cotidiana, 

despreocupada do povo. 

II. A verdadeira, a autêntica gramática é aquela que repudia qualquer manifestação de linguagem 

popular, todo e qualquer coloquialismo linguístico. 

III. A colocação do pronome oblíquo, na fala popular, não segue as rígidas normas gramaticais. 

(A) C / C / C 

(B) E / E / E 

(C) E / C / E 

(D) C / E / C 

(E) E / E / C 

 

24. À luz da gramática normativa tradicional, “o bom negro e o bom branco” cometem um erro 

de: 

(A) topologia pronominal. 

(B) regência verbal. 

(C) ortografia oficial. 

(D) concordância nominal. 

(E) prosódia. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

25. A administração pública direta e indireta deve observar o seguinte comando constitucional: 

(A) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados 

para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 

(B) é vedado aos estrangeiros o acesso aos cargos, empregos e funções públicas. 

(C) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

(D) os cargos em comissão devem ser preenchidos exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo. 

(E) o direito de greve será exercido nos termos definidos pela associação sindical 

 

26. Levando-se em conta o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 

(A) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 

que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual civil ou penal. 

(B) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, salvo 

censura ou licença. 

(C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo vedado à lei condicioná-

lo a qualificações profissionais. 

(D) As associações poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial, ainda que não 

transitada em julgado. 

(E) É plena a liberdade de associação, inclusive a de caráter paramilitar, desde que para fins 

lícitos. 

 

27. Para que um tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos seja equivalente à 

emenda constitucional, ele deverá ser aprovado: 

(A) em cada Casa do Congresso Nacional, por dois quintos dos votos dos respectivos membros. 

(B) em cada Casa do Congresso Nacional, por maioria simples dos respectivos membros. 

(C) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros.  

(D) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois terços dos votos dos 

respectivos membros. 

(E) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quartos dos votos dos 

respectivos membros. 

 

 

 

 

 



13 
 

28. Dentre os órgãos do Poder Judiciário, pode(m)-se citar: 

(A) o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. 

(B) os Tribunais e Juízes Militares. 

(C) o Conselho de Defesa Nacional. 

(D) o Tribunal de Contas da União. 

(E) o Ministério Público. 

 

29. Nos termos da Constituição Federal, são brasileiros natos: 

(A) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 

países de língua portuguesa apenas residência, por um ano ininterrupto, e idoneidade moral. 

(B) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir 

na República Federativa do Brasil até a maioridade. 

(C) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que 

estes não estejam a serviço de seu país. 

(D) os nascidos no estrangeiro, desde que de pai brasileiro e de mãe brasileira. 

(E) os portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de 

brasileiros. 

 

30. Maria tem 59 anos de idade e ingressou pela primeira vez no serviço público aos 49 anos, 

tendo ocupado, durante todo esse tempo, o mesmo cargo efetivo. Ela possui, no total de sua 

vida laboral, 10 anos de contribuição previdenciária junto ao Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores, nunca tendo contribuído ao Regime Geral de Previdência Social. Maria, que pretende 

aposentar-se pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores, ao analisar as regras atuais 

estabelecidas na Constituição Federal, verificou que 

(A) não poderá aposentar-se voluntariamente, tendo que se aposentar compulsoriamente aos 70 

anos de idade. 

(B) só poderá aposentar-se voluntariamente após completar o mínimo de 15 anos de contribuição 

previdenciária. 

(C) só poderá aposentar-se voluntariamente após completar o mínimo de 30 anos de contribuição 

previdenciária 

(D) poderá aposentar-se voluntariamente, aos 60 anos, com proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição. 

(E) poderá aposentar-se voluntariamente, aos 60 anos, com proventos integrais. 
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31. Nos termos da Constituição Federal, é livre a associação profissional ou sindical, observado 

o seguinte: 

(A) é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa 

de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos 

trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município. 

(B) é obrigatória a participação dos sindicatos em processos disciplinares, na defesa de 

interesses coletivos ou individuais da categoria. 

(C) ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

exceto em questões administrativas. 

(D) é facultada a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 

(E) a autorização do Estado para a fundação de sindicato será dada nos termos legais, vedadas 

ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical. 

 

 DIREITO ADMINISTRATIVO 

32. É ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário: 

(A) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 

qualquer natureza. 

(B) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato 

de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 

(C) revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva 

permanecer em segredo. 

(D) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação 

oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou 

serviço. 

(E) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

33. Em apuração preliminar, verifica-se que servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, responsável por supervisionar as obras do Fórum da Comarca X, utilizou – em obra 

particular de construção de sua residência de veraneio – máquinas, equipamentos e materiais 

que se encontravam à disposição para a construção do Fórum. Nos termos da Lei Federal n o 

8.429/92, o servidor praticou 

(A) ato de improbidade administrativa previsto expressamente na lei como ato que importa 

enriquecimento ilícito. 

(B) ato de improbidade administrativa previsto expressamente na lei como ato que atenta contra 

os princípios da Administração Pública. 

(C) ato ilegal, mas que não pode ser qualificado como ato de improbidade administrativa 

(D) ato de improbidade administrativa previsto expressamente na lei como ato que causa prejuízo 

ao erário. 

(E) ato de improbidade administrativa que não se encontra previsto expressamente na lei. 
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34. A respeito da ação de improbidade administrativa, considerando o previsto na Lei Federal n 

o 8.429/92, é correto afirmar que 

(A) na ação principal, será seguido o rito sumário, sendo cabível a realização de transação, 

acordo ou conciliação. 

(B) em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz 

extinguirá o processo com julgamento do mérito, não podendo ser a ação novamente intentada. 

(C) a sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos 

bens havidos ilicitamente determinará o pagamento em favor do Fundo Nacional de Interesses 

Difusos. 

(D) a ação principal poderá ser proposta pela pessoa jurídica interessada, atuando nesse caso, 

obrigatoriamente, o Ministério Público como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 

(E) estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do 

requerido, para oferecer manifestação por escrito no prazo de 10 (dez) dias. 

 

35. Com relação aos atos de improbidade previstos na Lei Federal nº 8.429/92, é correto afirmar 

que 

(A) a conduta ímproba somente será considerada caracterizada se comprovados o 

enriquecimento ilícito do agente público, o dano ao erário e a prática de ato atentatório aos 

princípios da Administração Pública. 

(B) a fim de que uma conduta seja considera ímproba, é necessário que seja praticada por agente 

público em sentido estrito, e que importe em violação a princípio da Administração Pública, dano 

ao erário e enriquecimento ilícito. 

(C) a conduta de improbidade na espécie enriquecimento ilícito pressupõe a percepção da 

vantagem patrimonial ilícita obtida pelo exercício da função pública em geral, podendo haver ou 

não, concomitantemente, dano ao erário. 

(D) o pressuposto exigível para os atos de improbidade por violação a princípios é a vulneração 

em si dos princípios administrativos, cumulada com o enriquecimento ilícito ou com o dano ao 

erário. 

(E) os atos de improbidade que causam dano ao erário são caracterizados pela ocorrência de 

dano ao patrimônio de pessoas como a União, Estados e Municípios, e, concomitantemente, 

enriquecimento ilícito de agente público, já que não há dano ao erário sem que alguém se 

locuplete indevidamente. 

 

36. Marta, servidora pública do Estado de São Paulo, ausentou- se do serviço público, sem causa 

justificável, por cinquenta e dois dias, interpoladamente, durante um ano. Neste caso, de acordo 

com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Marta 

(A) não está sujeita à nenhuma penalidade, porque as faltas foram interpoladas. 

(B) está sujeita à penalidade de demissão. 

(C) não está sujeita à nenhuma penalidade, porque as faltas não ultrapassaram sessenta dias. 

(D) está sujeita apenas à pena de repreensão e multa no valor de cinquenta e dois dias 

trabalhados. 

(E) está sujeita apenas à pena de suspensão e multa no valor de cinquenta e dois dias 

trabalhados. 
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37. A respeito das penas disciplinares e de sua aplicação, é correto afirmar, à luz do Estatuto 

dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, que 

(A) a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, 

na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, sendo o 

funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. 

(B) a pena de suspensão, que não excederá 120 (cento e vinte) dias, será aplicada em caso de 

falta grave ou de reincidência. 

(C) a pena de demissão por ineficiência no serviço será aplicada independentemente de 

verificação sobre a impossibilidade de readaptação do funcionário público. 

(D) a pena de repreensão poderá ser aplicada verbalmente ou por escrito, a critério da autoridade 

competente, nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. 

(E) praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima 

defesa, sujeita o funcionário público à pena de suspensão ou de demissão. 

 

38. Acerca da sindicância, conforme disciplinada pela legislação do Estado de São Paulo, é 

correto afirmar que 

(A) deve estar concluída no prazo de 60 (sessenta) dias. 

(B) os Diretores de Departamento e Divisão não têm competência para determinar sua 

instauração. 

(C) substituirá o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa 

determinar a pena de demissão a bem do serviço público. 

(D) os Chefes de Gabinete não têm competência para determinar sua instauração. 

(E) a autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 5 (cinco) testemunhas. 

 

 

DIREITO PENAL 

39. Em relação aos crimes contra a fé pública, assinale a alternativa correta: 

(A) É possível a modalidade culposa do crime de falsificação de documento público. 

(B) O crime de atestado médico falso é punido com reclusão se há intuito de lucro. 

(C) No crime de falsificação de documento público (art. 297, CP), a forma do documento é 

verdadeira, mas seu conteúdo é falso. 

(D) A substituição de fotografia em documento de identidade verdadeiro pertencente a outrem, 

com intenção de falsifica-lo, configura o crime de falsificação de documento público (art. 297, 

CP). 

(E) No crime de uso de documento falso, a pena cominada é sempre a mesma, 

independentemente da natureza do documento. 
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40. No que diz respeito aos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em 

geral, assinale a alternativa que traz apenas os crimes próprios previstos no respectivo capítulo: 

(A) tráfico de influência; abandono de função; violação de sigilo funcional; 

(B) usurpação de função publica; prevaricação; peculato; 

(C) corrupção passiva; condescendência criminosa; advocacia administrativa; 

(D) concussão; corrupção ativa; abandono de função;  

(E) peculato; excesso de exação; exploração de prestígio. 

 

41. Quanto ao crime de peculato, assinale a alternativa correta: 

(A) admite apenas a forma dolosa; 

(B) é crime próprio e somente pode ser cometido por funcionário público, não sendo possível o 

concurso de agentes com particular; 

(C) na hipótese de peculato-apropriação, a reparação do dano pelo agente público, se 

precedente a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; 

(D) pratica o crime de peculato-desvio o funcionário público que dá às verbas ou rendas públicas 

aplicação diversa da estabelecida em lei; 

(E) é crime próprio, mas admite o concurso de agentes com quem não é funcionário público; 

 

42. Quanto aos crimes contra a Administração da Justiça, é correto afirmar: 

(A) não configura o crime de coação no curso do processo o uso de violência ou grave ameaça 

contra a testemunha. 

(B) as penas são aumentadas de um terço no delito de exploração de prestígio, se o agente 

insinua que o dinheiro solicitado, a pretexto de influir em testemunha, a esta também se destina. 

(C) configura o delito de autoacusação falsa o ato da pessoa que, perante a autoridade, se atribui 

o cometimento de contravenção penal inexistente ou praticada por outrem. 

(D) configura o crime de denunciação caluniosa provocar a ação de autoridade, comunicando-

lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado; 

(E) é crime fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, mesmo 

quando a lei o permite; 

 

43. Assinale a alternativa correta. O agente que: 

(A) provoca instauração de investigação administrativa contra alguém, imputando-lhe falta de 

que o sabe inocente, comete o crime de denunciação caluniosa; 

(B) altera o teor de certidão verdadeira, para provar fato que habilite alguém a obter cargo público 

ou outra vantagem comete o crime de falsidade ideológica; 

(C) pede dinheiro a pretexto de influir na decisão de juiz incorre em crime de tráfico de influência; 

(D) solicita para si vantagem indevida em razão da função pública que exerce incide no crime de 

corrupção ativa; 

(E) altera parte de documento público verdadeiro pratica o crime de supressão de documento. 
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44. Quanto aos crimes contra a fé pública, assinale a alternativa correta: 

(A) equipara-se a documento público o título ao portador ou transmissível por endosso e o cartão 

de crédito ou débito; 

(B) para os efeitos penais, não é equiparado a documento público o emanado de entidade 

paraestatal; 

(C) no crime de fraudes em certame público a modalidade culposa somente poderá se configurar 

quando o sujeito ativo agir com negligência; 

(D) o crime de falsidade ideológica comporta as modalidades comissiva e omissiva; 

(E) no crime de fraudes em certame público não incide aumento de pena se o fato é cometido 

por funcionário público. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

45. Quanto às citações e intimações, assinale a alternativa incorreta: 

(A) Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. 

(B) O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 

qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. 

(C) Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos 

o processo e o curso do prazo prescricional. 

(D) No processo penal o réu que se oculta para não ser citado poderá ser citado por hora certa 

na forma estabelecida no Código de Processo Civil. 

(E) Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 10 (dez) dias. 

 

46. Quanto à comunicação dos atos processuais, assinale a alternativa correta: 

(A) A intimação do Ministério Público e do defensor constituído será pessoal. 

(B) A citação do funcionário público far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. 

(C) Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional. 

(D) Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, 

suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. 

(E) A citação inicial far-se-á por precatória, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição 

do juiz que a houver ordenado. 
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47. Considere as seguintes assertivas: 

I. O juiz dar-se-á por suspeito: se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, até o 

terceiro grau, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja 

controvérsia; 

II. A suspeição poderá ser declarada e reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito 

der motivo para criá-la. 

III. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si 

parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. 

IV. O juiz estará impedido para julgar a causa se tiver aconselhado qualquer das partes. 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e IV, apenas. 

(E) II e IV, apenas. 

 

48. Assinale a assertiva correta quanto aos procedimentos: 

(A) no procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, o réu é citado, abrindo-se prazo para 

oferecer defesa escrita; 

(B) Na instrução do procedimento comum ordinário, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas 

arroladas pela acusação e oito pela defesa. Nesse número não se compreendem as que não 

prestarem compromisso nem as referidas. 

(C) no procedimento ordinário as alegações das partes são deduzidas oralmente em audiência, 

sendo oferecidos memoriais tão só quando o juiz deferiu pedido de realização de diligências, 

cuja necessidade se originou de circunstâncias ou fatos apurados na instrução; 

(D) no caso de citação por edital, o prazo de 10 dias para oferecimento de defesa escrita se inicia 

após escoar o prazo de 15 dias fixado no edital. 

(E) No procedimento comum ordinário, não há previsão legal de alegações finais orais, as quais 

ficam reservadas aos procedimentos comuns sumário e sumaríssimo. 

 

49. A respeito do Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta: 

(A) as partes sempre poderão fazer referência a qualquer notícia divulgada por órgão de 

imprensa, independentemente de prévia formalidade. 

(B) as partes poderão fazer referência ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório 

por falta de requerimento. 

(C) as partes não poderão fazer referência à decisão de pronúncia. 

(D) o julgamento será adiado pelo não comparecimento do acusado solto. 

(E) o Tribunal do Júri é composto por 1 juiz togado, seu presidente e por 15 jurados que serão 

sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada 

sessão de julgamento.    
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50. A respeito do Juizado Especial Criminal (Lei 9099/95), assinale a alternativa correta: 

(A) O não oferecimento da representação na audiência preliminar implica decadência do direito. 

(B) Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo 

comum para adoção do procedimento ordinário. 

(C) Não se admitirá transação penal se ficar comprovado ter sido o agente beneficiado 

anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa. 

(D) Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a dois anos caberá a 

suspensão do processo, por dois a quatro anos. 

(E) A imposição da sanção na transação penal constará de certidão de antecedentes criminais 

para fins de reincidência. 

 

51. No que tange à Lei 9099/95 (Juizados Especiais Criminais) e aos Recursos em geral, assinale 

a alternativa correta: 

(A) O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação 

dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena privativa de liberdade. 

(B) A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante 

sentença recorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. 

(C) No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, seja qual 

for o fundamento, aproveitará aos outros. 

(D) O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. 

(E) Cabe apelação da decisão que pronunciar o réu. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

52.  A respeito da tutela provisória no CPC/2015, é correto afirmar que 

(A) pode fundar-se em urgência ou evidência, dividindo-se a primeira em cautelar ou antecipada. 

(B) a tutela provisória de urgência de natureza antecipada somente admite a forma incidental. 

(C) por emanar do poder jurisdicional, aspecto da própria soberania estatal, não implica 

responsabilidade do autor pelos eventuais prejuízos que a efetivação da medida ocasionar ao 

réu. 

(D) a tutela provisória conserva sua eficácia durante a pendencia do processo, exceto em casos 

de suspensão deste, quando então terá sustados seus efeitos independente de pronunciamento 

judicial. 

(E) a tutela provisória de evidência pode ser cautelar ou antecipada. 
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53. Sobre a reconvenção, é correto afirmar que 

(A) pode ser proposta contra o autor e terceiro, ou ainda, pelo réu em litisconsórcio com terceiro.  

(B) pode ser proposta pelo réu em petição própria, para manifestar pretensão própria, haja ou 

não conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa.  

(C) dela será o autor intimado pessoalmente, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias.  

(D) é inadmissível na ação monitória.  

(E) a reconvenção não goza de autonomia. 

 

54. A respeito dos embargos de declaração na Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), 

assinale a alternativa incorreta: 

(A) só cabem contra sentenças e acórdãos. 

(B) o prazo para interposição é de 5 dias. 

(C) podem ser opostos oralmente. 

(D) a interposição dos embargos suspende o prazo para interposição dos demais recursos. 

(E) as hipóteses de cabimento são obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 

 

55. Acerca da nova sistemática do recurso de agravo de instrumento, marque a alternativa 

correta: 

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 

(A) recebimento da alegação de convenção de arbitragem. 

(B)  apenas tutelas provisórias antecedentes. 

(C) mérito do processo cautelar. 

(D) exclusão de litisconsorte. 

(E) rejeição do pedido de ampliação do litisconsórcio. 

 

56. Haverá impedimento do juiz quando: 

(A)  interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 

(B) quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro 

ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; 

(C) quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério 

Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 

ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 

(D) amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 

(E) amigo íntimo ou inimigo do autor.  
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57. Sobre os atos processuais e com base na literalidade do Código de Processo Civil, é errado 

o que se afirma em: 

(A) em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. 

(B) os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 

(C) os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 

d) durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais. 

(E) Será expedida carta rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de 

cooperação jurídica internacional, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional 

brasileiro. 

 

58. Sobre citações e intimações no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta: 

(A) para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ainda que 

nas hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

(B) feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado 

ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, 

carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. 

(C) intimação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar 

a relação processual. 

(D) a citação válida, salvo quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. 

(E) a citação válida sempre constitui o devedor em mora. 

 

59. No que tange às regras referentes ao pedido, assinale a alternativa correta: 

(A) é terminantemente proibida pelo novo Código de Processo Civil a cumulação de pedidos. 

(B) o pedido deve ser certo e determinado, admitindo –se o pedido genérico nos casos de ações 

universais, se o autor não puder individuar os bens demandados; quando não for possível 

determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato; quando a determinação do objeto 

ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

(C) não é requisito da cumulação de pedidos que o mesmo juízo seja competente para conhecer 

deles. 

(D) é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde 

que entre eles haja conexão. 

(E) não se admite o pedido subsidiário. 
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NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

60. Os servidores da justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, 

aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, 

mediante, exemplificativamente, 

(A) garantia de lugar privilegiado em filas ou distribuição de senhas com numeração adequada 

ao atendimento preferencial 

(B) atendimento imediato obrigatório quando da chegada das pessoas em tais condições ao 

balcão de atendimento 

(C) instalação de cadeiras para que as pessoas em tais condições esperem sentadas, pelo tempo 

que for necessário. 

(D) triagem para atendimento das pessoas em tais condições em sala separada do restante do 

público, que deverá existir em todos os fóruns. 

(E) fila única para atendimento em balcão, atendendo¬-se às pessoas rigorosamente por ordem 

de chegada, independentemente de sua condição. 

 

61. Acerca da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos, preveem as Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça que 

(A) todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescendo-se a carga, 

em meio físico ou eletrônico, no número máximo de 50 (cinquenta) processos por dia. 

(B) deverá ser feita conclusão dos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e executados os 

atos processuais no prazo de 3 (três) a 5 (cinco) dias, dependendo da complexidade do ato a ser 

realizado. 

(C) os autos de processos não excederão de 200 (duzentas) folhas em cada volume, salvo 

determinação judicial expressa em contrário ou para manter peça processual com seus 

documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. 

(D) para a juntada, na mesma oportunidade, de duas ou mais petições ou documentos, será 

confeccionado um termo de juntada para cada uma das peças, com a devida descrição 

pormenorizada do conteúdo delas. 

(E) ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, em 48 (quarenta 

e oito) horas, a autuação, nela afixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e 

oriunda do distribuidor, atribui número ao processo. 

 

62. A respeito do Sistema Informatizado Oficial, é correto afirmar que as Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo preveem que 

(A) nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão pelo 

sistema informatizado oficial, podendo ser mantidas as fichas individuais materializadas em 

papel ou constantes de outros sistemas informatizados. 

(B) compete à Administração Geral do Fórum cadastrar, no sistema informatizado oficial, a 

decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação 

prioritária do processo ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das 

partes. 

(C) as vítimas identificadas na denúncia ou queixa e as testemunhas de processo criminal terão 

suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, ainda que derem conta de coação 

ou grave ameaça e pedirem para não haver identificação de seus dados. 
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(D) os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do 

sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a 

realização dos atos pertinentes ao serviço. 

(E) os níveis de acesso às informações serão estabelecidos em expediente interno pela 

Corregedoria Geral da Justiça, podendo o funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou 

permitir que outro funcionário use-a para acessar o sistema informatizado. 

 

63. As Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

preveem que, recebida petição inicial ou intermediária acompanhada de objetos de inviável 

entranhamento aos autos do processo, 

(A) o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificar esses objetos, lavrando certidão, sempre que 

possível na presença do interessado, mantendo-os sob sua guarda e responsabilidade até 

encerramento da demanda. 

(B) tais objetos serão certificados nos autos e anotados no sistema informatizado oficial e 

encaminhados, a seguir, ao depositário oficial do juízo, para guarda até o trânsito em julgado da 

decisão. 

(C) o escrivão deverá apresentar todos os objetos ao juiz competente para o feito, que deverá 

designar depositário judicial, o qual deverá guardar os objetos durante o trâmite do feito. 

(D) os objetos deverão ser restituídos imediatamente à parte que os apresentou, sendo 

assinalado prazo de 10 (dez) dias para reapresentação de tais objetos, de forma que seja 

viabilizado o encarte destes aos autos. 

(E) os objetos serão previamente arrolados, descri- tos e documentados, sendo intimada a parte 

peticionante a retirá-los e conservá-los no estado em que se encontram até a decisão final nos 

autos. 

 

64. Sobre o acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, 

tendo em vista as Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, é correto afirmar que 

(A) as entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária poderão, por 

intermédio de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que 

tramitam em segredo de justiça em cartório por, exclusivamente, acadêmicos de Direito inscritos 

na OAB. 

(B) poderá ser deferida – quando os autos não estiverem em segredo de justiça, ao advogado 

ou estagiário de Direito, regularmente inscritos na OAB, que tenham sido constituídos 

procuradores de quaisquer das partes – a retirada de autos para cópia, pelo período de 2 (duas) 

horas, mediante controle de movimentação física. 

(C) os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão, pessoalmente ou mediante 

servidor designado, rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando do seu 

exame, por qualquer pessoa, no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa. 

(D) nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, a fim de que não sejam prejudicados 

nem o andamento do feito nem o acesso aos autos, ficará vedada a retirada de cópias de todo o 

feito, que somente ficará à disposição para consulta dos interessados. 

(E) quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiários 

de Direito e às partes, por meio do exame em balcão do ofício de justiça ou seção administrativa, 

não cabendo, no entanto, acesso ao público em geral. 
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ATUALIDADES 

65. “O comitê gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima) estabeleceu 

novas regras para o financiamento de projetos para os anos de 2017 e 2018. Em reunião 

realizada nesta quarta-feira (30), o comitê definiu questões como tecnologia e adaptação para 

orientar os programas que serão contemplados nos próximos dois anos. Temas ligados a 

monitoramento e transparência também estão na lista. A iniciativa busca manter a atuação do 

Fundo de acordo com os compromissos assumidos pelo Brasil, no contexto do Acordo de Paris.” 

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2016/12/fundo-clima-definenovas-regras-para-os-

proximos-dois-anos 

A respeito do Acordo de Paris, assinale a alternativa correta.  

(A) Assinado em 2002, dez anos após a Rio-92, tem como objetivo a redução na emissão de 

gases que contribuem para o aquecimento global. 

(B) O acordo insere-se na mesma política do Protocolo de Kyoto, porém, diferentemente deste, 

não foi assinado pelos Estados Unidos.  

(C) O principal objetivo do acordo diz respeito a limitar o aumento da temperatura global a no 

máximo 2°C em relação aos níveis pré-industriais. 

(D) Grande parte dos países industrializados ainda não aceitaram o acordo, o que dificulta sua 

implementação. 

(E) O acordo tem por base a ideia de que a temperatura média global não sofre influência da 

ação antrópica. 

 

66. Leia a seguinte notícia sobre a recente corrida presidencial norte-americana e assinale a 

alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

“Contrariando todas as previsões, o magnata republicano Donald Trump derrotou ____________ 

em uma eleição histórica, que deixou o mundo atônito e surpreendeu os próprios americanos. 

Com uma surpreendente vitória nas urnas, o republicano foi eleito o novo presidente dos Estados 

Unidos da América. O resultado contrariou projeções de renomados institutos de pesquisa e 

derrubou bolsas em todo o mundo”.  

(Terra Notícias, 9 nov. 2016. Com adaptações).  

(A) Barack Obama. 

(B) Hillary Clinton. 

(C) Bernie Sanders 

(D) Vladimir Putin. 

(E) George W. Bush 
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67. A União Europeia é um bloco econômico formado por diversos países europeus. Em 2016, 

foi realizada uma votação em um país para saber se a população de tal país deveria ou não sair 

da União Europeia. A população votou pela saída e o processo está se desenrolando em 2017. 

O nome desse país é: 

(A) Alemanha. 

(B) França. 

(C) Rússia. 

(D) Austrália. 

(E) Reino Unido. 

 

68. O agronegócio brasileiro representa em torno de 23% do Produto Interno Bruto (PIB), 

segundo dados de 2015 do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Recentemente, 

uma espécie de animal entrou para a lista dos ameaçados de extinção, mostrando uma queda 

de quase 30% do número desses animais de 2012 a 2013 no Brasil. Como um dos principais 

produtores de alimentos do mundo, o país pode ser severamente afetado, pois dois terços do 

que comemos depende de animais dessa espécie. 

Que animal é esse?  

(A) Abelhas.  

(B) Formigas. 

(C) Galinhas. 

(D) Porcos.  

(E) Vacas. 

 

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

69. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) assinale a alternativa 

correta: 

(A) Acessibilidade é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados 

por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os 

recursos de tecnologia assistiva;  

(B) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de médio ou longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; 

(C) A pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação 

afirmativa. 

(D) A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para os atos da vida civil, salvo 

para exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;    

(E) A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a 

finalidade de recebimento de restituição de imposto de renda. 
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70. Nos termos da Resolução 230, de 22/06/2016, que orienta a adequação das atividades dos 

órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa 

correta: 

(A) Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de, pelo menos, três por cento de servidores, 

funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação da Libras. 

(B) Para atender aos usuários externos que tenham deficiência, dever-se-á reservar, nas áreas 

de estacionamento abertas ao público, vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, 

devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas com deficiência e com 

comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados, em percentual 

equivalente a 3% do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga. 

(C) Todos os procedimentos licitatórios do Poder Judiciário deverão se ater para produtos 

acessíveis às pessoas com deficiência, sejam servidores ou não. 

(D) Nos procedimentos licitatórios a adaptação razoável será sempre tomada como regra de 

caráter geral. Nas hipóteses em que comprovadamente a adaptação razoável não possa ser 

empreendida, deve ser adotado o desenho universal. 

(E) A pessoa com deficiência e o seu acompanhante tem direito a receber atendimento prioritário, 

sobretudo com a finalidade de tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos 

em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências. 

 

MATEMÁTICA 

71. Em um jardim, um canteiro de flores, formado por três retângulos congruentes, foi dividido 

em cinco regiões pelo segmento AB, conforme mostra a figura.  

 

Se AB mede 20 m, então a área total desse canteiro é, em m2 , igual a  

(A) 135.  

(B) 153.  

(C) 162.  

(D) 144.  

(E) 126. 
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72. Aluísio e Berilo aplicaram, respectivamente, R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 a uma mesma taxa 

mensal de juros simples durante quatro meses. Se o valor dos juros recebidos por Berilo foi R$ 

50,00 maior que o valor dos juros recebidos por Aluísio, então a taxa anual de juros simples 

dessas aplicações foi de  

(A) 12%.  

(B) 10,8%.  

(C) 15%.  

(D) 12,6%.  

(E) 14,4%. 

 

73. Usando, inicialmente, somente gasolina e, depois, somente álcool, um carro com motor flex 

rodou um total de 2600 km na pista de testes de uma montadora, consumindo, nesse percurso, 

248 litros de combustível. Sabe-se que nesse teste ele percorreu, em média, 11,5 quilômetros 

com um litro de gasolina e 8,5 quilômetros com um litro de álcool. Desse modo, é correto afirmar 

que a diferença entre a quantidade utilizada de cada combustível nesse teste foi, em litros, igual 

a  

(A) 84.  

(B) 60.  

(C) 90.  

(D) 80.  

(E) 68. 

 

74. Observe a sequência de quadrados, em que a medida do lado de cada quadrado, a partir do 

segundo, é igual à metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior.  

 

Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a área do 3.º quadrado e a área do 2.º 

quadrado, nessa ordem, é  

(A) 1/4.  

(B) 1/12 .  

(C) 1/10 .  

(D) 1/8.  

(E) 1/2 
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75. Levantamento feito pelo CRA-SP questionou qual reforma deve ser priorizada pelo governo. 

Entre as opções estavam os setores previdenciário, trabalhista, político, tributário e judiciário, 

sendo que apenas um deles deveria ser apontado. O gráfico mostra a distribuição porcentual 

arredondada dos votos por setor. 

 

Sabendo que o setor político recebeu 87 votos a mais do que o setor judiciário, é correto afirmar 

que a média aritmética do número de apontamentos por setor foi igual a  

(A) 140.  

(B) 128.  

(C) 130.  

(D) 137.  

(E) 145. 

 

76. Na figura, o trapézio retângulo ABCD é dividido por uma de suas diagonais em dois triângulos 

retângulos isósceles, de lados AB ≈ BC e AC ≈ DC.  

 

Desse modo, é correto afirmar que a soma das medidas dos ângulos α e β é igual a  

(A) 135º . 

(B) 130º.  

(C) 125º.  

(D) 115º.  

(E) 110º 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

77. Suponha serem verdadeiras as afirmações: 

 

Nenhum arrogante é simpático.  

Alguns mentirosos são simpáticos. 

 

A partir dessas afirmações, é necessariamente verdadeiro que 

(A) algum mentiroso é arrogante.  

(B) nenhum mentiroso é arrogante.  

(C) se um mentiroso é simpático, então ele é arrogante.  

(D) se um mentiroso não é simpático, então ele é arrogante.  

(E) algum mentiroso não é arrogante. 

 

78. Marcos, Paulo e Sérgio são irmãos e fazem cursos diferentes, cada um fazendo apenas um 

curso. Um tio, visitando a família, sem conhecer qual curso cada sobrinho fazia, ouviu a seguinte 

conversa:  

 

Marcos: “Eu não curso engenharia." 

Paulo: “Eu curso engenharia." 

Sérgio: “Eu não curso medicina." 

 

A mãe dos jovens disse corretamente ao tio que seus três filhos cursavam engenharia, medicina 

e direito e que apenas um falou a verdade, o que permitiu ao tio determinar que Marcos, Paulo 

e Sérgio cursam, respectivamente,  

(A) engenharia, direito e medicina.  

(B) engenharia, medicina e direito.  

(C) direito, engenharia e medicina.  

(D) medicina, direito e engenharia.  

(E) medicina, engenharia e direito. 
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79. Um curso de idiomas tem 59 alunos inscritos no curso de alemão, 63 inscritos no curso de 

italiano e 214 no curso de inglês. Desses alunos, 23 cursam as três línguas, e 43 alunos estudam 

apenas um dos idiomas. O número de alunos que estão cursando exatamente dois 

idiomas dentre esses três é igual a  

(A) 103.  

(B) 106.  

(C) 100.  

(D) 109.  

(E) 112. 

 

80. A sequência (13; 14; 16; 18; 21; 24; 27; 31; 35; 39; 43; 48; 53; 58; 63; 68; 74; 80; 86; ...) foi 

criada com um padrão que adiciona um número natural de um termo para o seguinte. Dessa 

maneira, o único número, dos listados a seguir, que pertence a essa sequência é o número  

(A) 255.  

(B) 263.  

(C) 301.  

(D) 289.  

(E) 247. 

 

81. Seja a afirmação: “Se o chão está molhado e o céu está limpo, então não choveu.” A 

negação dessa afirmação é:  

(A) Se o chão está molhado e o céu não está limpo, então choveu. 

(B) O chão está molhado e o céu está limpo, e choveu 

(C) Se chove o chão fica molhado e o céu não fica limpo. 

(D) Choveu, então o céu está limpo e o chão não está molhado. 

(E) Choveu, então o céu não está limpo ou o chão não está molhado. 

 

82. Todos os cachorros latem e nem todos os gatos miam. Uma frase que corresponde à 

negação lógica dessa afirmação é:  

(A) Nenhum cachorro late e todos os gatos miam.  

(B) Alguns cachorros latem ou alguns gatos miam.  

(C) Nem todos os cachorros latem ou todos os gatos miam.  

(D) Qualquer cachorro late ou qualquer gato mia  

(E) Nenhum cachorro late e nenhum gato mia. 
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83. A seguir estão desenhadas as 7 primeiras figuras de uma sequência de 32 figuras criada 

segundo uma lei de formação. 

 

 Desta forma, a 19ª figura dessa sequência é: 

 

(A) 

 

 

  

(B) 

 

 

 

(C) 

 

 

 

(D) 

 

 

 

(E) 

 

 

 

84. Se não chove, então passeamos ou jogamos bola. Uma afirmação logicamente equivalente 

é:  

(A) Chove ou, passeamos ou jogamos bola. 

(B) Se passeamos ou jogamos bola, então não chove.  

(C) Se chove, então não passeamos e jogamos bola.  

(D) Não chove e, passeamos ou jogamos bola.  

(E) Se jogamos bola e passeamos, então chove. 
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85. Considerando a premissa maior “Nenhum inseto tem coluna vertebral” e a premissa menor 

“Todas as moscas são insetos”, a conclusão correta do silogismo válido é:  

(A) “Nenhum inseto é mosca”. 

(B) “Alguns insetos não são moscas” 

(C) “Nenhuma mosca tem coluna vertebral”. 

(D) “Alguns insetos têm coluna vertebral”. 

(E) “Algumas moscas são insetos”. 

 

86. No planeta Babebibo, todos os Bas são Bes e alguns Bes são Bis. Sabendo-se que 

nenhum Be é Bo, é possível concluir que 

(A) alguns Bis são Bos. 

(B) nenhum Ba é Bo. 

(C) nenhum Bi é Bo. 

(D) alguns Bas são Bis. 

(E) todos os Bis são Bos. 

 

INFORMÁTICA 

87. Diversas versões do sistema operacional Windows possuem o Botão Iniciar, que pode ser 

ativado diretamente pela tecla do Windows (WINKEY) presente em muitos teclados. Essa tecla 

faz a mesma função da sequência de teclas  

(A) Shift + Alt.  

(B) Shift + Esc.  

(C) Ctrl + Shift.  

(D) Ctrl + Alt.  

(E) Ctrl + Esc. 

 

88. Recurso do MS-Windows 10 onde o usuário pode utilizar leitor de impressão digital, 

reconhecimento facial ou da íris como credencial de login. 

(A) Windows Fast Login. 

(B) Windows Time. 

(C) Windows Hello. 

(D) Windows Cortana. 

(E) Windows Bitlocker. 
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89. A imagem a seguir mostra parte da barra de tarefas em um computador com MS-Windows 

10, em sua configuração padrão. 

 

Assinale apenas aplicativos que estão em execução 

(A) WordPad, MS-Word, Windows Explorer. 

(B) Internet Explorer, MS-Word, Windows Media Player.  

(C) Google Chrome, Bloco de Notas, WordPad. 

(D) Windows Explorer, MS-Word, MS-Excel. 

(E) Paint, Bloco de Notas, Windows Media Player. 

 

90. Um usuário de um computador portátil (do tipo notebook), operando apenas com a sua 

bateria, e com o sistema operacional Windows 10 (em sua configuração padrão), estava 

utilizando um editor de textos quando resolveu se ausentar por algum tempo, após o qual 

pretendia continuar essa edição. Para tanto, ativou a opção de desligamento do Windows 

denominada Suspender. Nessa situação,  

(A) caso a bateria acabe, todo o trabalho de edição será perdido.  

(B) na próxima vez que esse usuário ligar o computador e inserir a sua senha (se necessário), a 

aparência da tela será igual à existente antes da suspensão.  

(C) o usuário deverá, necessariamente, fechar todos os programas abertos, como o editor de 

textos, antes de ativar essa opção, pois caso contrário o trabalho será perdido.  

(D) o tempo necessário para retirar o notebook desse modo e restabelecer a sua operação é 

similar ao requerido quando o notebook é ligado após estar no estado Desligado.  

(E) por estar operando apenas com a bateria, não é recomendável manter nesse modo por muito 

tempo, pois o consumo será praticamente igual ao requerido em utilização normal. 

 

91. No Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão, Times New Roman, Justificado e 

Tachado são, respectivamente, características de 

(A) alinhamento de texto, fonte de letra, efeito de fonte. 

(B) fonte de letra, alinhamento de texto, efeito de fonte. 

(C) efeito de fonte, fonte de letra, alinhamento de texto.  

(D) efeito de fonte, alinhamento de texto, fonte de letra.  

(E) fonte de letra, efeito de fonte, alinhamento de texto. 
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92. No Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão, um usuário criou um formulário 

usando uma tabela, conforme imagem a seguir. 

 

Porém, na primeira célula, o texto Conselho Regional de Biologia precisa caber em apenas 1 

linha, sem quebra. Para isso, assinale a alternativa que apresenta uma solução válida a ser 

aplicada apenas ao conteúdo existente nessa primeira célula. 

(A) Incluir um marcador numérico.  

(B) Alterar o espaçamento entre caracteres para expandido.  

(C) Aumentar a indexação esquerda.  

(D) Centralizar o texto.  

(E) Reduzir o tamanho da fonte de letra. 

 

93. A lista a seguir foi elaborada no Microsoft Word 2016: 

 

O recurso utilizado para automatização deste processo encontrado na Guia Página Inicial, Grupo 

Parágrafo, é chamado de 

(A) Marcadores. 

(B) Numeração. 

(C) Lista de Vários Níveis. 

(D) Letramento 

(E) Letra Capitular. 
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94. Considere o Microsoft Word 2016 em sua configuração padrão, no idioma Português Brasil. 

Ao digitar as frases abaixo o Corretor Ortográfico sublinha os erros conforme a figura a seguir. 

 

As cores sublinhadas nas frases são respectivamente 

(A) azul e vermelho. 

(B) azul e verde. 

(C) verde e azul. 

(D) vermelho e azul. 

(E) verde e vermelho. 

 

95. A partir do Microsoft Excel 2016, em sua configuração original, assinale a alternativa que 

apresenta o resultado correto da fórmula =2*5+5*2-2 

(A) 0  

(B) 10  

(C) 18  

(D) 28  

(E) 38 

 

96. Observe a planilha a seguir, sendo editada por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração 

padrão. 

 

Assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula E1, após esta ser preenchida 

com a fórmula =MAIOR(A1:D3;5) 

(A) 9  

(B) 8  

(C) 7  

(D) 6  

(E) 5 
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97. Considere uma planilha do MS-Excel 2016, na sua configuração padrão, conforme ilustra a 

figura. 

 

O resultado da fórmula  

=SOMA(B1:B4) + SE(MÉDIA(A1:A4)>4;A$3*2;D$2-5)  

quando aplicado na célula B5 é: 

(A) 11  

(B) 12  

(C) 14  

(D) 15  

(E) 16 

 

98. Tem-se uma planilha no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão, e um gráfico 

de pizza criado a partir do conteúdo das células A1 até B5. 

 

A soma das fatias do “Tipo 1” e “Tipo 2”, em relação ao total das fatias, representa 

(A) 100%  

(B) 25%  

(C) 150%  

(D) 50%  

(E) 75% 
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99. No serviço de Webmail do Google, ao receber uma mensagem, um usuário pode ver todos 

os endereços de e-mail contidos nos campos ___________e ___________ . Mas esse mesmo 

usuário não pode ver nenhum endereço de e-mail contido no campo __________ .  

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 

(A) De, Cco, Para.  

(B) Cco, Cc, Para.  

(C) Assunto, Cc, De.  

(D) Para, Assunto, Cc.  

(E) Para, Cc, Cco. 

 

100. Caso um diretor de escola precise transmitir por meio da internet os dados de sua escola 

para órgãos como o MEC, é interessante que a transferência aconteça por meio de um site com 

ambiente de navegação que faça uso de SSL, que permite comunicação com mais segurança.  

Assinale a alternativa que contém o indicativo de um endereço de página que utiliza SSL  

(A) smtp  

(B) http  

(C) ftp  

(D) https  

(E) sslx 

 

 

 

 

 

 

 

 


