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BLOCO I 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

Leia o texto, para responder às questões de números 1 a 7. 
 
     Desde o surgimento da ideia de hipertexto, esse conceito está  
ligado a uma nova concepção de textualidade, na qual a informação  
é disposta em um ambiente no qual pode ser acessada de forma não  
linear. Isso acarreta uma textualidade que funciona por associação, e  
não mais por sequências fixas previamente estabelecidas. 
     Quando o cientista Vannevar Bush, na década de 40, concebeu a  
ideia de hipertexto, pensava, na verdade, na necessidade de substituir  
os métodos existentes de disponibilização e recuperação de informações 
ligadas especialmente à pesquisa acadêmica, que eram lineares, por 
sistemas de indexação e arquivamento que funcionassem  
por associação de ideias, seguindo o modelo de funcionamento da  
mente humana. O cientista, ao que parece, importava-se com a criação 
de um sistema que fosse como uma “máquina poética”, algo que  
funcionasse por analogia e associação, máquinas que capturassem o  
brilhantismo anárquico da imaginação humana. 
     Parece não ser obra do acaso que a ideia inicial de Bush tenha  
sido conceituada como hipertexto 20 anos depois de seu artigo  
fundador, exatamente ligada à concepção de um grande sistema  
de textos que pudessem estar disponíveis em rede. Na década de  
60, o cientista Theodor Nelson sonhava com um sistema capaz de  
disponibilizar um grande número de obras literárias, com a possibilidade 
de interconexão entre elas. Criou, então, o “Xanadu”, um  
projeto para disponibilizar toda a literatura do mundo, numa rede  
de publicação hipertextual universal e instantânea. Funcionando  
como um imenso sistema de informação e arquivamento, o hipertexto 
deveria ser um enorme arquivo virtual. 

(Disponível em: http://www.pucsp.br/~cimid/4lit/longhi/hipertexto.htm 
 

1. Embora se trate de um texto predominantemente informativo, é correto afirmar 
que o autor faz uma inferência, expressando sua opinião, ao dizer: 
(A) O cientista, ao que parece, importava-se com a criação  
de um sistema que fosse como uma “máquina poética”. 
(B) Criou, então, o “Xanadu”, um projeto para disponibilizar toda a literatura do 
mundo, numa rede. 
(C) Isso acarreta uma textualidade que funciona por associação. 
(D) A informação é disposta em um ambiente no qual pode  
ser acessada de forma não linear. 
(E) Desde o surgimento da ideia de hipertexto, esse conceito está ligado a uma 
nova concepção de textualidade. 
 
2. Assinale a alternativa contendo palavra do texto que é formada por prefixo. 
(A) Máquina. 
(B) Brilhantismo. 
(C) Hipertexto. 
(D) Textualidade. 
(E) Arquivamento. 
 
Para responder a esta questão, considere as palavras destacadas  
nas seguintes passagens do texto: 

 
Desde o surgimento da ideia de hipertexto... 
... informações ligadas especialmente à pesquisa acadêmica, 
... uma “máquina poética”, algo que funcionasse por analogia e 
associação... 
Quando o cientista Vannevar Bush [...] concebeu a ideia de  
hipertexto... 
... 20 anos depois de seu artigo fundador... 
 
3. As palavras destacadas que expressam ideia de tempo são: 
(A) algo, especialmente e Quando. 
(B) Desde, especialmente e algo. 
(C) especialmente, Quando e depois. 
(D) Desde, Quando e depois. 
(E) Desde, algo e depois.  
 
4. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada, que  
substitui a original nos parágrafos indicados entre parênteses, apresenta regência 
de acordo com a norma-padrão. 
(A) ... planejava também na criação de um sistema... (2.º) 
(B) Isso ocasiona em uma textualidade que funciona por  
associação... (1.º) 
(C) ... Vannevar Bush, na década de 40, idealizou pela ideia  
de hipertexto... (2.º) 
(D) ... o cientista Theodor Nelson ansiava em um sistema... (3.º) 
(E) ... o cientista Vannevar Bush [...] cogitava, na verdade,  
sobre a necessidade de substituir os métodos existentes... (2.º) 
 
5. Assinale a alternativa em que a expressão entre parênteses  

substitui, com correção, a expressão destacada na frase. 
(A) ... a informação é disposta em um ambiente no qual 
pode ser acessada de forma não linear. (em que) 
(B) ... textos que pudessem estar disponíveis em rede.  
(cujos) 

(C) ... recuperação de informações ligadas especialmente à  
pesquisa acadêmica, que eram lineares... (aonde) 
(D) Isso acarreta uma textualidade que funciona por associação... (na qual) 
(E) ... esse conceito está ligado a uma nova concepção de  
textualidade, na qual a informação é disposta em um  
ambiente... (em cuja) 
 
6. Assinale a alternativa contendo a frase do texto na qual a  
expressão verbal destacada exprime possibilidade. 
(A) ... o cientista Theodor Nelson sonhava com um sistema  
capaz de disponibilizar um grande número de obras  

literárias... 
(B) Funcionando como um imenso sistema de informação  
e arquivamento, o hipertexto deveria ser um enorme  
arquivo virtual. 
(C) Isso acarreta uma textualidade que funciona por associação, e não mais por 
sequências fixas previamente  
estabelecidas. 
(D) Desde o surgimento da ideia de hipertexto, esse conceito está ligado a uma 
nova concepção de textualidade... 
(E) Criou, então, o “Xanadu”, um projeto para disponibilizar toda a literatura do 
mundo... 
 
7. Assinale a alternativa contendo frase com redação de acordo  
com a norma-padrão de concordância. 
(A) Pensava na necessidade de ser substituído de imediato  
os métodos existentes. 
(B) Substitui-se os métodos de recuperação de informações  
que se ligava especialmente à pesquisa acadêmica. 
(C) No hipertexto, a textualidade funciona por sequências  
fixas que se estabeleceram previamente. 
(D) O inventor pensava em textos que já deveria estar disponíveis em rede. 
(E) Era procurado por ele máquinas com as quais pudesse  
capturar o brilhantismo anárquico da imaginação humana. 
 
Leia o texto da tira, para responder às questões de números 
8 e 9 
 
 

 

8. O pensamento da personagem Vândalo, no último quadrinho, 
(A) põe em dúvida a ideia de que o intercâmbio terá sucesso. 
(B) não admite as verdadeiras qualidades do garoto que morará com Grump. 
(C) contradiz a ideia de que o garoto será bem recebido por  
Grump. 
(D) expressa o reconhecimento de características negativas  
em quem receberá o garoto. 
(E) reconhece a dificuldade de Grump adequar-se ao perfil  
traçado pelo projeto de intercâmbio. 
 
9. Assinale a alternativa em que a nova redação dada a frases  
da tira está de acordo com a norma-padrão de regência e de  
emprego de pronome. 
(A) A ideia é colocá-lo em contato com características totalmente distintas das dele. 
(B) Vou receber uma grana para permitir-lhe a morar aqui  
por um tempo. 
(C) Receberei uma grana para deixar um garoto morar aqui  

http://www.pucsp.br/~cimid/4lit/longhi/hipertexto.htm
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com nós por um tempo. 
(D) A ideia é colocar ele em contato com características 
distintas às dele. 
(E) A ideia é colocar-lhe em contato com características totalmente diferentes que 
as dele. 
 
 
10. Assinale a alternativa com as palavras acentuadas segundo  
as regras de acentuação, respectivamente, de intercâmbio e  
antropológico. 
(A) Distúrbio e acórdão. 
(B) Máquina e jiló. 
(C) Alvará e Vândalo. 
(D) Consciência e características. 
(E) Órgão e órfãs. 
 
Leia o texto, para responder às questões de números 10 a 13. 
 

          A disseminação do conceito de boas práticas corporativas,  
que ganhou força nos últimos anos, fez surgir uma estrada sem  
volta no cenário global e, consequentemente, no Brasil. Nesse 
contexto, governos e empresas estão fechando o cerco contra a  
corrupção e a fraude, valendo-se dos mais variados mecanismos:  
leis severas, normas de mercado e boas práticas de gestão de riscos. 
Isso porque se cristalizou a compreensão de que atos ilícitos  
vão além de comprometer relações comerciais e o próprio caixa  
das empresas. Eles representam dano efetivo à reputação empresarial 
frente ao mercado e aos investidores, que exigem cada vez  
mais transparência e, em casos extremos, acabam em investigações e 
litígios judiciais que podem levar executivos à cadeia. 
 
 
11. No trecho – Nesse contexto, governos e empresas estão  
fechando o cerco contra a corrupção e a fraude, valendo-se  dos mais 
variados mecanismos: leis severas, normas de  mercado e boas práticas 
de gestão de riscos. – o emprego de  dois-pontos cumpre a função de 
(A) enumerar dados novos, que desmentem uma afirmação  
precedente. 
(B) expor um ponto de vista contrário àquele adotado pelo  
autor. 
(C) apresentar ideias contrastantes, para instalar uma polêmica. 
(D) deslocar a atenção do leitor para informações não pertinentes ao 
texto. 
(E) introduzir informações que especificam uma afirmação  
anterior. 
12. As palavras Nesse e Isso, em destaque no texto, são empregadas 
para 
(A) indicar que o texto contém informações independentes  
umas das outras. 
(B) contrastar informações incompatíveis com o conteúdo  
do texto. 
(C) antecipar informações que serão enunciadas. 
(D) fazer referência a dados fora do texto, como fatos e datas. 
(E) recuperar informações enunciadas anteriormente. 
 
13. A parte final do texto, destacada em itálico, coloca-se para a 
afirmação que a antecede como 
(A) um trecho explicativo de ideia exposta anteriormente. 
(B) uma resposta não fundamentada em dados de realidade. 
(C) um meio de levar o leitor a buscar explicações que não  
estão no texto. 
(D) uma sequência fundamentada em hipóteses pouco prováveis. 
(E) a manifestação de uma contradição que será discutida. 
 
14. Na passagem – Nesse contexto, governos e empresas estão  
fechando o cerco contra a corrupção e a fraude, valendo-se dos mais variados 
mecanismos... – a oração destacada  
expressa, em relação à anterior, sentido que responde à pergunta: 
(A) “Quando?” 
(B) “Por quê?” 
(C) “Como?” 
(D) “Para quê?” 
(E) “Onde?” 
 
15. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do 
trecho a seguir, de acordo com a norma-padrão. 
Além disso, ______________certamente ____________ entre  
Nós __________do fenômeno da corrupção e das fraudes. 
 A) a … concenso … acerca 
(B) há … consenso … acerca 
(C) a … concenso … a cerca 
(D) a … consenso … há cerca 
(E) há … consenço … a cerca 
 

16. Assinale a alternativa em que todos os verbos estão empregados de acordo 
com a norma-padrão. 
(A) Enviaram o texto, para que o revíssemos antes da impressão definitiva. 
(B) Não haverá prova do crime se o réu se manter em silêncio. 
(C) Vão pagar horas-extras aos que se disporem a trabalhar  
no feriado. 
(D) Ficarão surpresos quando o verem com a toga... 
(E) Se você quer a promoção, é necessário que a requera a  
seu superior. 
 
17. Assinale a alternativa cujas palavras se apresentam flexiona 
das de acordo com a norma-padrão. 
(A) Os tabeliãos devem preparar o documento. 
(B) Esses cidadões tinham autorização para portar fuzis. 
(C) Para autenticar as certidãos, procure o cartório local. 
(D) Ao descer e subir escadas, segure-se nos corrimãos. 
(E) Cuidado com os degrais, que são perigosos! 
 
18. Assinale a alternativa que substitui o trecho em destaque na  
frase – Assinarei o documento, contanto que garantam sua  
autenticidade. – sem que haja prejuízo de sentido. 
(A) desde que garantam sua autenticidade. 
(B) no entanto garantam sua autenticidade. 
(C) embora garantam sua autenticidade. 
(D) portanto garantam sua autenticidade. 
(E) a menos que garantam sua autenticidade. 
 
19. Assinale a alternativa que completa as lacunas do trecho a  
seguir, empregando o sinal indicativo de crase de acordo  
com a norma-padrão. 
Não nos sujeitamos  ______ corrupção; tampouco cederemos  
espaço _______ nenhuma ação que se proponha ______ prejudicar  
nossas instituições. 
(A) à … à … à 
(B) a … à … à 
(C) à … a … a 
(D) à … à … a 
(E) a … a … à 

 
 
20. Leia a tira. 

 
No segundo quadrinho, a fala da personagem revela 
(A) hesitação. 
(B) indiferença. 
(C) contradição. 
(D) raiva. 
(E) exaltação. 
 
Leia o texto para responder às questões de números 02 a 06. 

 
Saber é trabalhar 

          Geralmente, numa situação de altos índices de desemprego, o trabalhador 
sente a necessidade de aprimorar a sua  formação para obter um posto de 
trabalho. As empresas buscam os mais qualificados em cada categoria e excluem 
os que  não se encaixam no perfil pretendido. Nos últimos anos, essa  não tem sido 
a lógica vigente no Brasil. Segundo a pesquisa de  emprego urbano feita pelo 
Dieese (Departamento Intersindical  de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e 
pela Fundação  Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), os níveis de  
pessoas sem emprego estão apresentando quedas sucessivas  de 2005 para cá. O 
desemprego em nove regiões metropolitanas medido pela pesquisa era de 17,9% 
em 2005 e fechou  em 11,9% em 2010. 
          A pesquisa do Dieese é um medidor importante, pois sua  metodologia leva 
em conta não só o desemprego aberto (quem  está procurando trabalho), como 
também o oculto (pessoas  que desistiram de procurar ou estão em postos 
precários). Uma  das consequências dessa situação é apontada dentro da própria  
pesquisa, um aumento médio no nível de rendimentos dos trabalhadores ocupados. 
         A outra é a dificuldade que as empresas têm de encontrar  mão de obra 
qualificada para os postos de trabalho que estão  abertos. A Fundação Dom Cabral 
apresentou, em março, a pesquisa Carência de Profissionais no Brasil. A análise 
levou em  conta profissionais dos níveis técnico, operacional, estratégico e tático. 
Do total, 92% das empresas admitiram ter dificuldades para contratar a mão de 
obra de que necessitam. 

 
 
21. A frase inicial do texto – Geralmente, numa situação… um  
posto de trabalho. – expressa as condições gerais em uma  
situação de altos índices de desemprego. De acordo com  
essas condições, 
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(A) o perfil de profissional pretendido nem sempre é bem  
definido nas empresas. 
(B) o desemprego aumenta em decorrência da qualificação profissional. 
(C) a formação de um profissional é, via de regra, questão  
secundária na sua contratação. 
(D) a qualificação profissional é um caminho para se conseguir um emprego. 
(E) o profissional deve ter qualificação inferior em rela ção às pretensões da 
empresa. 
22. O texto revela que, no Brasil, 
(A) as empresas estão mais rigorosas para selecionar os  
mais qualificados. 
(B) os índices de desemprego têm-se elevado continuamente nas regiões 
metropolitanas. 
(C) os trabalhadores têm investido mais do que o necessário em sua formação 
profissional. 
(D) as pesquisas sobre emprego são pouco consistentes  
e confiáveis. 
(E) as empresas convivem com a carência de mão de obra  
qualificada. 
 
23. No período – A pesquisa do Dieese é um medidor importante, pois sua 
metodologia leva em conta não só o desemprego aberto (quem está procurando 
trabalho), como também o oculto (pessoas que desistiram de procurar ou estão  
em postos precários). –, os termos em destaque estabelecem entre as orações 
relação de 
(A) causa. 
(B) alternância. 
(C) adição. 
(D) oposição. 
(E) explicação. 
 
24. No contexto em que se insere o período – A outra é a dificuldade que as 
empresas têm de encontrar mão de obra  
qualificada para os postos de trabalho que estão abertos. –  
(3.º parágrafo), entende-se que a expressão “A outra” refere-se a: 
(A) consequências. 
(B) lógica. 
(C) pesquisa. 
(D) situação. 
(E) metodologia. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BLOCO II 
Direito Processual Civil 

 
1 - ( Prova: VUNESP - 2012 - DPE-MS ) 

O princípio da inércia da jurisdição  

a) é absoluto, sem possibilidade de sofrer qualquer forma de 

mitigação.  

b) pode ser mitigado na jurisdição voluntária, mas não na 

contenciosa.  

c) está presente mesmo na instauração de inventário de ofício.  

d) é consequência do princípio constitucional de devido processo 

legal. 

 
 

2 - ( Prova: VUNESP - 2012 - TJ-RJ ) 

Sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, é correto afirmar que  

a) é garantia constitucional expressa que assegura à parte o direito 

de ter a decisão judicial revista e que veda a edição de lei 

ordinária que venha a suprimir recursos previstos no sistema.  

b) não é garantia constitucional, mas a previsão expressa desse 

princípio, na Carta Magna, no sentido de propiciar a revisão da 

decisão judicial, impede a supressão, por lei ordinária, de 
qualquer recurso.  

c) não é garantia constitucional expressa na Carta Magna, pelo que é 

perfeitamente possível a edição de lei ordinária que venha 

suprimir algum recurso previsto no sistema.  

d) é garantia constitucional expressa, constituindo cláusula pétrea, 

que garante aos jurisdicionados o direito de recorrer, através dos 

meios recursais previstos no sistema, que não podem ser 

suprimidos. 

 
3 - ( Prova: VUNESP - 2012 - TJ-MG) 

 

Analise as proposições seguintes.  

I. São considerados princípios informativos do processo o princípio do  

devido processo legal, o princípio do contraditório e o princípio da 

busca  

da verdade real.  

II. Os pressupostos de existência válida ou de desenvolvimento 

regular do  

processo podem ser de ordem subjetiva e objetiva.  

III. A existência nos autos de instrumento de mandado conferido a  
advogado é considerada um dos elementos necessários para 

identificação  da causa.  

IV. A reconvenção como forma de defesa não promove a inversão 

dos polos ativo e passivo nem exige subordinação às condições da 

ação.  

V. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada, sendo 

reduzida em seguida a termo.  

Estão corretas apenas as proposições  

a) I, II e V  
b) I, III e IV.  

c) II, III e IV.  

d) II, IV e V 

 

4 - ( Prova: VUNESP - 2010 - MPE- SP) 

As normas processuais, em sua maioria, são normas cogentes. No 

entanto, é possível reconhecer normas de caráter dispositivo em algumas  

normas processuais. Tendo em vista essas afirmações, e, considerando 

os  dispositivos constantes do Código de Processo Civil vigente, pode-se  

afirmar que um exemplo de norma processual cogente é a previsão do a) 
art. 333, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe  sobre 

a possibilidade de inversão convencional do ônus da prova, desde  que a 

causa não verse sobre direitos disponíveis ou torne excessivamente  

difícil à parte o exercício do direito.  

b) art. 265, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a  

suspensão convencional do processo, a qual, no entanto, deve prever 

que o período de suspensão não exceda 6 (seis) meses.  

c) art. 453, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a  

possibilidade de adiamento, uma única vez, de audiência de instrução e 
julgamento, por convenção das partes.  

d) art. 111 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade  

de eleição de foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e  

obrigações, desde que essa convenção conste de contrato escrito e se  

refira expressamente a determinado negócio jurídico.   

e) art. 318 do Código de Processo Civil, que dispõe que a ação e a  

reconvenção deverão ser julgadas na mesma sentença. 

 

 

5 - ( Prova: VUNESP - 2009 - TJ-SP) 
A regra da correlação ou da congruência  

a) refere-se somente à causa de pedir.  

b) não foi adotada pelo legislador brasileiro.  

c) foi adotada pelo legislador brasileiro e não comporta exceções.  

d) está diretamente relacionada com o princípio do contraditório. 

 

6 - ( Prova: VUNESP - 2009 - TJ-SP ) 

O princípio da instrumentalidade das formas  

a) torna irrelevante o vício, desde que o ato tenha atingido sua 
finalidade.  

b) só pode ser aplicado às hipóteses expressamente previstas em lei.  

c) afasta a nulidade, desde que praticado novamente o ato.  

d) não incide em nenhuma hipótese de nulidade absoluta. 

 

DIREITO PENAL 

 

7 - (VUNESP – 2011 – TJ-RJ – JUIZ)  

Pedro é sequestrado e os agentes exigem dinheiro de familiares dele  

como preço do resgate. Enquanto Pedro está privado da sua 
liberdade, é  

promulgada lei aumentando a pena cominada ao crime de extorsão  

mediante sequestro, previsto no art. 159, do Código Penal. Os 

agentes  

são presos em flagrante, e Pedro, libertado pela polícia, mas somente  

após a entrada em vigor da alteração legislativa. A pena a ser 

imposta  

aos agentes do sequestro, neste caso, será: 

a) a pena anteriormente prevista, pelo princípio da ultratividade da 
lei  

penal benéfica.  

b) a pena anteriormente prevista, pois a extorsão mediante 

sequestro é  

crime instantâneo de efeitos permanentes.  

c) a pena prevista pela nova legislação, pelo princípio da 

retroatividade da  

lei penal.  

d) a pena prevista pela nova legislação, pois a extorsão mediante  

sequestro é crime permanente. 
 8 - (VUNESP – 2011 – TJ-SP – TITULAR NOTARIAL)  
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Assinale a alternativa que indica hipótese de não aplicação da lei 

penal  

brasileira.  

a) Crime praticado em navio de cruzeiro italiano, navegando em mar  

territorial brasileiro.  

b) Crime praticado em navio de guerra brasileiro, navegando no mar  

territorial australiano.  

c) Crime praticado em lancha de recreio brasileira no mar territorial  
uruguaio.  

d) Falsificação de Reais (artigo 289 do Código Penal) praticada na 

China.  

9 - (VUNESP – 2010 – MPE-SP – ANALISTA DE PROMOTORIA)  

Considere que um indivíduo, de nacionalidade chilena, em território  

argentino, contamine a água potável que será utilizada para 

distribuição  

no Brasil e Paraguai. Considere, ainda, que neste último país, em 

razão  
da contaminação, ocorre a morte de um cidadão paraguaio, sendo 

que no  

Brasil é vitimado, apenas, um equatoriano.  

De acordo com a regra do art. 6.º, do nosso Código Penal ("lugar do  

crime"), considera-se o crime praticado a) na Argentina, apenas.  

b) no Brasil e no Paraguai, apenas.  

c) no Chile e na Argentina, apenas.  

d) na Argentina, no Brasil e no Paraguai, apenas.  

e) no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Brasil e no Equador.  

10 - (VUNESP – 2009 – TJ-SP – JUIZ)  
A norma inserida no art. 7.º, inciso II, alínea "b", do Código Penal - 

Ficam  

sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro (...) os 

crimes  

(...) praticados por brasileiro - encerra o princípio  

a) da universalidade ou da justiça mundial.  

b) da territorialidade.  

c) da nacionalidade ou da personalidade ativa.  

d) real, de defesa ou da proteção de interesses.  
11 - (VUNESP – 2009 – TJ-SP – JUIZ)  

O Código Penal Brasileiro, em seu art. 6.º, como lugar do crime, 

adota a  

teoria  

a) da atividade ou da ação.  

b) do resultado ou do evento.  

c) da ação ou do efeito.  

d) da ubiquidade.  

12 - (VUNESP – 2007 – OAB-SP – EXAME DE ORDEM)  

O Código Penal brasileiro,  
a) quanto ao lugar do crime, adotou a teoria mista ou da ubiqüidade. 

 

b) quanto ao lugar do crime, adotou a teoria da atividade ou da ação.  

c) quanto ao tempo do crime, adotou a teoria mista ou da 

ubiqüidade.  

d) quanto ao tempo do crime, adotou a teoria do resultado. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL  

 
13 - (VUNESP – 2008 – DPE-MS – DEFENSOR PÚBLICO) 

O princípio da publicidade  

A) não tem aplicabilidade no direito processual penal brasileiro, visto 

que  

não está previsto na Constituição Federal.  

B) é aquele que garante à imprensa acesso a todas as informações  

processuais, em nome do interesse público.  

C) é regra geral no sistema processual do tipo acusatório.  

D) manifesta-se claramente nos atos praticados durante a feitura do  

inquérito policial, em razão da natureza inquisitiva da referida peça  
informativa.  

 

14 - (VUNESP – 2010 – FUNDAÇÃO CASA – ANALISTA  

ADMINISTRATIVO – DIREITO)  

No que concerne à lei processual penal, considere as seguintes  

assertivas:  

I. aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos 

realizados  

sob a vigência da lei anterior;  
II. não admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica;  

III. admitirá o suplemento dos princípios gerais de direito.  

É correto o que se afirma em  

A) III, apenas.  

B) I e II, apenas.  

C) I e III, apenas.  

D) II e III, apenas.  

E) todas as assertivas. 

 

15 - (VUNESP – 2013 – PC-SP – INVESTIGADOR)  
Sansão Herculano, brasileiro, médico veterinário, maior de idade, foi  

preso em flagrante delito e levado à Delegacia de Polícia. Segundo o 

que  

estabelece a Constituição Federal, Sansão tem os seguintes direitos:  

a) a assistência da família e de um advogado, cela especial por ter 

curso  

superior e uma ligação telefônica para pessoa por ele indicada.  

b) ser criminalmente identificado, mesmo se possuir identificação 

civil,  
cela especial em razão de ter curso superior e assistência de um  

advogado.  

c) avistar-se pessoalmente com o promotor de justiça, entrar em 

contato  

com uma pessoa da família ou quem ele indicar e assistência de um  

advogado ou defensor público.  

d) relaxamento imediato de sua prisão se ela foi ilegal, permanecer  

calado e cela especial privativa. 

e) permanecer calado, identificação dos responsáveis por sua prisão 
e que  o juiz e sua família sejam imediatamente comunicados 

sobre sua prisão.  

16 - (VUNESP – 2013 – PC-SP – AGENTE)  

Conforme estabelece a Constituição Federal, o preso tem direitos  

expressamente previstos no Texto Maior, sendo um deles o seguinte:  

a) de ser identificado criminalmente, mesmo se já identificado 

civilmente.  

b) assistência da família.  

c) sala especial se tiver curso superior.  

d) liberdade mediante fiança, independentemente do crime que 
cometeu.  

e) avistar-se pessoalmente com o Promotor de Justiça. 

 

17 - A lei processual penal  

A) tem aplicação imediata apenas nos processos ainda não 

instruídos.  

B) tem aplicação imediata apenas se beneficiar o acusado.  

C) é de aplicação imediata, sem prejuízo de validade dos atos já  

realizados.  
D) vigora desde logo e sempre tem efeito retroativo.  

E) é aplicável apenas aos fatos ocorridos após a sua vigência.  

 

 

18 - Quanto à eficácia temporal, a lei processual penal  

A) aplica-se somente aos fatos criminosos ocorridos após a sua 

vigência.  

B) vigora desde logo, tendo sempre efeito retroativo.  

C) tem aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos atos já  

realizados.  
D) tem aplicação imediata nos processos ainda não instruídos.  

E) não terá aplicação imediata, salvo se para beneficiar o acusado. 

 
 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
19. (VUNESP/SAP SP – 2011) É um dos objetos das  
Constituições: 
a) estabelecer o modo de aquisição do poder e a forma de seu exercício.  
b) pormenorizar o ordenamento normativo de interesse dos municípios. 
c) possibilitar a atuação do Estado na restrição dos direitos civis e  
políticos. 
d) assegurar a fixação do regime político totalitário pela sociedade.  
e) propor ao Estado a edição de normas que prevejam os direitos e  
garantias dos indivíduos. 
 
20. (VUNESP/TJ SP – 2013) Analise os seguintes dispositivos  
constitucionais:  
I) O casamento é civil e gratuita a celebração.  
II) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou  
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados  
ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente 

interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei  
complementar.  
III) Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá  
sobre o Estatuto da Magistratura (…)  
Conforme a doutrina clássica, que trata da aplicabilidade eficácia  
das normas constitucionais no direito brasileiro, correto afirmar  
que as disposições elencadas são, respectivamente, normas de  
eficácia.  
a) plena, limitada e limitada.  
b) contida, contida e limitada.  
c) plena, contida e limitada.  
d) limitada, contida e contida.  
e) limitada, limitada e contida. 

 21. (VUNESP/Fundação CASA – 2010) Analise as seguintes  
normas da Constituição Federal brasileira. 
I) “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas  
as qualificações profissionais que a lei estabelecer.” (art. 5.º, inciso XIII).  
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II) “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que  
visem à melhoria de sua condição social: proteção do mercado de  
trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.”  
(art.7.º, inciso XX). 
III) “O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado  
pelos Ministros de Estado.” (art. 76).  
No que se refere à sua eficácia, conforme a classificação  
doutrinária das normas constitucionais, os dispositivos da Magna  
Carta brasileira acima reproduzidos podem ser denominados,  
respectivamente, de normas de eficácia  
a) plena, contida e limitada.  
b) contida, contida e plena.  
c) contida, limitada e plena.  
d) limitada, plena e contida.  
e) limitada, contida e plena. 
 
22. (VUNESP / TJ-PA – 2014) O texto constitucional, em seu art.  
5.º, caput, prevê expressamente valores ou direitos fundamentais  
ao ditar literalmente que todos são iguais perante a lei, sem  
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e  
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito.  
a) à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
b) à vida, à liberdade, à segurança, à intimidade e à dignidade.  
c) à vida, à dignidade, à intimidade e à igualdade.  
d) à vida, à liberdade, à fraternidade, à dignidade.  
e) à vida, à liberdade e à intimidade. 
 
23. (VUNESP / PC-SP – 2014) No que se refere à liberdade  
religiosa, é correto afirmar que a Constituição Federal  
a) não estabelece qualquer regra sobre essa matéria, permitindo total e  
irrestrita liberdade de religião.  
b) estabelece a proteção a todas as religiões de forma irrestrita e impede 
que o Estado exerça qualquer tipo de fiscalização sobre os locais de culto.  
c) protege e assegura toda e qualquer manifestação religiosa, sendo a  
religião Católica Apostólica Romana considerada a religião oficial do  
Estado brasileiro.  
d) assegura o livre exercício dos cultos e garante, na forma da lei, a  
proteção aos locais de culto e a suas liturgias.  
e) assegura a proteção às manifestações religiosas, devendo o Estado  
fomentar as religiões e subsidiar os templos e locais de culto. 
 
24. (VUNESP / TJM-SP – 2011) Determina expressamente o inc.  
IX do art. 5.° da Constituição da República Federativa do Brasil,  
que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica  
e de comunicação:  
a) mediante prévia obtenção de licença.  
b) mediante prévia análise do órgão censor.  
c) independentemente de censura ou licença.  
d) mediante prévia aprovação por órgão catalogador.  
e) independentemente de censura com relação às três primeiras  
atividades e mediante licença com relação à última. 
 
 
 
DIREIITO ADMINISTRATIVO 
 
25. É ato de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92), que  causa prejuízo 

ao erário: 
(A) permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de  bem integrante do 

patrimônio da administração direta,  indireta ou fundacional de qualquer 
dos Poderes dos Estados, por preço inferior ao de mercado. 

(B) utilizar, em obra ou serviço particular, trabalho de servidores públicos, 
empregados ou terceiros contratados  pela administração direta, indireta ou 
fundacional de  qualquer dos Poderes dos Estados. 

(C) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que 
esteja obrigado. 

(D) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos e máquinas da 
administração direta, indireta ou fundacional  de qualquer dos Poderes dos 
Estados. 

(E) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação 
de verba pública de qualquer natureza. 

26. No tocante à Declaração de Bens, prevista na Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei n.º 8.429/92), é correto afirmar que 

(A) não supre a exigência contida na Lei de Improbidade  
Administrativa a entrega, em substituição à Declaração  
de Bens, da cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da 

Receita Federal. 
(B) a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 

apresentação de declaração dos bens e valores  que compõem o seu 
patrimônio privado, a fim de ser  arquivada no serviço de pessoal 
competente. 

(C) a declaração de bens será quinquenalmente atualizada e  na data em que 
o agente público deixar o exercício do  mandato. 

(D) somente será punido com a pena de demissão a bem do  serviço público, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis,  

o agente público que prestar falsa declaração de bens. 
(E) será punido com a pena de repreensão escrita o agente  público que se 

recusar a prestar declaração dos bens. 
 

27. No tocante à Lei de Improbidade Administrativa (Lei  n.º 8.429/92), é 
correto afirmar que 

(A) as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas  nessa Lei 
podem ser propostas até 20 (vinte) anos após  o término do exercício de 
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 

(B) a aplicação das sanções previstas nessa Lei depende da  aprovação ou 
rejeição das contas pelo Tribunal ou Con selho de Contas. 

(C) as disposições dessa Lei são aplicáveis, no que couber,  àquele que, 
mesmo não sendo agente público, induza ou  concorra para a prática do 
ato de improbidade. 

(D) a autoridade judicial competente somente poderá determinar o afastamento 
do agente público do exercício do  cargo após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória. 

(E) a aplicação das sanções previstas nessa Lei depende da  aprovação ou 
rejeição das contas pelo órgão de controle  interno. 

28. Com relação ao processo por Abandono do Cargo ou Função e por 
Inassiduidade, pode-se afirmar que 

(A) será instaurado processo para apurar abandono de cargo  ou função, 
mesmo se o servidor tiver pedido exoneração. 

(B) não será extinto o processo instaurado exclusivamente  para apurar a 
inassiduidade, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o 
interrogatório. 

(C) não será instaurado processo para apurar abandono de  cargo ou função 
se o servidor tiver pedido exoneração. 

(D) não será extinto o processo instaurado exclusivamente  para apurar 
abandono de cargo ou função, se o indiciado pedir exoneração até a data 
designada para o interrogatório, ou por ocasião deste. 

(E) será instaurado processo para apurar a inassiduidade, mesmo se o 
servidor tiver pedido exoneração. 

 
29. No tocante às penalidades previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos 

Civis do Estado de São Paulo, é correto  afirmar que 
(A) será aplicada a pena de suspensão nos casos de abando no de cargo. 
(B) a pena de repreensão será aplicada por escrito ou verbalmente, nos casos 

de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. 
(C) a pena de demissão, por ineficiência no serviço, será aplicada mesmo 

quando verificada a possibilidade de readaptação. 
(D) será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se 

ficar provado que o inativo aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 
(E) o funcionário suspenso não perderá as vantagens e direitos decorrentes do 

exercício do cargo. 
 
NORMAS DA CORREGEDORIA 
 
30. Com relação às atribuições dos ofícios de justiça em geral,  

é correto afirmar: 

(A) a inutilização ou incineração de processos de execuções  fiscais só poderá 

ocorrer em relação àqueles arquivados  há mais de 6 (seis) meses, em 

virtude de anistia, paga mento ou qualquer outro fato extintivo. 

(B) em cada comarca de terceira entrância, há dois ofícios  de distribuição 

judicial aos quais incumbem os serviços  de distribuição cível e criminal, 

além de um terceiro ofício de arquivo geral. 

(C) em cada comarca de terceira entrância, há um ofício de  distribuição 

judicial ao qual incumbem os serviços de  distribuição cível e criminal, além 

do arquivo geral. 

(D) nas comarcas em que há uma única vara e um único  ofício de justiça, as 

atribuições dos serviços de distribuição caberão ao ofício de distribuição 

judicial da comarca de terceira entrância mais próxima. 

(E) a inutilização ou incineração de processos de execuções  fiscais só poderá 

ocorrer em relação àqueles arquivados  há mais de 10 (dez) meses, em 

virtude de anistia, pagamento ou qualquer outro fato extintivo. 

 

31. Em relação aos livros dos ofícios de justiça em geral, assinale a alternativa 

correta. 

(A) O encerramento do livro Ponto deverá ser diário, mediante assinatura do 

escrivão-diretor ou de seu substituto legal. 
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(B) No livro Registro Geral de Feitos, serão registrados todos os feitos 

distribuídos ao ofício de justiça, inclusive  as execuções fiscais e os 

inquéritos judiciais falimentares. 

(C) No livro de Visitas e Correições, serão transcritos resumidamente os 

termos de correições realizadas pelo  Juiz Corregedor Permanente ou pelo 

Corregedor Geral  da Justiça. 

(D) O livro Ponto deverá ser assinado semanalmente por todos os servidores, 

excetuando-se aqueles que registram  o ponto em relógio mecânico, 

consignando-se horários  de entrada e saída. 

(E) É obrigatória a organização do Registro Geral de Feitos  em folhas soltas, 

datilografadas, sempre, porém, protegidas por capa dura e encadernadas 

ao término do livro  formado (modelo próprio). 

32. No que tange à ordem geral dos serviços, é correto afirmar  que 

 

(A) após revisados e decorrido 1 (um) ano do último registro  efetuado, os 

livros de carga e demais papéis, desde que  reputados sem utilidade para 

conservação em arquivo,  poderão ser, por qualquer modo, inutilizados 

mediante  prévia autorização do Juiz Corregedor Permanente. 

(B) deverão ser atendidos no prazo de 5 (cinco) dias os  pedidos de certidões 

de objeto e pé formulados pelo  e-mail institucional de um cartório judicial 

para outro.  

A certidão será elaborada e encaminhada pelo cartório  

judicial diretamente à unidade solicitante. 

(C) as certidões em breve relatório ou de inteiro teor deverão ser expedidas no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da  

data do recebimento em cartório do respectivo pedido. 

(D) após revisados e decorridos 2 (dois) anos do último  

registro efetuado, os livros de carga e demais papéis,  

desde que reputados sem utilidade para conservação em  

arquivo, poderão ser, por qualquer modo, inutilizados  

mediante prévia autorização do Juiz Corregedor Permanente. 

(E) as certidões em breve relatório ou de inteiro teor serão  

expedidas no prazo de 8 (oito) dias, contados da data do  

recebimento em cartório do respectivo pedido. 

33. Excetuados os casos especiais, decididos pelo juiz, os autos  

de processos não poderão exceder-se de 

(A) 100 (cem) folhas em cada volume. 

(B) 500 (quinhentas) folhas em cada volume. 

(C) 200 (duzentas) folhas em cada volume. 

(D) 50 (cinquenta) folhas em cada volume. 

(E) 30 (trinta) folhas em cada volume. 

 

34. Mediante controle de movimentação física para garantia do  

direito de acesso aos autos que não corram em segredo de  

justiça, poderá ser deferida ao advogado ou estagiário de Direito, regularmente 

inscritos na OAB, que não tenham sido  

constituídos procuradores de quaisquer das partes, a carga  

rápida, pelo período de 

(A) 24 (vinte e quatro) horas. 

(B) 1 (uma) hora. 

(C) 48 (quarenta e oito) horas. 

(D) 2 (duas) horas. 

(E) 6 (seis) horas. 

 

35. O acesso aos autos judiciais e administrativos, por meio do  

exame em balcão do Ofício Judicial ou Seção Administrativa, de processos em 

andamento ou findos, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é 

(A) vedado aos estagiários de Direito. 

(B) assegurado somente aos advogados e estagiários de Direito que possuam 

procuração juntada aos autos. 

(C) assegurado somente aos advogados que possuam procuração juntada aos 

autos. 

(D) vedado ao público em geral. 

(E) assegurado ao público em geral. 

 
 

BLOCO III 
CONHECIMENTOS GERAIS 

ATUALIDADES 

 
 
1) (Vunesp – Seduc – SP – Analista de tecnologia – 2014) [O  presidente] 
Yanukovich, que deixou grande parte da  população furiosa ao virar as costas para 
a União Europeia  para estreitar seus laços com a Rússia há três meses, fez  
concessões em um acordo negociado por diplomatas  europeus na sexta-feira, dias 
após atos de violência que  mataram 77 pessoas, com o centro de Kiev parecendo 
uma  zona de guerra. Mas o acordo (…) não foi o suficiente para  apaziguar os 
Manifestantes(…). 

(http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/manifestant es-… -governo-
ucraniano 22.02.2014. Adaptado)  

Essas manifestações culminaram, em fevereiro de 2014, 
(A) na ampliação dos poderes do Parlamento e na deposição  do presidente.  
(B) no rompimento com a Rússia e no fim da exportação do  gás ucraniano.  
(C) na eleição imediata de um novo chefe de governo e no  alinhamento à Crimeia.  
(D) na revogação dos acordos com a União Europeia e na  desmilitarização do 
país.  
(E) no fortalecimento dos dispositivos repressivos e na  dissolução do Congresso. 
 
 
2) (VUNESP - 2012 - TJ-SP - Analista em Comunicação e  Processamento de 
Dados - adaptada)  
Quando se trata das forças do governo sírio, existe uma relação muito complexa e 
pouco clara entre os militares, as  milícias, 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  presidente 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  
afirmar 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 responsabilidade  do governo sírio e 
os massacres se agravaram.  
d) é possível considerar que as manifestações na Síria  representem 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. 
 
 
3) (VUNESP - 2012 - TJ-SP – Psicólogo -adaptada)  
O que motivou o ataque à ativista paquistanesa foi a  
a) crítica radical que Malala fez do uso da burca e dos véus  islâmicos pelas 
mulheres muçulmanas, defendendo as  vestimentas ocidentais.  
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b) sua conversão ao cristianismo e o consequente abandono  de preceitos 
islâmicos, o que provocou a ira dos  fundamentalistas ligados ao Taleban. 
c) defesa do direito das mulheres de estudarem e as  denúncias feitas por Malala 
de abusos cometidos pelo  Taleban.  
d) denúncia que Malala fez para os EUA do lugar em que se  escondia Osama Bin 
Laden, ex-líder e fundador do Taleban.  
e) postura extremamente ocidentalizada que Malala  divulgava em seu blog na 
internet, chamando a atenção de outras jovens paquistanesas. 

4) (Vunesp – PC – SP – Oficial Administrativo – 2014) Cerca  de seis mil pessoas 

deixam o país todos os dias por causa dos conflitos em que o país está envolvido 

há mais de dois anos, segundo dados oficiais da ONU. Os números divulgados, em 

dezembro de 2013, apontam para 1,8 milhão de refugiados vivendo nos países 

vizinhos, uma quantidade sem precedentes.  

(http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30069/crise+de+refugiados+e+a+m

aior+do+mundo+desde+o+genocidio+de+ruanda.shtml. Adaptado)  

O país onde ocorre, atualmente, o mais violento conflito da atualidade é  

(A) a Líbia.  

(B) o Egito.  

(C) a Síria.  

(D) o Líbano.  

(E) o Iêmen. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. VUNESP – TJ-SP – 2010) Em um concurso para escrevente, 40% dos 

candidatos inscritos foram eliminados na prova de Língua Portuguesa, e a prova de 

Conhecimentos em Direito eliminou 40% dos candidatos restantes. Essas duas 

provas eliminaram, do total de candidatos inscritos,  

(A) 84%.  

(B) 80%.  

(C) 64%.  

(D) 46%.  

(E) 36%. 

2. VUNESP – TJ-SP – 2010) Considere dois níveis salariais apontados em uma 

pesquisa de mercado para um mesmo cargo, o mínimo (piso) e o máximo (teto). 

Sabe-se que o dobro do menor somado a 1/5 do maior é igual a R$3.700,00. Se a 

diferença entre o nível máximo e o nível mínimo é igual a R$3.100,00, então o teto 

salarial para esse cargo é de  

(A) R$ 4.800,00.  

(B) R$ 4.500,00.  

(C) R$ 3.800,00.  

(D) R$ 3.600,00.  

(E) R$ 3.400,00. 

3. VUNESP – TJ-SP – 2010) Uma barra de madeira maciça, com a forma de um  

paralelepípedo reto retângulo, tem as seguintes dimensões: 48 cm, 18 cm e 12cm.  

Para produzir calços para uma estrutura, essa barra deve ser cortada pelo  

carpinteiro em cubos idênticos, na menor quantidade possível, sem que reste  

qualquer pedaço da barra. Desse modo, o número de cubos cortados será igual a  

(A) 54.  

(B) 52.  

(C) 50.  

(D) 48.  

(E) 46.  

 

4. VUNESP – TJ-SP – 2010) As 360 páginas de um processo estão 

acondicionadas  nas pastas A e B, na razão de 2 para 3, nessa ordem. O número 

de páginas que  devem ser retiradas da pasta B e colocadas na pasta A, para que 

ambas fiquem  com o mesmo número de páginas, representa, do total de páginas 

desse processo,  

(A) 1/4.  

(B) 1/5.  

(C) 1/6. 

(D) 1/8.  

(E) 1/10. 
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5. VUNESP – TJ-SP – 2007) O terreno retangular mostrado na figura, cujas  

medidas dos lados estão na razão de 1 para 3, tem 1200 m² de área.  

 

Logo, o perímetro desse terreno é igual a  

(A) 240 m.  

(B) 200 m.  

(C) 160 m.  

(D) 120 m.  

(E) 100 m. 

 

6. VUNESP – TJ-SP – 2007) Um investidor aplicou a quantia total recebida pela  

venda de um terreno, em dois fundos de investimentos (A e B), por um período de  

um ano. Nesse período, as rentabilidades dos fundos A e B foram, 

respectivamente,  de 15% e de 20%, em regime de capitalização anual, sendo que 

o rendimento total  recebido pelo investidor foi igual a R$ 4.050,00. Sabendo-se 

que o rendimento  recebido no fundo A foi igual ao dobro do rendimento recebido 

no fundo B, pode-se  concluir que o valor aplicado inicialmente no fundo A foi de  

(A) R$ 18.000,00.  

(B) R$ 17.750,00.  

(C) R$ 17.000,00.  

(D) R$ 16.740,00.  

(E) R$ 15.125,00. 

 

7. VUNESP – TJ-SP – 2007) Um comerciante estabeleceu que o seu lucro bruto  

(diferença entre os preços de venda e compra) na venda de um determinado  

produto deverá ser igual a 40% do seu preço de venda. Assim, se o preço unitário  

de compra desse produto for R$ 750,00, ele deverá vender cada unidade por  

(A) R$ 1.050,00.  

(B) R$ 1.100,00.  

(C) R$ 1.150,00.  

(D) R$ 1.200,00.  

(E) R$ 1.250,00. 

 

8. VUNESP – TJ-SP – 2007) Numa editora, 8 digitadores, trabalhando 6 horas por  

dia, digitaram 3/5 de um determinado livro em 15 dias. Então, 2 desses digitadores  

foram deslocados para um outro serviço, e os restantes passaram a trabalhar  

apenas 5 horas por dia na digitação desse livro. Mantendo-se a mesma  

produtividade, para completar a digitação do referido livro, após o deslocamento 

dos  2 digitadores, a equipe remanescente terá de trabalhar ainda  

(A) 18 dias.  

(B) 16 dias.  

(C) 15 dias.  

(D) 14 dias.  

(E) 12 dias.  

 

 9. VUNESP – CREMESP – 2011) Em 2007, uma cidade promoveu uma exposição  

de arte. Sabe-se que esse evento acontece de quatro em quatro anos. Se essa  

regra permanecer, pode-se concluir que haverá uma exposição de arte em  

(A) 2125.  

(B) 2133.  

(C) 2149.  

(D) 2151.  

(E) 2153.  

 10. VUNESP – SAAE – 2011) Uma torneira com defeito está pingando a uma  

frequência de 1 gota por segundo. Considerando-se que o volume de uma gota é 

de  0,1 mL, a quantidade desperdiçada de água em 50 horas é de  

(A) 180 litros.  

(B) 18 litros.  

(C) 1,8 litros.  
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(D) 0,18 litros.  

(E) 0,018 litros. 

11. VUNESP – SAAE – 2011) Em uma casa vivem 5 pessoas. Supondo-se que  

nessa casa cada pessoa toma 2 banhos por dia, e que o chuveiro fica ligado em  

média, em cada banho, por 10 minutos, e que a vazão do chuveiro é de 5 litros por  

minuto, então, a quantidade de água que essa família gastará em um mês de 30  

dias é de  

(A) 500 litros.  

(B) 1 500 litros.  

(C) 5 000 litros.  

(D) 15 000 litros.  

(E) 50 000 litros. 

12. VUNESP – SAAE – 2011) A soma de dois números naturais sucessivos é igual 

ao dobro da quinta parte do maior mais 103 unidades. O produto entre esses dois  

números é de  

(A) 129.  

(B) 416.  

(C) 545.  

(D) 1 290. 

(E) 4 160.  

 13. VUNESP – SAAE – 2011) Uma indústria com 250 funcionários produz 500  

hidrantes por semana. Sua produção semanal passou para 600 hidrantes.  

Considerando-se que a produção seja proporcional ao número de funcionários,  

pode-se afirmar que foram admitidos  

(A) 50 funcionários.  

(B) 60 funcionários.  

(C) 250 funcionários.  

(D) 260 funcionários.  

(E) 350 funcionários.  

 14. VUNESP – SAAE – 2011) Uma receita de bolo leva 1/4 de litro de suco de  

laranja e 1/8 de litro de água. Para fazer três receitas desse bolo, deve-se usar, em  

litro, de suco e de água, respectivamente,  

(A) 1,8 e 1,4.  

(B) 1,375 e 1,75.  

(C) 0,8 e 0,4.  

(D) 0,75 e 0,375.  

(E) 0,25 e 0,125.  

 

15. VUNESP – SAAE – 2011) Dois funcionários, com a mesma capacidade de  

trabalho, quando realizam uma atividade juntos terminam a tarefa em 12 horas de  

serviço. Se aumentarmos para três funcionários, com a mesma capacidade de  

trabalho, o serviço será concluído em  

(A) 18 horas.  

(B) 8 horas.  

(C) 6 horas.  

(D) 4 horas.  

(E) 2 horas. 

INFORMÁTICA 

1. (VUNESP/2009/TJ-SP/Oficial de Justiça) No MS PowerPoint 2010, a opção 

Ocultar Slide está contida no menu / guia  

a) Página Inicial.  

b) Arquivo.  

c) Inserir.  

d) Design.  

e) Apresentação de Slides. 

2. (VUNESP/2011/TJ-SP/Contador Judiciário) No MS-PowerPoint 2007, um 

usuário, após apertar um botão, obteve a exibição, sobre sua apresentação, da 
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seguinte janela: 

 

 

Tal janela foi exibida em função da seleção do botão  

a) Animação Personalizada, do menu Animações.  

b) Macros, do menu Exibição.  

c) Testar Intervalos, do menu Apresentação de Slides.  

d) Velocidade de Transição, do menu Animações. 

e) Proteger Apresentação, do menu Revisão. 

3. (VUNESP/2011/TJ-SP/Contador Judiciário) No MS-PowerPoint 2010, é possível 

inserir, em uma apresentação, os chamados textos decorativos, a partir de uma 

galeria de estilos, conforme o seguinte exemplo: 

 

Esse tipo de texto pode ser obtido a partir da Guia Inserir, pela seleção do botão  

a) Álbum de Fotografias.  

b) Formas.  

c) Marca d' Água.  

d) SmartArt.  

e) WordArt. 

 

4. (VUNESP/2011/TJ-SP/Contador Judiciário) No MS-PowerPoint 2007, é possível 

inserir, em uma caixa de texto, caracteres que não constam do teclado normal, 

como, por exemplo, a marca de copyright e letras do alfabeto grego.  

Para tanto, no menu Inserir, deve ser selecionado o botão  

a) Clip-art.  

b) Efeitos.  

c) Formatação.  

d) Hiperlink.  

e) Símbolo. 

 

5. (VUNESP/2011/TJM-SP/Técnico em Informática Judiciário) Considere a seguinte 

representação de um botão presente no MS-PowerPoint 2007:  

 

Esse botão permite  

a) abrir o Álbum de Fotografias.  

b) abrir a Barra de Ferramentas de desenhos.  

c) abrir a janela do Clip-art.  

d) ativar o recurso SmartArt.  

e) inserir uma imagem de um arquivo. 

6. (VUNESP/2011/TJM-SP/Técnico em Informática Judiciário) O do MS- 

PowerPoint 2007 armazena todas as informações sobre o tema e os layouts de 

slide de uma apresentação, inclusive o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, 

os tamanhos de espaços reservados e o posicionamento.  

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.  

a) Slide Tema  

b) Slide Mestre  

c) Slide Principal  

d) Slide de Anotações  

e) Folheto Mestre 
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7. (VUNESP/2009/SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SP/Agente de 

Organização Escolar) Para iniciar uma apresentação de slides no  

PowerPoint 2003, em sua configuração padrão, pode-se pressionar a tecla 

A ) F1.  

B ) F3.  

C ) F5.  

D ) F7.  

E ) F9. 

 

 

8. Observe a planilha a seguir, sendo editada no MS-Excel 2010, em sua 

configuração padrão. 

 

 

Assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula C1, após ser 

preenchida com a fórmula =MÉDIA(A2;B3) 

 a) 1 

 b) 2 

 c) 3 

 d) 4 

 e) 5 

9. Observe o ícone a seguir, retirado do MSExcel 2010, em sua configuração 

padrão. 

 

                                                  

Assinale a alternativa que contém o nome do ícone. 

 a) Escala. 

 b) Diminuir Casas Decimais. 

 c) Porcentagem. 

 d) Separador de Milhares. 

 e) Aumentar Casas Decimais. 

 

10. Se o Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, exibir “#####” em 

uma célula depois de aplicar a ela a formatação de número, isso significará que 

talvez a célula não seja suficientemente larga para exibir os dados. 

 

Assinale a alternativa que contém um procedimento que permite expandir a 

largura da coluna automaticamente para se ajustar ao número formatado. 

 a) Escolher a opção Largura automática no grupo formatar da guia Dados. 

 b) Clicar duas vezes no limite esquerdo da coluna que contém a célula com 

“#####”. 

c) Clicar duas vezes sobre a coluna que contém a célula com “#####”. 

 d) Clicar duas vezes no interior da célula com “#####”. 

 e) Clicar duas vezes no limite direito da coluna que contém a célula com 

“#####”. 

 

 
 

 
 

 
 

GABARITO 
 
 

BLOCO I 
1) A 2) C 3) D 4) E 5) A 

6) B 7) C 8) D 9) A 10) D 

11) E 12) E 13) A 14) C 15) B 

16) A 17) D 18) A 19) C 20) B 

21) D 22) E 23) C 24) A  

 
 
 

BLOCO II 
 
 

1) D 2) C 3) A 4) E 5) D 

6) A 7) D 8) C 9) D 10) C 

11) D 12) A 13) C 14) C 15) E 

16) B 17) C 18) C 19) A 20) A 

21) C 22) A 23) D 24) C 25) A 
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26) B 27) C 28) C 29) D 30) C 

31) A 32) D 33) C 34) B 35) E 

 
BLOCO III 

 
 

 
ATUALIDADES 

1) A 2) C 3) C 4) C  

 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. C 2. B 3. D 4. E 5. C 

6. A 7. E 8. B 9. D 10. B 

11. D 12. E 13.  A 14. D 15. B 

 
INFORMÁTICA 

1. E 2. C 3. E 4. E 5. E 

6. B 7. C 8. E 9. D 10. E 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


