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SIMULADO: POLÍCIA CIVIL-SP – NÍVEL MÉDIO 

 

 

INSTRUÇÕES 

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas. 

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

- Preencha 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 aluno tem 02:30 horas para finalizar o simulado, 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 gabarito oficial será postado no Whatsapp (Grupo dos Alunos). 

- O objetivo deste simulado é aferir os conhecimentos do aluno, 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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 08. 

As cotas raciais deram certo porque seus beneficiados são, sim, competentes. Merecem, sim, 

frequentar uma universidade pública e de qualidade. No vestibular, que é o princípio de tudo, os 

cotistas estão só um pouco atrás. Segundo dados do Sistema de Seleção Unificada, a nota de 

corte para os candidatos convencionais a vagas de medicina nas federais foi de 787,56 pontos. 

Para os cotistas, foi de 761,67 pontos. A diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%. 

IstoÉ entrevistou educadores e todos disseram que essa distância é mais do que razoável. Na 

verdade, é quase nada. Se em uma disciplina tão concorrida quanto medicina um coeficiente de 

apenas 3% separa os privilegiados, que estudaram em colégios privados, dos negros e pobres, 

que frequentaram escolas públicas, então é justo supor que a diferença mínima pode, 

perfeitamente, ser igualada ou superada no decorrer dos cursos. Depende só da disposição do 

aluno. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), uma das mais conceituadas do País, 

os resultados do último vestibular surpreenderam. “A maior diferença entre as notas de ingresso 

de cotistas e não cotistas foi observada no curso de economia”, diz Ângela Rocha, pró-reitora da 

UFRJ. “Mesmo assim, essa distância foi de 11%, o que, estatisticamente, não é significativo”. 

(www.istoe.com.br) 

 

02. As informações iniciais do texto permitem inferir que pessoas contrárias ao sistema de cotas 

nas universidades públicas acreditam que 

(A) os cursos menos concorridos podem ser extintos por falta de candidatos. 

(B) os alunos beneficiados têm pouca qualificação para frequentar os cursos. 

(C) os resultados dos cotistas podem ser superiores aos dos demais estudantes. 

(D) os cursos, em geral, são beneficiados com alunos de perfis diferenciados. 

(E) o desempenho dos alunos beneficiados é similar ao de outros estudantes. 
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03. De acordo com o autor, o desempenho dos estudantes cotistas 

(A) ratifica a ideia de que as cotas lograram êxito no sistema educacional brasileiro. 

(B) reforça a ideia de que os cursos mais concorridos são difíceis de acompanhar. 

(C) sugere que a avaliação atual é menos democrática e mais difícil que no passado. 

(D) revela a necessidade de que seja feita uma ampla revisão no sistema de cotas. 

(E) sinaliza diferenças expressivas nas universidades públicas brasileiras. 

 

04. Considerando-se o contexto, na oração – ... que estudaram em colégios privados ... –, o 

termo em destaque opõe-se à ideia de 

(A) confidenciais.  

(B) coletivos. 

(C) restritos. 

(D) governamentais. 

(E) particulares. 

 

Para responder às questões de números 05 e 06, considere a passagem – A diferença entre 

eles, portanto, ficou próxima de 3%. 

 

05. O pronome eles tem como referente 

(A) candidatos convencionais e cotistas. 

(B) beneficiados. 

(C) dados do Sistema de Seleção Unificada. 

(D) dados do Sistema de Seleção Unificada e pontos. 

(E) pontos. 

 

06. A conjunção portanto expressa ideia de 

(A) comparação. 

(B) explicação. 

(C) adição. 

(D) condição. 

(E) conclusão. 
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07. Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada para separar oração introduzida por 

pronome relativo, a exemplo do que ocorre em: ...um coeficiente de apenas 3% separa os 

privilegiados, que estudaram em colégios privados...  

(A) Ela estava pensando em que lugar estaria, que dia seria, que pessoas eram aquelas ao seu 

redor.  

(B) Ficou encantada com a história, acabara de ler o livro, que já tinha sido traduzido para o 

inglês. 

(C) Ele observou o local, sabia, com certeza, que ali já estivera em outra ocasião, mas quando? 

(D) Era possível, àquela altura da vida, que todos os seus maiores desejos se realizassem enfim. 

(E) Estou vendo essa tempestade se formar, entre, que aqui estaremos bem mais protegidos 

dela. 

 

08. Os dados do Sistema de Seleção Unificada comprovam que a diferença de percentual entre 

os candidatos à medicina egressos tanto de escolas particulares quanto de escola públicas foi 

quase ______________, pois eles tiveram desempenho _____________________. 

Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas devem ser 

preenchidas, respectivamente, com:  

(A) nula … bastantes semelhantes 

(B) nulo … bastante semelhante 

(C) nula … bastante semelhante 

(D) nula … bastante semelhantes  

(E) nulo … bastante semelhantes 

 

09. Apesar das previsões __________ os próximos meses deverão ter chuvas dentro da média 

em São Paulo, isso não garante __________ o sistema Cantareira volte a ter níveis confortáveis 

de reserva de água até abril, segundo especialistas. Ainda que chova bem acima do esperado, 

a superfície seca e exposta do Cantareira terá maior dificuldade ___________ reter a água. 

(www.folha.uol.com.br.08.10.2014. Adaptado) De acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com: 

(A) de que ... que ... em 

(B) em que ... de que ... a 

(C) de que ... de que ... de 

(D) que ... em que ... para 

(E) que ... de que ... para 
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Leia o texto para responder às questões de números 10 a 12. 

Em meio a insatisfações com a situação econômica, o principal alvo do movimento de milhares 

de manifestantes na China é a garantia de plenas liberdades, em observação aos princípios que 

presidiram a passagem de Hong Kong para a esfera desse país, em 1997. O acordo de transição 

criou a fórmula “um país, dois sistemas”. A submissão da economia ao Estado e a centralização 

da ditadura chinesa não seriam implantadas na região administrativa especial da ex-colônia por 

50 anos, período em que se manteriam o arcabouço democrático e a livre-iniciativa. O 

compromisso foi quebrado por recente decisão que afeta as eleições marcadas para 2017: o 

governo central arrogou-se o direito de aprovar previamente os candidatos que poderão 

participar do pleito. A medida foi vista como um indício de que a China estaria disposta a intervir 

e ampliar seu controle sobre Hong Kong, uma importante praça financeira internacional. (Folha 

de S.Paulo, 01.10.2014. Adaptado) 

 

10. De acordo com o texto, quando Hong Kong passou para a esfera da China, compactuou-se 

que, durante 50 anos, 

(A) a centralização da ditadura seria incorporada à administração da cidade. 

(B) a livre-iniciativa seria substituída por outro sistema econômico. 

(C) a fórmula “um país, dois sistemas” deixaria de existir na cidade e no país. 

(D) a democracia e a livre-iniciativa seriam prerrogativas garantidas à cidade. 

(E) a estrutura democrática da cidade seria disseminada a toda a nação. 

 

11. _____ quebra do compromisso entre Hong Kong e China, que atinge _____ eleições 

marcadas para 2017, seguiram-se manifestações, pois, com o controle da cidade, haveria 

ameaça _____ garantia de plenas liberdades. 

As lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com: 

(A) A ... as ... à  

(B) À ... às ... à 

(C) A ... às ... a 

(D) A ... às ... à 

(E) À ... as ... à 

 

12. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal, de acordo com a norma-padrão 

da língua portuguesa. 

(A) Se criou na China, com o acordo de transição, a fórmula “um país, dois sistemas”. 

(B) Por um período de 50 anos, manteriam-se o arcabouço democrático e a livre-iniciativa. 

(C) O governo chinês recentemente se arrogou o direito de aprovação prévia dos candidatos. 

(D) Os chineses têm questinado-se se o país pretende intervir e ampliar seu controle sobre Hong 

Kong. 

(E) Não respeitaram-se os princípios que presidiram a passagem de Hong Kong à China. 
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Leia a charge para responder às questões de números 13 a 15. 

 

13. Na fala do segundo mosquito, a expressão Pois é indica uma 

(A) conclusão, com a qual ele sintetiza a ideia de que as condições para o surgimento de doenças 

estão precárias. 

(B) contestação, utilizada para negar a ideia de que uma nova doença pode ser transmitida pelos 

mosquitos. 

(C) confirmação, por meio da qual ele reconhece que agora os da sua espécie têm mais uma 

atribuição. 

(D) ressalva, que corrige a informação da fala do primeiro mosquito quanto à transmissão do 

vírus mayaro. 

(E) afirmação, que explora a ideia de que os mosquitos se sentem incomodados em transmitir o 

vírus mayaro. 

 

14. Nas falas dos mosquitos, os termos agora e altamente expressam, correta e 

respectivamente, circunstâncias de 

(A) tempo e dúvida. 

(B) afirmação e modo. 

(C) modo e intensidade. 

(D) afirmação e dúvida. 

(E) tempo e intensidade. 

 

15. A fala do segundo mosquito caracteriza-se por conter termos empregados em sentido 

(A) figurado, os quais reforçam a ideia de proliferação das doenças. 

(B) coloquial, os quais mostram o bom humor na referência às doenças. 

(C) próprio, os quais enfatizam a falta de combate às novas doenças. 

(D) ambíguo, os quais ironizam o perigo que as doenças representam. 

(E) formal, os quais apregoam a necessidade de se evitarem as doenças. 
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CONHECIMENTOS EM DIREITO 

 

16. São, entre outros, direitos sociais previstos na Constituição Federal: 

(A) a segurança, a previdência social, a alimentação e a sindicalização. 

(B) a previdência social, o transporte, a moradia e a reunião. 

(C) a educação, a saúde, a alimentação e o trabalho. 

(D) a sindicalização, a greve, a reunião e o trabalho. 

(E) a greve, a segurança, a saúde e a reunião. 

 

17. Assinale a alternativa que contempla hipótese de acumulação de cargos públicos que, 

mesmo havendo compatibilidade de horários, infringe o disposto na Constituição Federal. 

(A) Dois cargos de professor. 

(B) Um cargo de professor com outro técnico. 

(C) Um cargo de professor com outro científico. 

(D) Dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 

(E) Um cargo de policial civil ou militar com outro técnico ou científico. 

 

18. É correto afirmar que consta, 

(A) da Convenção Americana de Direitos Humanos, que as penas privativas de liberdade devem 

ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. 

(B) do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que a pena de morte não deverá ser 

imposta em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 21 (vinte e um) anos nem 

aplicada a pessoas em estado de doença grave. 

(C) da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ninguém será submetido a tortura nem 

a tratamento ou castigo cruel, salvo nas hipóteses de investigação de terrorismo. 

(D) da Convenção Americana de Direitos Humanos, que os menores, quando puderem ser 

processados, devem, se possível, ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal 

especializado. 

(E) da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ninguém será arbitrariamente preso, 

detido ou exilado, exceto nas hipóteses previstas na Constituição. 
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19. Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem 

(A) assegurado o direito ao amplo acesso à informação, sendo vedado, em qualquer hipótese, 

resguardar o sigilo da fonte. 

(B) deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua 

personalidade é possível. 

(C) direito à prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação 

coletiva. 

(D) direito a obter gratuitamente certidões em repartições públicas para o exercício da ampla 

defesa. 

(E) assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem. 

 

20. Poliana é servidora pública federal e causou danos ao erário, tendo sido condenada a 

ressarcir os prejuízos aos cofres públicos, mas veio a falecer antes que essa dívida fosse quitada. 

Nessa hipótese, conforme a Lei n° 8.112/1990, é correto afirmar que a dívida 

(A) é extinta com a morte de Poliana. 

(B) será perdoada se Poliana faleceu no exercício das suas funções. 

(C) será transmitida aos herdeiros até o limite do valor da herança recebida. 

(D) somente será de responsabilidade dos herdeiros se Poliana deixou testamento transmitindo 

todos seus bens e dívidas. 

(E) deverá ser paga integralmente pelos seus sucessores, independentemente do valor da 

herança. 

 

21. As autarquias integram a Administração Indireta e são consideradas pessoas jurídicas de 

Direito 

(A) Público de capacidade exclusivamente administrativa que integram a Administração Indireta. 

(B) Privado de capacidade exclusivamente administrativa que integram a Administração Indireta. 

(C) Privado de capacidade exclusivamente administrativa que integram a Administração Direta. 

(D) Público de capacidade exclusivamente administrativa que integram a Administração Direta. 

(E) Público de capacidade exclusivamente administrativa que podem integrar tanto a 

Administração Indireta como a Direta. 

 

22. De acordo com o Código Penal, aquele que, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, 

moeda falsa ou alterada, restitui esta à circulação, desconhecendo a falsidade, 

(A) pratica crime de moeda falsa. 

(B) pratica crime assimilado ao de moeda falsa. 

(C) pratica crime apenas se for funcionário público de banco de emissão. 

(D) é punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

(E) não comete crime algum. 
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23. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que 

(A) o homicídio qualificado constitui crime apenado com detenção. 

(B) não é crime o uso de documento falso. 

(C) o crime de peculato admite modalidade culposa. 

(D) ofender a integridade corporal ou a saúde própria ou de outrem é considerado crime de lesão 

corporal. 

(E) subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel constitui crime de roubo. 

 

24. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 

(A) 20 (vinte) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, 

contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no 

prazo de 40 (quarenta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

(B) 20 (vinte) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, 

contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que ocorreu o crime; ou no prazo de 40 

(quarenta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

(C) 10 (dez) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, 

contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que ocorreu o crime; ou no prazo de 40 

(quarenta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

(D) 10 (dez) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, 

contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no 

prazo de 30 (trinta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

(E) 30 (trinta) dias, estando o indiciado preso em flagrante, ou preso preventivamente, contado 

o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de 

60 (sessenta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

 

25. A respeito do inquérito policial, procedimento disciplinado pelo Código de Processo Penal, é 

correto afirmar que 

(A) o inquérito não acompanhará a denúncia ou queixa, ainda que sirva de base a uma ou outra. 

(B) o inquérito, nos crimes em que a ação pública é condicionada, poderá ser iniciado sem 

representação, desde que mediante despacho fundamentado da autoridade policial competente. 

(C) ao término do inquérito, a autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido 

apurado e enviará os autos ao membro do ministério público, não podendo o juiz competente 

tomar conhecimento dos fatos apurados antes, sob pena de nulidade. 

(D) os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão 

os autos do inquérito. 

(E) nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá determinar a instauração de 

inquérito, ainda que não haja requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. 

 

 

 

 



10 
 

CRIMINOLOGIA 

26. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de política de prevenção criminal 

prioritariamente terciária. 

(A) Previsão do direito do condenado de abreviar o tempo imposto em sua sentença penal, 

mediante trabalho, estudo ou leitura. 

(B) Instalação de câmeras de vídeo monitoramento em um estabelecimento que foi alvo de 

diversos roubos. 

(C) Melhoria na regulação do sistema financeiro para prevenção às práticas de lavagem de 

dinheiro. 

(D) Programas de educação aos jovens para prevenção ao uso de drogas. 

(E) Instalação de iluminação pública em locais com alto índice de criminalidade. 

 

27. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à classificação dos tipos de vítimas segundo 

Hans Von Henting. 

(A) Vítima com ânsia de viver – denomina-se assim aquela que, sob o pretexto de que a 

persecução judicial lhe causaria maiores danos do que o próprio sofrimento resultante da ação 

criminosa, acaba deixando de processar o autor do delito. São vistos tais comportamentos 

geralmente nos roubos ocorridos nas ruas, nos crimes sexuais e nas chantagens. 

(B) Vítima imune – é considerada dessa forma a pessoa que, em decorrência de seu cargo, 

função, ou algum tipo de prestígio na sociedade em que vive, acredita que não está sujeita a 

qualquer tipo de ação delituosa que possa transformá-la em vítima. Um exemplo é o padre. 

(C) Vítima falsa – é taxada dessa forma a vítima que, pela cobiça, pelo anseio de se enriquecer 

de maneira rápida ou fácil, acaba sendo ludibriada por estelionatários ou vigaristas. 

(D) Vítima que se converte em autor – denomina-se assim a vítima que, por não aceitar ser 

agredida pelo autor, reage e passa a agredi-lo da mesma forma, sempre em sua defesa ou em 

defesa de outrem, ou também no caso de cumprimento do dever. Nessa situação, há sempre a 

disposição da vítima em lutar com o autor. 

(E) Vítima da natureza – denomina-se assim a pessoa que possui uma tendência natural de se 

tornar vítima. Isso pode decorrer da personalidade deprimida, desenfreada, libertina ou aflita da 

pessoa, sendo que esses tipos de personalidade podem de algum modo contribuir com o 

criminoso. 
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28. Segundo a teoria sociológica da criminalidade denominada associação diferencial, é correto 

afirmar que 

(A) é o grau de autocontrole apresentado por um indivíduo que irá determinar sua maior ou menor 

propensão ao crime, autocontrole esse que é adquirido por meio da socialização familiar. 

(B) nos termos propostos por Sutherland, a conduta criminosa não é algo anormal, não é sinal 

de uma personalidade imatura, de um deficit de inteligência, antes é um comportamento 

adquirido por meio do aprendizado que resulta da socialização num determinado meio social. 

(C) a tensão entre as metas socioculturais recomendadas pelo sistema social e as reais 

condições de alcançá-las pelos meios legítimos, sobretudo para certos indivíduos, cria um 

rompimento por meio do qual as normas sociais entram em conflito com os valores de um 

indivíduo ou de uma subcultura exigindo um comportamento ilegal para alcance do fim legítimo. 

(D) diferentes atos criminosos são intercambiáveis, porque estes mostram as mesmas 

características como o imediatismo e o baixo grau de esforço. Assim, as diferenças entre crimes 

instrumentais e expressivos, ou entre crimes violentos e crimes não coercitivos, “são sem sentido 

e enganosas”. 

(E) as diferenças de aspirações individuais e os meios disponíveis, as oportunidades bloqueadas 

e a privação relativa são fatores que, articulados, ocasionam a prática de crimes. 

 

29. Assinale a alternativa correta em relação ao método da criminologia. 

(A) A criminologia utiliza um método lógico, abstrato e dedutivo. 

(B) A criminologia limita interessadamente a realidade criminal (da qual, por certo, só tem uma 

imagem fragmentada e seletiva), observando-a sempre sob o prisma do modelo típico 

estabelecido na norma jurídica. 

(C) A criminologia analisa dados e induz as correspondentes conclusões, porém suas hipóteses 

se verificam – e se reforçam – sempre por força dos fatos que prevalecem sobre os argumentos 

puramente subjetivos. 

(D) A criminologia utiliza como método a ordenação e a orientação de suas conclusões com 

apoio em uma série de critérios axiológicos (valorativos) fundados no dever-ser. 

(E) O método básico da criminologia é o dogmático; e seu proceder, o dedutivo sistemático. 

 

30. Em relação ao conceito e ao objeto de estudo da criminologia, assinale a alternativa correta. 

(A) O atual estágio de desenvolvimento da criminologia exclui do seu conceito o estudo das 

causas exclusivamente individuais para a prática dos crimes, substituindo-o pela análise das 

dinâmicas sociais. 

(B) É um ramo de conhecimento do Direito Penal, não podendo ser definida como ciência própria, 

visto que se ocupa do mesmo objeto. 

(C) É uma ciência que tem por objetivo principal auxiliar a interpretação das normas criminais, 

sob o ponto de vista dogmático. 

(D) É uma ciência que estuda o crime sob o ponto de vista jurídico. 

(E) Após superar os equívocos das primeiras abordagens sobre o homem delinquente, 

exemplificadas nos estudos de Lombroso, a criminologia moderna mantém em seu conceito o 

estudo do criminoso. 
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INFORMÁTICA 

31. No Microsoft Windows, em sua configuração padrão, ao se arrastar um arquivo ou pasta, o 

que acontece depende do destino para onde o objeto está sendo arrastado. Ao se arrastar um 

arquivo para uma pasta em uma unidade diferente, sem utilizar o teclado, ele 

(A) será copiado para a pasta de destino. 

(B) será apagado da pasta de origem e terá um atalho criado pasta de destino. 

(C) terá um atalho criado pasta de destino, somente. 

(D) será movido para a pasta de destino. 

(E) será apagado da pasta de origem, somente. 

 

32. Um arquivo gravado na área do Microsoft Windows, em sua configuração original, que é 

sempre exibida na tela quando você liga o computador e inicia o Windows, é encontrado 

(A) na Área de Trabalho. 

(B) nas Bibliotecas. 

(C) nos Documentos. 

(D) na Caixa de Entrada. 

(E) em Downloads. 

 

33. Um documento com aparência profissional nunca termina uma página somente com uma 

linha de um novo parágrafo ou inicia uma página somente com a última linha da página anterior. 

A última linha de um parágrafo, sozinha no topo de uma página, é conhecida como __________. 

A primeira linha de um parágrafo, sozinha na parte inferior de uma página, é conhecida como 

__________. 

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

enunciado, relativo ao Microsoft Word 2010, em sua configuração original. 

(A) espelhada ... isolada 

(B) viúva ... órfã 

(C) recuada ... espaçada 

(D) retrato ... paisagem 

(E) rodapé ... cabeçalho 

 

34. No Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão, as configurações de parágrafo e estilo 

são encontradas na guia 

(A) Inserir. 

(B) Layout. 

(C) Página Inicial. 

(D) Exibição. 

(E) Revisão. 
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35.  “São pequenos arquivos que alguns sites colocam no disco rígido do seu computador quando 

você os visita pela primeira vez” 

O texto refere-se a 

(A) favoritos. 

(B) cookie. 

(C) URL. 

(D) http. 

(E) link persistente. 

 

36. Elaborou-se o seguinte gráfico a partir da planilha apresentada, após a seleção de algumas 

células: 

 

Esse tipo de gráfico é denominado Gráfico de 

(A) Dispersão. 

(B) Ações. 

(C) Área. 

(D) Colunas. 

(E) Radar. 

 

37. O usuário de correio eletrônico Paulo preparou e enviou uma mensagem colocando no campo 

Para o destinatário João. Algum tempo depois, Paulo recebeu uma resposta da sua mensagem 

original, da usuária Maria. Isso significa que Maria estava também na mensagem original, como 

sendo uma das destinatárias, no campo 

(A) Assunto  

(B) Urgência  

(C) Assinatura  

(D) De  

(E) CC 
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38. Dois dos tipos de impressoras disponíveis no mercado são: 

(A) térmica e LCD. 

(B) matricial e plasma. 

(C) jato de tinta e laser. 

(D) 3D e EPROM. 

(E) de impacto e RAM. 

 

39. O tipo de dispositivo que pode ser acoplado a uma porta USB de um microcomputador e que 

visa utilizar, normalmente, uma rede Wi-Fi para conexão do computador à Internet é o 

(A) scanner. 

(B) conversor HDMI. 

(C) adaptador wireless. 

(D) blue ray. 

(E) conversor DVI. 

 

40. Uma das vantagens da telefonia IP (VoIP), se comparada com a telefonia tradicional (fixa e 

analógica), é a 

(A) ausência de atrasos na conversação, ou seja, a comunicação é instantânea. 

(B) possibilidade de compartilhar o canal de comunicação de dados com outros serviços. 

(C) maior confiabilidade devido ao uso de uma conexão permanente entre os interlocutores. 

(D) maior disponibilidade do canal de comunicação, pois o canal é dedicado. 

(E) melhor qualidade da ligação sem interrupção ou cortes. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

41. Observe as regularidades da sequência a seguir: (10; 11; 20; 21; 22; 30; 31; 32; 33; 40; . . . ; 

98; 99). Pode-se afirmar corretamente que a soma dos algarismos que compõem o 38o elemento 

é 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 9. 

(D) 6. 

(E) 8. 
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42. Considere a afirmação: “Se passei no exame, então estudei muito e não fiquei nervoso”. Do 

ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente a essa é: 

(A) Se estudei muito, então não fiquei nervoso e passei no exame. 

(B) Se passei no exame, então não estudei muito e fiquei nervoso. 

(C) Passei no exame porque quem estuda muito só pode passar. 

(D) Se não fiquei nervoso, então passei no exame ou estudei muito. 

(E) Se fiquei nervoso ou não estudei muito, então não passei no exame 

 

43. Considere a afirmação: “Nem todos os técnicos gostam de informática e todos os chefes de 

seção sabem que isso acontece”. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da 

afirmação anterior é:  

(A) Todos os técnicos gostam de informática e existe algum chefe de seção que não sabe que 

isso acontece.  

(B) Nenhum técnico gosta de informática e nenhum chefe de seção sabe que isso acontece. 

(C) Pelo menos um técnico gosta de informática e algum chefe de seção não sabe que isso 

acontece.  

(D) Nenhum técnico gosta de informática ou nenhum chefe de seção sabe que isso acontece.  

(E) Todos os técnicos gostam de informática ou existe algum chefe de seção que não sabe que 

isso acontece. 

 

44. Considere verdadeiras as quatro afirmações seguintes: 

 

I. Ou Luíza é médica ou Márcia é advogada. 

II. Carlos não é dentista e Luiz é engenheiro. 

III. Se Carlos é dentista, então Márcia não é advogada. 

IV. Luíza não é médica.  

 

A partir dessas afirmações, pode-se concluir corretamente que 

(A) Luiz é engenheiro e Carlos é dentista. 

(B) Márcia é advogada e Luiz é engenheiro. 

(C) nem Luíza é médica nem Luiz é engenheiro. 

(D) Luíza não é médica, mas é dentista. 

(E) Carlos é dentista ou Márcia não é advogada. 

 

 

 

 



16 
 

45. Considere a seguinte afirmação: Caí e levantei.  

Uma negação lógica para essa afirmação está contida na alternativa: 

(A) Caí e não levantei.  

(B) Levantei e não caí.  

(C) Não caí ou não levantei.  

(D) Não levantei e não caí.  

(E) Caí ou levantei. 

 

ATUALIDADES 

46. O Grupo de Lima decidiu, nesta sexta (03.05.19), convidar Cuba e o Grupo de Contato 

Internacional (GCI) para participar de maneira conjunta de uma solução para a crise política na 

Venezuela. A decisão ocorreu após uma reunião de emergência do bloco na sede do Ministério 

de Relações Exteriores do Peru. 

(Folha de S.Paulo – https://bit.ly/2V1PicT – Acesso em 04.05.19. Adaptado) 

O Grupo de Lima 

(A) recebe apoio de Trump e reúne todos os países americanos que defendem a saída de 

Maduro via apoio das Forças Armadas venezuelanas. 

(B) tem sido um foro no qual apareceram sugestões ou articulações na esfera militar para o 

retorno da democracia na Venezuela. 

(C) tem seguido a tendência de buscar saídas que passem por ajuda humanitária e sanções 

econômicas à Venezuela. 

(D) sustenta o grupo liderado por Juan Guaidó e defende a tomada de poder pela força, com a 

dissolução da Assembleia Constituinte pró-Maduro. 

(E) conta com o apoio da Rússia e da Turquia, países que, até o final de 2018, eram aliados 

incondicionais de Maduro. 

 

47. A atual paralisação parcial da máquina estatal americana, também chamada de shutdown, 

foi interrompida nesta sexta feira [25.jan.], o que faz dela a mais longa da história dos EUA.  

(BOL-UOL, https://bit.ly/2SpGOyU. Acesso em 27.01.2019. Adaptado)  

A paralisação (shutdown) ocorreu devido 

(A) ao fim das políticas protecionistas adotadas pela Casa Branca que geraram desemprego no 

setor automobilístico estadunidense. 

(B) às sucessivas crises político-econômicas entre os EUA e a China que repercutem sobre as 

principais bolsas de valores estadunidenses. 

(C) aos cortes de recursos estabelecidos pelos democratas que exigem o fim da política de 

tolerância zero imposta pelo governo Trump. 

(D) ao impasse entre a oposição democrata e o presidente Trump que exige a liberação de 

recursos para a construção de um muro entre os EUA e o México. 

(E) às novas taxas de juros estabelecidas pelo Banco Central dos EUA que reduziram os 

recursos disponíveis para suprir os custos dos serviços públicos. 
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48. Mais de 80 mil manifestantes foram às ruas de Paris e várias cidades francesas neste sábado 

(19.jan), no décimo fim de semana consecutivo de protestos dos chamados “coletes amarelos”, 

que desafiam o governo do presidente Emmanuel Macron.  

Neste sábado, o governo estimou em 84 mil o número de manifestantes – cifra similar à 

registrada no fim de semana passado. Havia mais de 80 mil policiais nas ruas. A polícia vem 

sendo criticada pelos manifestantes pelo uso da força para controlar as marchas, sobretudo com 

o uso de balas de borracha (Carta Capital. https://bit.ly/2Cw8wjD, Acesso em 30.01.2019. 

Adaptado)  

Os protestos tiveram como ponto de partida 

(A) as políticas que reduzem os direitos dos imigrantes. 

(B) o aumento dos impostos sobre os combustíveis. 

(C) as dificuldades do governo em aprovar um novo salario-mínimo. 

(D) a atual falta de moradias populares para a população mais pobre. 

(E) o achatamento dos salários provocado pelo grande número de imigrantes. 

 

49. O governo brasileiro confirmou nesta terça-feira (08.jan) a saída do Brasil do Pacto Global 

para Migração da Organização das Nações Unidas (ONU), instrumento assinado por mais de 

160 países e que inclui diretrizes sobre a gestão de fluxos migratórios. (Terra. 

https://bit.ly/2sYU3sg. Acesso em 28.01.2019. Adaptado)  

Uma das justificativas dadas para a saída do Pacto destaca que 

(A) a imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade 

e a soberania de cada país. 

(B) o Brasil é um país autônomo que sempre combateu a xenofobia e, portanto, não precisa 

defender pactos globais. 

(C) o país deve se alinhar com as grandes potências econômicas mundiais que também se 

retiraram do pacto. 

(D) o Brasil não é um país com forte atração de imigrantes e, portanto, não há motivos para 

apoiar um pacto global. 

(E) a atual situação financeira retirou o país do grupo de nações com capacidade econômica de 

receber imigrantes. 

 

50. A sonda lunar chinesa Chang’e-4 chegou com sucesso ao outro da Lua [03.jan] e nos enviou 

as primeiras imagens da face mais distante e jamais vista deste satélite natural da Terra. Com 

isso, a Agência Espacial Chinesa entra para a história como sendo a primeira a conseguir realizar 

este tipo de pouso. (Olhar digital. https://bit.ly/2WuHeDy. Acesso em 29.01.2019. Adaptado)  

Um dos objetivos explicitados pela China é 

(A) explorar e comparar as paisagens das duas faces da Lua. 

(B) enviar um grupo de cientistas para comparar a superfície lunar com a terrestre. 

(C) viabilizar, em longo prazo, uma missão tripulada à Lua. 

(D) fazer experimentos com cultivos que se adaptem ao solo lunar. 

(E) pesquisar as condições atmosféricas da Lua visando sua ocupação. 


