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Língua Portuguesa

01. Leia o texto para responder à questão.

Tufão “Tembin” causa destruição  
em Taiwan; 5 mil evacuaram

Imagem mostra morador entre árvores que foram derrubadas 
nesta sexta-feira (24), durante passagem do tufão Tembin, em 
Taitung, no leste de Taiwan. Segundo a agência AFP, ao menos 5 
mil pessoas foram evacuadas das regiões expostas a deslizamen-
tos de terra diante da ameaça do tufão, de categoria 4 na escala 
Saffir-Simpson (1 a 5), que atingiu o condado de Pingtung às 5h 
(18h de Brasília), segundo a agência nacional de meteorologia.

(Disponível em http://noticias.uol.com.br/album/album-do-dia/2012/08/24/
imagens-do-dia-24-de-agosto-de-2012.htm?abrefoto=9. Acesso em 24.08.2012)

A respeito do emprego de verbos nessa notícia, pode-se afir-
mar que:

I. “evacuar” suscita duplicidade de sentido quando empre-
gado na voz ativa ou na passiva;

II. “foram derrubadas” e “foram evacuadas” estão na voz 
passiva e indicam tempo pretérito;

III. “mostra” e “atingiu” estão na voz ativa e indicam, res-
pectivamente, tempo pretérito e tempo presente;

IV. “mostra” e “foram derrubadas” estão na voz passiva e 
indicam tempo passado.

Está correto o que se afirma apenas em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) II e IV.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 06.

Justiça absolve frentista acusado de participação em furto

O juiz Luiz Fernando Migliori Prestes, da 22.ª Vara Crimi-
nal Central da Capital, julgou improcedente ação penal proposta 
contra frentista acusado de furto em seu local de trabalho.

Segundo consta da denúncia, A. L. A. R. teria permitido que 
W. F. O., cliente do posto de gasolina, usasse a máquina de car-
tões de crédito do local para fazer saques, mesmo sabendo que o 
cartão era roubado. Ele afirmou que desconhecia a origem ilícita 
do cartão.

Ao ser interrogado, W. F. O. caiu em contradição quando 
perguntado sobre a quantia paga ao funcionário para permitir as 
operações, fato que, no entendimento do magistrado, tornou o 
conjunto probatório frágil para embasar uma condenação. “Daí, 
insuficientes as provas produzidas para um decreto condenatório 
ante a falta de demonstração suficiente de que A. L. A. R. agiu 
com dolo, no que a improcedência da ação penal se impõe.”

Com base nessa fundamentação, absolveu o frentista da acu-
sação de furto qualificado.

(Disponível em http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noti-
cias/Noticia.aspx?Id=15378. Acesso em 22.08.2012)

02. Segundo a notícia, o motivo da absolvição do frentista pelo 
juiz foi a

(A) comprovação do uso ilícito de cartão de crédito pelo 
cliente.

(B) falta de provas que o incriminassem.

(C) contradição presente em seu depoimento.

(D) desqualificação do furto como crime previsto nas leis 
penais vigentes.

(E) quantia paga ao funcionário para permitir as operações 
de crédito.

03. O substantivo “frentista”, do título, está substituído na se-
quência do texto por

(A) W. F. O; pelo substantivo “cliente”; pelo pronome “ele”.

(B) A. L. A. R.; pelo pronome “ele”; pelo substantivo “fun-
cionário”.

(C) A. L. A. R.; pelo substantivo “cliente”; pelo pronome 
“ele”.

(D) A. L. A. R.; pelo pronome “ele”; pelo substantivo 
“cliente”.

(E) W. F. O; pelo pronome “ele”; pelo substantivo “cliente”.

04. Seguem a mesma regra de acentuação gráfica relativa às  
palavras paroxítonas:

(A) probatório; condenatório; crédito.

(B) máquina; denúncia; ilícita.

(C) denúncia; funcionário; improcedência.

(D) máquina; improcedência; probatório.

(E) condenatório; funcionário; frágil.
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completa, relacionamento com um único fornecedor, garantia de 
segurança e confidencialidade, redução de custos dos cartórios e 
melhor aproveitamento dos recursos existentes”, disse.

Feliz pela parceria celebrada com os Correios, o presiden-
te do TJSP, desembargador Ivan Sartori, falou que a ferramenta 
permite um melhor aproveitamento da tecnologia voltada aos 
interesses do cidadão. “Com essa parceria, os procedimentos se 
tornam muito mais céleres e fáceis. É a modernidade chegando. 
Nós tínhamos um modelo arcaico que demandava um período 
longo. Com o AR digital V-Post, conseguiremos efetivamente 
cumprir com rapidez essa etapa processual, que é uma etapa di-
fícil e complicada. Essa parceria traz um novo alento para o Tri-
bunal e a melhora dos nossos serviços.”

(Disponível em http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noti-
cias/Noticia.aspx?Id=15379. Acesso em 22.08.2012. Com cortes)

07. O sentido do verbo ratificar, no título, é
(A) rescindir.
(B) corrigir.
(C) comprovar.
(D) validar.
(E) emendar.

08. Segundo a notícia, a principal inovação do AR digital V-Post é
(A) a necessidade de o cartorário emitir a carta de citação 

e intimação pelo sistema informatizado dos Correios.
(B) os Correios necessitarem providenciar a impressão e a 

assinatura manual do juiz na carta de intimação ou de 
citação.

(C) a plena comunicação virtual entre o TJSP e os Correios 
na entrega de citação ou intimação por carta.

(D) a carta ser envelopada, colada pelo setor administrativo 
dos Correios para ser entregue aos cidadãos.

(E) a garantia de segurança e de confidencialidade das  
informações enviadas aos cidadãos pelo TJSP.

09. Considere:
I. Antes do V-Post, o cartorário emitia a carta de citação 

e intimação pelo sistema informatizado, providenciava a 
impressão e a assinatura manual.

II. Após a entrega da carta, o comprovante será digitali-
zado pelos Correios e retornará virtualmente ao Tribu-
nal, juntado eletronicamente ao processo para análise do 
cartório.

III. Com a nova ferramenta, o TJSP ganha mais rapidez no 
envio das informações, além da economia de recursos 
com papel, envelopes, impressão e de pessoal.

IV. Com o AR digital V-Post, conseguiremos efetivamente 
cumprir com rapidez essa etapa processual, que é uma 
etapa difícil e complicada.

Há sentido temporal apenas nos destaques de
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.

05. Considerado o contexto, assinale a alternativa em que a  
expressão destacada no 3.º parágrafo é substituída, sem alte-
ração do tempo verbal, por correta forma verbal e adequada 
colocação pronominal.
(A) contradiz-se.
(B) contraditou-se.
(C) se contradizeu.
(D) se contraditou.
(E) se contradisse.

06. Assinale a alternativa que contém a frase do texto que tem 
sentido hipotético.
(A) O juiz Luiz Fernando Migliori Prestes, da 22.ª Vara 

Criminal Central da Capital, julgou improcedente ação 
penal proposta contra frentista.

(B) A. L. A. R. teria permitido que W. F. O., cliente do posto 
de gasolina, usasse a máquina de cartões de crédito.

(C) Ao ser interrogado, W. F. O. caiu em contradição quan-
do perguntado sobre a quantia paga ao funcionário para 
permitir as operações.

(D) No entendimento do magistrado, tornou o conjunto pro-
batório frágil para embasar uma condenação.

(E) Com base nessa fundamentação, absolveu o frentista da 
acusação de furto qualificado.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 07 a 11.

TJSP e Correios ratificam contrato  
de postagem digital V-Post

Em busca de encurtar os prazos de cumprimento, proporcio-
nar agilidade e controle virtual na tramitação dos dados, o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo firmou um contrato com a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos para implantação do AR di-
gital V-Post, um tipo de citação e intimação por carta totalmente 
virtual. Com a nova ferramenta, o TJSP ganha mais rapidez no 
envio das informações, além da economia de recursos com pa-
pel, envelopes, impressão e de pessoal.

Antes do V-Post, o cartorário emitia a carta de citação e inti-
mação pelo sistema informatizado, providenciava a impressão e 
a assinatura manual. Na sequência, a carta era envelopada, cola-
da e entregue ao setor administrativo para remessa aos Correios.

Com o V-Post, basta que o juiz assine digitalmente o despa-
cho que determina a citação ou intimação por carta para que o 
sistema do Tribunal emita e envie automaticamente a carta vir-
tual ao sistema dos Correios. Lá, ela será impressa e entregue ao 
carteiro. Após a entrega da carta, o comprovante será digitaliza-
do pelos Correios e retornará virtualmente ao Tribunal, juntado 
eletronicamente ao processo para análise do cartório.

José Furian Filho, vice-presidente de Negócios da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, explicou um pouco sobre 
o serviço e os benefícios que a parceria traz para o Tribunal. 
“Trata-se de uma saudável parceria entre os Correios e o TJSP, 
destinada à modernização tecnológica do Poder Judiciário. Todo 
o ciclo se processa através da tecnologia da informação, garan-
tindo a segurança e a confidencialidade das informações. V-post, 
batizado assim, é um serviço vitorioso e implementado em ou-
tros Estados mediante parceria com outros tribunais. Trará, com 
certeza, vários benefícios para o TJSP, tais como solução digital 
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Leia o texto a seguir para responder às questões de números  
12 a 16.

Mais de 700 processos aguardam fim do mensalão  
para serem julgados pelo STF

Fernanda Calgaro

Do UOL, em Brasília

Mais de 700 processos estão na fila da pauta do plenário 
do STF (Supremo Tribunal Federal) para serem julgados assim 
que o julgamento do mensalão acabar, o que ainda não tem data 
prevista para ocorrer.

Destes processos, 23 terão prioridade, segundo decisão dos 
ministros. São os chamados recursos de repercussão geral, vin-
dos de instâncias inferiores do Judiciário para serem analisados 
na Suprema Corte. Esses recursos chegam ao STF depois de pas-
sar por uma “peneira” no tribunal de origem. Eles são filtrados 
de acordo com critérios de maior relevância jurídica, política, 
social ou econômica.

Dessa forma, a decisão no Supremo referente a um determi-
nado recurso pode ser aplicada a outros casos idênticos. A me-
dida visa diminuir o número de processos enviados à Suprema 
Corte. Enquanto isso, 260 mil processos nas instâncias inferio-
res aguardam a decisão do Supremo, de acordo com o ministro 
Marco Aurélio de Mello.

Em audiência pública realizada na última sexta-feira (24), 
o ministro Marco Aurélio se mostrou preocupado e afirmou que 
tem receio de que o julgamento do mensalão não termine até o 
final do ano. “As discussões tomaram espaço de tempo substan-
cial e elas se mostraram praticamente sem balizas. Nós precisa-
mos racionalizar o trabalho e deixar que os demais integrantes 
se pronunciem”.

(Disponível em http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/08/26/
mais-de-700-processos-aguardam-fim-do-mensalao-para-serem-julgados-pelo-

-stf.htm. Acesso em: 26.08.2012. Com cortes)

12. A preposição para, destacada no 1.º parágrafo, expressa

(A) lugar.

(B) causa.

(C) finalidade.

(D) origem.

(E) reciprocidade.

13. No segundo parágrafo, sem que o sentido seja alterado, po-
de-se substituir uma “peneira” por

(A) uma seleção.

(B) um esforço.

(C) um pronunciamento.

(D) uma justificativa.

(E) uma discussão.

10. Considere o trecho a seguir.

Em busca de encurtar os prazos de cumprimento, proporcio-
nar agilidade e controle virtual na tramitação dos dados, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo firmou um contrato com a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para implanta-
ção do AR digital V-Post, um tipo de citação e intimação por 
carta totalmente virtual.

Assinale a alternativa em que o trecho está corretamente  
reescrito, no que se refere à pontuação e à concordância, e 
com o sentido preservado.

(A) O Tribunal de Justiça de São Paulo em busca de encur-
tar os prazos de cumprimento, proporcionar agilidade e 
controle virtual na tramitação dos dados firmaram um 
contrato para implantação do AR digital V-Post com a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, um tipo de 
citação e intimação por carta totalmente virtual.

(B) Em busca de encurtar os prazos de cumprimento, pro-
porcionar agilidade e controle virtual na tramitação dos 
dados a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
firmou um contrato com o Tribunal de Justiça de São 
Paulo, para implantação de um tipo de citação e inti-
mação por carta totalmente virtual: o AR digital V-Post.

(C) O Tribunal de Justiça de São Paulo e a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos firmou um contrato 
para encurtar os prazos de cumprimento, proporcionar 
agilidade e controle virtual na tramitação dos dados na 
implantação do AR digital V-Post, um tipo de citação e 
intimação por carta totalmente virtual.

(D) O Tribunal de Justiça de São Paulo firmou um contrato 
com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para 
implantação do AR digital V-Post, um tipo de citação e 
intimação por carta totalmente virtual, visando encur-
tar os prazos de cumprimento, proporcionar agilidade e 
controle virtual na tramitação dos dados.

(E) Para encurtar os prazos de cumprimento, proporcionar 
agilidade e controle virtual na tramitação dos dados, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo com a Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos firmou um contrato para 
implantação de um tipo de citação e intimação, por carta 
totalmente virtual, o AR digital V-Post.

11. Em – os procedimentos se tornaram muito mais céleres e 
fáceis – o termo destacado apresenta como antônimo:

(A) ágeis.

(B) modernos.

(C) desenvoltos.

(D) arcaicos.

(E) morosos.
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Leia o texto para responder às questões de números 17 a 19.

Livres para o tráfico

Traficantes de drogas com menos de 18 anos só poderão ser 
internados depois que tiverem sido pegos ao menos três vezes 
cometendo crimes, decidiu o Superior Tribunal de Justiça. A cor-
te seguiu à risca um artigo do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) e consolidou um entendimento da lei que, na práti-
ca: 1) ameaça despejar milhares de marginais precoces de volta 
às ruas e 2) aumenta exponencialmente as vantagens, para os 
traficantes, de recrutar adolescentes para o crime. Essa decisão 
do STJ deverá agora orientar os tribunais inferiores quando eles 
forem julgar casos que envolvam traficantes adolescentes.

O artigo do ECA tem o bom propósito de só privar os jovens 
da liberdade em último caso – e, assim, protegê-los do conta-
to nocivo com criminosos reincidentes. Ocorre que ele pressu-
põe que, no lugar da internação, os juízes possam lançar mão 
de penas alternativas, como a liberdade assistida (com acompa-
nhamento de um assistente social) ou o trabalho comunitário – 
ambas de responsabilidade das prefeituras. Na maior parte do 
Brasil, no entanto, elas não passam de ficção, segundo compro-
vou uma pesquisa recente do Conselho Nacional de Justiça.

Não há dúvidas de que a decisão levará a um aumento ime-
diato do número de jovens envolvidos com o tráfico. Para os 
chefões do crime, a mão de obra adolescente, agora com a ex-
pectativa da impunidade, parecerá ainda mais vantajosa. “Os 
menores são o principal canal de venda de drogas: são fáceis, 
baratos e, agora, impunes. Essa súmula pode estar juridicamente 
perfeita, mas vai aumentar o número de jovens no crime organi-
zado”, afirma o procurador de justiça de São Paulo Márcio Sér-
gio Christino.

(Carolina Rangel. Revista Veja, ed. 2284, ano 45, n.º 35. São Paulo: Editora 
Abril, p. 100, 29.08.2012. Com cortes)

17. Assinale a alternativa que expressa o ponto de vista defen-
dido no texto.

(A) Traficantes de drogas com menos de 18 anos só poderão 
ser internados depois que tiverem sido pegos ao menos 
três vezes cometendo crimes.

(B) O artigo do ECA tem o bom propósito de só privar os 
jovens da liberdade em último caso.

(C) (O ECA) pressupõe que, no lugar da internação, os  
juízes possam lançar mão de penas alternativas, como a 
liberdade assistida ou o trabalho comunitário.

(D) Na maior parte do Brasil, as penas alternativas não pas-
sam de ficção.

(E) A decisão (do STJ) levará a um aumento imediato do 
número de jovens envolvidos com o tráfico.

14. Considere a frase a seguir.

Esses recursos chegam ao STF depois de passar por uma 
“peneira” no tribunal de origem.

Preserva-se o mesmo sentido e regência do verbo chegar da 
frase em:

(A) O dinheiro não chegou para as despesas do mês.

(B) Ela não chega à mãe em beleza e inteligência.

(C) Uma desgraça nunca chega só.

(D) Chega de reclamações, disse o juiz.

(E) Apesar de chegar cedo à seção eleitoral, não conseguiu 
votar.

15. Pode-se depreender da fala do ministro, no 4.º parágrafo, 
um tom de

(A) sarcasmo.

(B) crítica.

(C) malícia.

(D) ironia.

(E) dúvida.

16. Considere o trecho.

Em audiência pública realizada na última sexta-feira (24), 
o ministro Marco Aurélio se mostrou preocupado e afirmou 
que tem receio de que o julgamento do mensalão não termi-
ne até o final do ano.

Nesse trecho, a relação estabelecida entre as orações ligadas 
pela conjunção e é de

(A) contraposição.

(B) exclusão.

(C) tempo.

(D) adição.

(E) alternância.
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ConHeCIMentos geraIs

AtuAlidAdes

21. A Espanha é o segundo país que mais investe na América 
Latina e o retorno desses investimentos tem dado fôlego a 
empresas espanholas que enfrentam dificuldades em casa. 
Com o aprofundamento da crise financeira no país, porém, a 
dúvida é se algumas companhias espanholas seriam obriga-
das a se desfazer dessas “joias da coroa”.
(Disponível em: http://bbc.in/NkLEpe  Acesso em 07.06.2012. Adaptado)

A partir do texto e do que se sabe sobre a crise econômica na 
Espanha, é correto afirmar que

(A) os países da América Latina serão afetados pela crise, 
pois são muito dependentes da economia espanhola.

(B) os investimentos realizados pela Espanha na América 
Latina são responsáveis pelo agravamento da crise.

(C) os retornos financeiros reduzidos provenientes dos ca-
pitais exteriores, podem determinar a venda das joias 
da monarquia.

(D) o país está isolado na Europa e depende dos recursos 
provenientes de suas colônias na América Espanhola.

(E) o agravamento da situação no país gera uma incerteza 
quanto ao futuro de empresas espanholas que operam 
na América Latina.

22. Quando se trata das forças do governo sírio, existe uma rela-
ção muito complexa e pouco clara entre os militares, as milí-
cias, as agências de inteligência e os vários centros de poder 
que os controlam. Esta é uma das razões pelas quais é tão 
difícil determinar responsabilidades por massacres como o 
que ocorreu na última sexta-feira, em Houla, e porque o pre-
sidente da Síria, Bashar al-Assad, tem sido capaz de manter 
uma aparência de respeitabilidade enquanto nega qualquer 
culpa pelas atrocidades recentes.

(Folha de S.Paulo, 30.05.2012. Adaptado)

Sobre os desdobramentos da situação na Síria, é correto afir-
mar que

(A) o governo de Bashar al-Assad obteve apoio da ONU 
para reprimir as milícias que espalham violência e  
terror no país.

(B) a Síria foi condenada no Conselho de Segurança da 
ONU e permanece isolada internacionalmente, com 
apoio apenas da Rússia.

(C) a continuidade da repressão evidenciou a responsabi-
lidade do governo sírio e os massacres se agravaram.

(D) é possível considerar que as manifestações na Síria re-
presentem o desfecho da “Primavera Árabe”, pois é a 
última ditadura da região.

(E) as lutas sociais contra a ditadura de Assad têm o apoio 
de tropas de Israel, pois a Síria é sua rival tradicional no 
Oriente Médio.

18. Considere os trechos.
I. O artigo do ECA tem o bom propósito de só privar os jo-

vens da liberdade em último caso – e, assim, protegê-los 
do contato nocivo com criminosos reincidentes.

II. Essa decisão do STJ deverá agora orientar os tribunais 
inferiores quando eles forem julgar casos que envolvam 
traficantes adolescentes.

III. Na maior parte do Brasil, no entanto, elas não passam 
de ficção, segundo comprovou uma pesquisa recente do 
Conselho Nacional de Justiça.

IV. “Os menores são o principal canal de venda de drogas: 
são fáceis, baratos e, agora, impunes. Essa súmula pode 
estar juridicamente perfeita, mas vai aumentar o número 
de jovens no crime organizado”, afirma o procurador de 
justiça de São Paulo Márcio Sérgio Christino.

Para convencer o interlocutor, é frequente apoiar a defesa 
de uma ideia em depoimentos e fontes fidedignas tal como 
ocorre apenas em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) III e IV.

(D) II e IV.

(E) IV.

19. A corte seguiu à risca um artigo do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Segue essa mesma regra de uso da crase a alternativa:

(A) (A lei) ameaça despejar milhares de marginais precoces 
de volta às ruas.

(B) A felicidade é o sonho que se oferece às pessoas.

(C) Telefonei ontem à sua tia.

(D) Ficou rodando de carro à toa por muito tempo.

(E) Não ceda à tentação.

20. Considere o trecho.

Dentro e fora de campo, a vida do juiz de futebol Juarez  
Gomes da Silva é uma eterna bola dividida. De ante mão, ele 
já carrega a fama de vilão de espetáculo: ao surgir no gramado 
ao lado dos bandeirinhas, a recepção vêm sob a forma de 
vaias, xingamentos e bombardeio de objetos.

No texto apresentado, há

(A) um erro de grafia (ante mão) e outro de concordância 
verbal (vêm).

(B) dois erros de grafia (ante mão/ sob).

(C) dois erros de concordância nominal (vaias/ xingamen-
tos).

(D) um erro de grafia (sob) e um erro de concordância no-
minal (vaias).

(E) um erro de grafia (recepção) e um erro de concordância 
verbal (vêm).
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25. As cotas raciais em universidades brasileiras são constitu-
cionais, decidiram ontem, por unanimidade, ministros do 
Supremo Tribunal Federal. “A partir desta decisão, o Brasil 
tem mais um motivo para se olhar no espelho da história 
e não corar de vergonha”, disse o presidente do Supremo, 
Carlos Ayres Britto.

(Folha de S.Paulo 27.04.2012. Adaptado)

Sobre o entendimento da legalidade do “sistema de cotas”, é 
correto afirmar que

(A) envolveu uma intensa disputa no judiciário, que refletia 
a visão governista e oposicionista que se debatiam no 
Congresso Nacional, sobre o modelo educacional do 
país.

(B) representa uma mudança parcial, pois está restrita às 
Universidades Federais.

(C) considera que a reserva de vagas em instituições de 
ensino público busca a “igualdade material”: a criação 
de oportunidades para quem não as tem em situações 
normais.

(D) determina que as condições de acesso e de ensino nas 
Universidades Federais sejam diferenciadas para estu-
dantes que possuem origem racial diferente.

(E) considera que o sistema represente a justiça social, mas 
também considera que a discriminação racial e social 
deva aumentar no meio estudantil.

Crimes ContrA A AdministrAção PúbliCA

26. Relativamente ao crime de Peculato, é correto afirmar que

(A) ele é punível apenas na modalidade dolosa.

(B) se o funcionário público reparar o dano antes da sentença 
irrecorrível, terá sua pena reduzida de metade.

(C) ele não pode ser praticado por quem exerce cargo em 
entidade paraestatal.

(D) se o funcionário público se apropriar de bem móvel de 
que tem a posse em razão do cargo, terá a mesma pena 
daquele outro que desviar o bem em proveito alheio.

(E) sujeita seu autor apenas à pena de reclusão, de dois a 
doze anos.

27. Funcionário público que exclui indevidamente dados corretos 
dos bancos de dados da Administração Pública com o fim de 
causar dano poderá ser responsabilizado pelo crime de

(A) Inserção de dados falsos em sistema de informações.

(B) Modificação ou alteração não autorizada de sistema de 
informações.

(C) Violação de sigilo funcional.

(D) Tergiversação.

(E) Excesso de exação.

23. Com aplausos e entoando estrofes do hino nacional, políti-
cos, militantes dos direitos humanos, vítimas da ditadura e 
familiares dos mortos e desaparecidos do regime saudaram a 
instalação da Comissão Verdade, em cerimônia realizada no 
Palácio do Planalto. Foram poucos os que conseguiram não 
se emocionar. A própria presidenta Dilma Rousseff, durante 
seu discurso, embargou a voz e chorou. “A força pode es-
conder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livre-
mente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a 
luz. Hoje, esse tempo chegou”, afirmou.

(Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/templates/ 
materiaMostrar.cfm?materia_id=20162)

Sobre a Comissão da Verdade, é correto afirmar que

(A) o Brasil foi o primeiro país a instalar comissão de tal 
gênero na América Latina, fato que determinou fortes 
pressões contrárias.

(B) seu trabalho se restringirá aos períodos anteriores à 
ditadura militar, para evitar que as paixões políticas e  
ideológicas envolvam essa Comissão.

(C) é movida pelo “espírito de punição”, pois entende que, 
descobertos desvios de conduta, eles devam ser julga-
dos e punidos.

(D) tem como objetivo primordial o conhecimento do pas-
sado, da ação repressiva do Estado, porém sem o ideal 
de revanche.

(E) seu principal objetivo é determinar, com precisão, a 
situação de torturados e de “desaparecidos políticos”  
para efeitos de indenização do Estado.

24. Em uma tentativa de moralizar a política e mesmo a justiça 
brasileiras, entrou em vigor nas eleições municipais de 2012 
a “Lei da Ficha Limpa”, que havia sido sancionada em 2010 
e que determina o seguinte:

(A) a inelegibilidade, por oito anos a partir da punição, do 
político condenado por crimes eleitorais como compra 
de votos, fraude, falsificação de documento público, 
lavagem e ocultação de bens e improbidade adminis-
trativa.

(B) ela pode ser aplicada a casos ocorridos antes de sua pro-
mulgação e, em caso de renúncia, pode levar um polí-
tico à inelegibilidade e à perda do mandato que estiver 
exercendo.

(C) que todos que ocupam cargos políticos eletivos, de con-
fiança e nos poderes executivo, legislativo e judiciário 
sejam averiguados por uma comissão especial e, em 
caso de corrupção, percam suas funções.

(D) que políticos acusados de corrupção não possam con-
correr a cargos públicos em nenhuma das esferas de  
poder nas eleições de 2012.

(E) o projeto, resultado de ações dos partidos de oposição 
ao governo federal, tem como objetivo principal atacar 
o presidente e os grupos políticos que formam sua base 
de apoio.
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ConHeCIMentos esPeCíFICos

31. Na configuração de um servidor físico que possui 4 discos 
rígidos idênticos e uma controladora array, deseja-se obter 
um arranjo de um sistema RAID que proporcione requisitos 
de tolerância à falha e, também, resulte no melhor aprovei-
tamento no espaço de armazenamento (do arranjo) e desem-
penho. Esses 4 discos devem ser configurados como arranjo

(A) RAID0

(B) RAID1

(C) RAID50 (5+0)

(D) RAID5

(E) RAID10 (1+0)

32. Um servidor possui 8 discos físicos idênticos de 1TB (cada 
disco) e uma controladora array. O administrador pretend e 
configurar os 8 discos com RAID5 ou RAID10 (1+0).  
Na configuração com RAID5, resultará em espaço total de  
armazenamento                           TB e, na configuração RAID10 (1+0),  
resultará em espaço total de armazenamento              TB.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas do texto.

(A) 8 … 6

(B) 7 … 4

(C) 6 … 4

(D) 7 … 6

(E) 8 … 7

33. Com relação aos sistemas RAID0 e RAID1, é correto afir-
mar que

(A) ambos suportam tolerância a falhas.

(B) nenhum dos dois suporta tolerância a falhas.

(C) apenas o RAID0 suporta tolerância a falhas.

(D) RAID1 resulta em espaço de armazenamento maior que 
RAID0.

(E) apenas o RAID1 suporta tolerância a falhas.

28. Considere o trecho.

Receber vantagem indevida diretamente para si em razão de 
função pública caracteriza o crime de                           , punido 
com pena                           .

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas do texto.

(A) Corrupção passiva ... privativa de liberdade, apenas

(B) Concussão ... privativa de liberdade, apenas

(C) Corrupção passiva ... privativa de liberdade e pecuniária

(D) Concussão ... privativa de liberdade e pecuniária

(E) Excesso de exação ... privativa de liberdade e pecuniária

29. Dar causa à instauração de processo judicial contra alguém, 
imputando-lhe crime de que o sabe inocente, caracteriza o 
crime de

(A) Comunicação falsa de crime ou de contravenção.

(B) Denunciação caluniosa.

(C) Falso testemunho.

(D) Fraude processual.

(E) Exploração de prestígio.

30. Auxiliar autor de crime a que é cominada pena de reclusão a 
subtrair-se à ação de autoridade pública configura crime de

(A) Coação no curso do processo.

(B) Exercício arbitrário ou abuso de poder.

(C) Arrebatamento de preso.

(D) Favorecimento real.

(E) Favorecimento pessoal.
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37. Os sistemas de Datacenters são classificados em níveis de 
segurança Padrão TIER. O nível que possui requisito de 
energização dual para cada um dos sistemas de refrigeração, 
com disponibilidade de 99,995% é o TIER nível

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.

38. No projeto de um Datacenter, um dos requisitos importantes 
é a prevenção quanto à ameaça de queda de energia. Essa 
etapa exige planejamento e uso de equipamentos que man-
tenham a disponibilidade dos serviços durante a queda de 
energia, de acordo com a relação de dispositivos a seguir.

I. UPS (Uninterruptable Power Suply).
II. Fonte de Alimentação Redundante.

III. Grupo gerador (Diesel).

Dentre os dispositivos apresentados, aquele(s) que atende(m) 
ao requisito descrito no texto está(ão) contido(s) apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) II e III.

39. A norma que estabelece a classificação de segurança para 
Datacenters é a norma

(A) TIA942.

(B) TIA568A.

(C) TIA569.

(D) TIA568B.

(E) TIA569B.

40. No Windows Server 2008, o Serviço de implantação de 
Windows (WDS) permite implantação de imagens de siste-
mas nos desktops e notebooks. Para que esse serviço possa 
ser implementado, necessita-se de

(A) DHCP, apenas.

(B) DHCP, PXE e DNS.

(C) WINS e DNS.

(D) DHCP e WINS.

(E) DNS, apenas.

34. Na instalação de um Cluster composto por 2 servidores  
físicos, o servidor A possui o endereço IP 10.1.1.1 e o ser-
vidor B possui o endereço IP 10.1.1.2, ambos com a mesma 
máscara de sub-rede. Os dois servidores possuem o sistema 
operacional Microsoft Windows Server 2008 em sua insta-
lação padrão. Antes de configurar o Cluster, é necessária a 
configuração do NLB (Network Load Balancing).

Assinale a alternativa que corresponde a uma configuração 
correta para o NLB.

(A) Instalar o NLB apenas no servidor A, configurando o 
endereço IP do NLB como 10.1.1.2.

(B) Instalar o NLB apenas no servidor B, configurando o 
endereço IP do NLB como 10.1.1.1.

(C) Instalar o NLB em ambos servidores, configurando o 
endereço IP do NLB nos dois servidores como 10.1.1.4.

(D) Instalar o NLB em ambos servidores, configurando o 
endereço IP do NLB do servidor A como 10.1.1.2 e o 
endereço IP do NLB do servidor B como 10.1.1.1.

(E) Instalar o NLB em ambos servidores, configurando o 
endereço IP do NLB do servidor A como 10.1.1.1 e o 
endereço IP do NLB do servidor B como 10.1.1.2.

35. Na configuração de política de backup de um servidor  
Windows Server 2008, o tipo de backup que permite salvar 
apenas os dados alterados durante a semana (não marca o 
registro de backup), em uma única sessão de execução, é  
o tipo

(A) Diferencial.

(B) Incremental.

(C) Normal.

(D) Cópia Diária.

(E) Cópia.

36. Sobre os sistemas de storages DAS, NAS e SAN, é correto 
afirmar que a principal diferença do DAS, em relação ao 
NAS e ao SAN, é que o DAS

(A) é essencialmente um sistema de armazenamento conec-
tado à rede.

(B) possui suporte ao sistema RAID.

(C) disponibiliza armazenamento e sistema de arquivos.

(D) é essencialmente um servidor conectado à rede.

(E) é um sistema de armazenamento conectado diretamente 
ao computador, usando Host Bus Adapter (HBA).
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45. O Exchange Server 2007 possui as seguintes funções de ser-
vidor:

I. Servidor Backend, que pode hospedar caixas de correio 
e pastas públicas.

II. Servidor de Camada Intermediária, que suporta os pro-
tocolos de cliente, como POP3, IMAP4 e HTTPS.

III. Servidor de Roteamento de e-mail cuja função é imple-
mentada na rede de um perímetro da organização com 
um servidor autônomo e processa todo o fluxo de  
e-mails voltado para a Internet.

IV. Servidor de Roteamento de e-mail, que roteia e-mail 
dentro da organização.

As quatro funções citadas são, correta e respectivamente, a 
definição dos termos:

(A) Servidor de Caixa Postal; Servidor de Transporte de 
HUB; Servidor de Acesso para Cliente; Servidor de 
Trans porte de Borda.

(B) Servidor de Caixa Postal; Servidor de Transporte de 
HUB; Servidor de Transporte de Borda; Servidor de 
Acesso para Cliente.

(C) Servidor de Acesso para Cliente; Servidor de Transporte 
de Borda; Servidor de Caixa de Correio; Servidor de 
Transporte HUB.

(D) Servidor de Caixa de Correio; Servidor de Acesso para 
Cliente; Servidor de Transporte de Borda; Servidor de 
Transporte de HUB.

(E) Servidor de Acesso para Cliente; Servidor de Caixa de 
Correio; Servidor de Transporte de Borda; Servidor de 
Transporte de HUB.

46. No planejamento do armazenamento em disco para o  
Exchange Server 2007, um dos fatores que comprometem a 
performance do sistema de correio eletrônico é a latência de 
disco. Para minimizar esse problema, é recomendado adotar 
as seguintes escolhas em relação ao sistema de discos:

I. Adotar um arranjo de discos de maior capacidade e  
número menor de discos.

II. Adotar sistemas de RAID10 (1+0).

III. Efetuar alinhamento dos setores de disco na partição.

IV. Não é recomendado utilizar sistemas RAID.

Assinale a alternativa que possui apenas o conjunto de ações 
que irão proporcionar um melhor desempenho no armazena-
mento de disco para o Exchange Server 2007.

(A) I, II e III.

(B) II, III e IV.

(C) I, II e IV.

(D) I e II.

(E) II e III.

41. O sistema operacional Windows Server 2008 possui uma  
série de serviços que garantem a confidencialidade das  
informações por meio de criptografia. Assinale a alternativa 
que corresponde à criptografia para armazenamento de  
arquivos.

(A) VPN.

(B) IPsec.

(C) EFS.

(D) SSL.

(E) NAT.

42. Na administração de um domínio de rede Microsoft Windows 
Server 2008, o administrador do domínio pretende que o 
usuário seja o único responsável pela conta dele na rede. 
Para atingir esse requisito, deve-se configurar o parâmetro:

(A) Alterar a Senha no Próximo Logon.

(B) Bloquear a Conta do Usuário.

(C) Desbloquear a Conta do Usuário.

(D) Ativar a Conta Convidado (Guest).

(E) Desativar a Conta do Usuário.

43. Em um domínio de rede Microsoft com servidores Windows 
Server 2008, a autenticação de usuários utiliza o protocolo 
Kerberos. Esse protocolo exige um serviço imprescindível 
para o seu funcionamento. Assinale a alternativa que corres-
ponde a esse serviço.

(A) DHCP.

(B) DNS.

(C) RADIUS.

(D) RRAS.

(E) IPSec.

44. O Sistema Operacional Windows Server 2008 permite  
detectar, por meio do Event Viewer, no log de segurança, o 
momento em que uma pasta foi apagada e quem a apagou. 
Para que isso seja possível, o administrador deve configurar 
na máquina o seguinte:

(A) ativar o EFS sobre a pasta.

(B) ativar compressão de dados.

(C) ativar a auditoria sobre uma pasta que esteja em uma  
partição NTFS.

(D) ativar a auditoria sobre uma pasta que esteja em uma  
partição FAT.

(E) ativar o controle de Cota de Disco sobre uma pasta 
NTFS.
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50. Em um projeto de segurança de rede e Internet, o ISA  
Server 2006 pode ser configurado como um firewall na(s) 
seguintes(s) topologia(s) de firewalls:

(A) somente Front Firewall (firewall externo).

(B) somente Back Firewall (firewall interno).

(C) somente Three-Pronged (perímetro de 3 segmentos).

(D) Front Firewall (firewall externo), Three-Pronged (pe-
rímetro de 3 segmentos), e EdgeFirewall (firewall de 
borda).

(E) somente Three-Pronged (perímetro de 3 segmentos) e  
EdgeFirewall (firewall de borda).

51. Numa rede com o ISA Server 2006, os usuários necessitam 
acessar os protocolos POP3, HTTP, HTTPs e SMTP nas 
suas portas padrões. Assinale a alternativa que apresenta, 
correta e respectivamente, as portas correspondentes a esses 
protocolos.

(A) 25, 80, 443,110.

(B) 110, 80, 443, 25.

(C) 110, 80, 25, 443.

(D) 443, 80, 25, 110.

(E) 443, 80, 110, 25.

52. O SCCM 2007 da Microsoft é uma evolução do seguinte 
produto Microsoft:

(A) RIS.

(B) HIS.

(C) SMS.

(D) RAS.

(E) SharePoint.

53. Por meio do SCCM 2007, as sentenças a seguir expressam 
as tarefas que podem ser executadas:

I. relatório de status de cliente.
II. gerenciamento de atualizações.

III. distribuição de softwares.
IV. proteção de acesso à rede.

Está correto o contido em

(A) I e IV, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, II, e III, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

47. Em empresas que já possuem algum sistema de correio ele-
trônico implantado, o Exchange Server 2007 permite a mi-
gração direta (sem necessidade de migração para produtos 
intermediários).

Assinale a alternativa que contém o(s) produto(s) que pode(m) 
ser migrado(s) diretamente para o Exchange Server 2007.

(A) Exchange Server 5.5 e Exchange Server 2003.

(B) Exchange Server 2000 e Exchange Server 2003.

(C) Lotus Notes e Exchange Server 5.5.

(D) Exchange Server 2000 e Exchange Server 5.5.

(E) Lotus Notes, apenas.

48. Quanto à aplicação do Microsoft ISA Server 2006, em sua 
configuração original, analise as afirmações a seguir.

I. Protege os servidores que serão acessados pela Internet.
II. Controla os acessos (protocolos, sites e conteúdos) da 

Internet.
III. Possui recurso que analisa a presença de vírus no con-

teúdo.
IV. Possui suporte à rede privada virtual (VPN).

Está correto apenas o contido em

(A) I e II.

(B) III e IV.

(C) I, II e III.

(D) I, II e IV.

(E) II, III e IV.

49. Numa rede com o ISA Server 2006, as estações clientes que 
possuem o Outlook Express instalado em sua configuração 
original pretendem acessar suas caixas de correio externo 
usando o protocolo POP3 e IMAP4.

Assinale a alternativa que representa a configuração para 
atender apenas a esse requisito.

(A) Instalar o Firewall Client nessas estações e desativar o 
NAT no ISA Server.

(B) Configurar os parâmetros de Proxy nos navegadores 
das estações.

(C) Instalar o Firewall Client nessas estações e ativar o NAT 
no ISA Server.

(D) Desinstalar o Firewall Client e ativar o NAT no ISA 
Server.

(E) Desinstalar o Firewall Client e desativar o NAT no ISA 
Server.
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59. A cláusula do Transact SQL do Microsoft SQL Server 2008 
para colocar uma consulta de forma decrescente é:

(A) DISP <nome da coluna> DESC

(B) ORDER BY <nome da coluna> DESC

(C) HAVING <nome da coluna> LOWER

(D) ARRANGE <nome da coluna> LOWER

(E) CLASSIFY BY <nome da coluna> DOWN

60. No Microsoft SQL Server 2008, a tecla de atalho F9 tem a 
função de

(A) compilar uma consulta.

(B) criar um novo papel.

(C) criar uma nova visão.

(D) disparar a execução de uma consulta.

(E) inserir ou retirar um breakpoint.

61. Atualmente, existem diferentes tecnologias de firewall com 
diferentes funcionalidades para serem utilizadas na proteção 
de uma rede local de computadores. A utilização de firewall 
com muitas funções pode, em algumas ocasiões, bloquear 
os serviços de rede. A tecnologia de firewall que verifica os 
pacotes em busca das informações da camada de rede e da 
camada de transporte é denominada firewall de

(A) proxy.

(B) sessão.

(C) serviço.

(D) aplicação.

(E) filtragem de pacotes.

62. O tipo de firewall que atua sobre o FTP, o SMTP, dentre ou-
tras aplicações, é também denominado de firewall

(A) de filtragem de pacotes.

(B) de transporte.

(C) de pacotes.

(D) proxy.

(E) sniffer.

63. Com relação ao pacote transportado por meio da VPN  
(Virtual Private Network), é correto afirmar que

(A) somente os dados são criptografados.

(B) somente o endereço IP destino é criptografado.

(C) somente o endereço IP origem é criptografado.

(D) os endereços IP destino e origem são criptografados.

(E) os dados e os endereços IP destino e origem são crip-
tografados.

54. O SCOM 2007 da Microsoft é uma evolução do seguinte 
produto Microsoft:

(A) MOM.

(B) HIS.

(C) RIS.

(D) RRAS.

(E) SharePoint.

55. Um usuário do Microsoft SQL Server 2008 deseja atribuir 
um sinônimo de nome S1 para a tabela Produtos. O código 
do Transact SQL para executar essa função é

(A) ATTRIB SYM S1 FOR Produtos;

(B) ATTRIB SYNONIM Produtos (S1);

(C) CREATE SYNONYM S1 FOR Produtos;

(D) CREATE SYNM S1 (Produtos);

(E) CREATE SYM S1 Produtos;

56. No Microsoft SQL Server 2008, as teclas de atalho para in-
serir ou remover um bookmark são:

(A) Ctrl + K

(B) Ctrl + B

(C) Alt + U

(D) Alt + K

(E) Alt + B

57. Considere o seguinte dado do tipo data, do Microsoft SQL 
Server 2008:

2012-08-15 14:20:00

Esse dado é do tipo

(A) date.

(B) time.

(C) bigdatetime.

(D) mindatetime.

(E) smalldatetime.

58. No Microsoft SQL Server 2008, o comando do Transact 
SQL para selecionar as primeiras n linhas de uma tabela é:

(A) SELECT LEN ...

(B) SELECT INIC ...

(C) SELECT FIRST ...

(D) SELECT TOP N ...

(E) SELECT BEGIN ...
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68. Considere a implantação física de uma rede local de compu-
tadores com cabeamento estruturado. Utilizando a tecnolo-
gia com cabos de pares trançados, a topologia estabelecida 
para a arquitetura física da rede é denominada

(A) Anel.

(B) Estrela.

(C) Distribuída.

(D) Ramificada.

(E) Barramento.

69. A norma ANSI/EIA/TIA 568-B para o sistema de cabeamen-
to estruturado define seis subsistemas. Segundo a norma, o 
subsistema no qual é realizada a interligação entre o cabe-
amento externo e o cabeamento interno ao edifício é deno-
minado

(A) Área de Conexão.

(B) Área de Trabalho.

(C) Entrada do Edifício.

(D) Sala de Cabeamento.

(E) Sala de Telecomunicação.

70. De acordo com a norma ANSI/EIA/TIA 569-A, o espaço da 
Sala de Equipamentos é determinado pela quantidade de es-
tações de trabalho instaladas. Considerando uma quantidade 
de até 100 estações de trabalho, a área da sala de equipamen-
tos deve ter, pelo menos,

(A) 6 m2.

(B) 14 m2.

(C) 20 m2.

(D) 37 m2.

(E) 43 m2.

71. Segundo a norma ANSI/EIA/TIA 568-B, o comprimento 
máximo para o cabo UTP utilizado no cabeamento horizon-
tal deve ser de

(A) 3 m.

(B) 10 m.

(C) 20 m.

(D) 90 m.

(E) 100 m.

64. Uma VPN (Virtual Private Network) pode ser implementa-
da por meio do IPSec. Considerando o frame original IP, o 
IPSec introduz segmentos conforme apresentado na figura 
a seguir.

Cabeçalho IP 1 2 3 4

No frame, o segmento de número 1 é destinado para o

(A) cabeçalho de autenticação.

(B) cabeçalho de criptografia.

(C) número da versão IPSec.

(D) identificador do tipo de criptografia.

(E) identificador do comprimento da chave criptográfica.

65. O uso de um endereço IP real para os computadores de uma 
rede local é dispendioso e torna os computadores mais vul-
neráveis aos ataques com o objetivo de quebra da segurança. 
Para minimizar esse problema, pode-se utilizar o esquema 
de IPs virtuais para os computadores de uma rede local. Para 
isso, é necessário o uso de um recurso de rede denominado

(A) MIB.

(B) NAT.

(C) DNS.

(D) DHCP.

(E) LDAP.

66. Para que o esquema de IPs virtuais de uma rede local possa 
funcionar, é necessário o uso de uma tabela que relaciona 
corretamente o pacote gerado pelo computador com IP vir-
tual e o mesmo pacote enviado para a rede ampla com o IP 
real. Esse relacionamento é realizado por meio do

(A) campo de prioridade do IP.

(B) campo de prioridade do TCP.

(C) número da porta TCP.

(D) número de requisição IP.

(E) número de requisição TCP.

67. As arquiteturas em camadas para rede de computadores, 
como o modelo OSI (Open System Interconnection), permi-
tem dividir a complexidade do sistema de redes em camadas 
de atividades e serviços. No modelo OSI, a atividade de ro-
teamento dos pacotes pelas redes é de responsabilidade da 
camada

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.
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72. A norma ANSI/EIA/TIA 568-B estabelece, também, o tipo 
de conector e a sequência de pinagem de conectorização do 
cabo. Considerando o conector RJ-45, a diferença de conec-
torização entre as especificações T568A e T568B está na 
troca da posição dos pares de números

(A) 1 e 2.

(B) 1 e 3.

(C) 1 e 4.

(D) 2 e 3.

(E) 2 e 4.

73. Os padrões para a rede sem fio em computadores, utiliza-
dos para as redes locais (LANs), são originários do padrão  
IEEE 802.11. Nesse padrão, a versão IEEE 802.11.b estabe-
lece uma largura de banda de até

(A) 11 Mbps.

(B) 20 Mbps.

(C) 54 Mbps.

(D) 100 Mbps.

(E) 200 Mbps.

74. Uma rede sem fio de computadores é muito vulnerável ao 
acesso indevido às informações. Assim, os padrões de rede 
sem fio, como o IEEE 802.11g, oferecem esquemas que me-
lhoram a segurança. Dentre as alternativas apresentadas, a 
que oferece maior segurança no IEEE 802.11g é:

(A) SSID.

(B) TKP.

(C) WEP.

(D) WiFi.

(E) WPA.


