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TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiiççaa  ddoo  EEssttaaddoo  DDee  RRoorraaiimmaa  
 

Caderno de Questões 
 

NÍVEL SUPERIOR – INFORMÁTICA 
 

Data: 14/07/2019 
Número de questões: 40 (quarenta) 
 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde 
com o curso que você está matriculado, caso não 
seja, solicite a substituição para o fiscal da sala. 

2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em 
caso de rasura a resposta será anulada. Preencher a 
folha pintando toda a bolinha, conforme exemplo:  

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e 
uma Folha de Resposta com seu nome e CPF para 
transcrever as respostas da prova. Confira se os 
dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em 
qualquer hipótese, devendo o candidato tomar o 
devido cuidado no seu manuseio e preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída 
nota 0 (zero) às questões não assinaladas ou que 
contiverem mais de uma alternativa marcada ou 
emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser 
feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas 
leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do 
candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 
4h00 min, não havendo, por qualquer motivo, 
prorrogação em virtude de afastamento de candidato 
da sala. 

7. Após 2 (duas) horas de permanência no local de 
realização das provas será permitido ao candidato 
levar o caderno de provas.   

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer 
material, não sendo permitida, durante sua realização, 
a comunicação entre os candidatos ou a utilização de 
aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, walkman, 
smartphones, tablets, iPod®, agenda eletrônica, 
palmtop, notebook, receptor, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
relógio do tipo databank, gravador, pager etc.), livros, 
anotações ou qualquer tipo de objeto ou material 
semelhante. 

9. Terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do processo o candidato que, durante a 
realização da prova: 

10. *Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais 
para a sua realização; 

11. *For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a 
execução de quaisquer das provas; 

12. *Faltar com a devida cortesia para com qualquer um 
dos examinadores, seus auxiliares, autoridades 
presentes ou candidatos; 

13. *Se recusar a entregar o material de provas ao 
término do tempo de provas; 

14. *Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal; 

15. *Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido. 

16. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados 
no sítio do CIEE no dia 15/07/2019.  

17. O prazo para interposição de recursos do gabarito 
provisório será nos dias 16/07/2019, por meio de 
requerimento totalmente preenchido e encaminhado 
para o e-mail: atende.boavista@ciee.org.br. O arquivo 
do requerimento está disponível para download no 
Portal do CIEE. 

18. Se do exame dos recursos resultarem anulação de 
questão, a pontuação correspondente a essa questão 
será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

19. Serão elaboradas listas por comarca e turno em 
ordem decrescente de classificação das notas obtidas. 

20. Não será fornecido ao estudante comprovante de 
classificação no processo seletivo, valendo, para esse 
fim, as listas de classificação divulgadas no sítio do 
CIEE na internet. 

21. O resultado definitivo será divulgado no dia 
16/08/2019, para os estudantes de nível superior, no 
sítio do CIEE na internet. 

22. O processo seletivo terá validade de 12 meses, 
contado a partir da publicação do resultado final, 
podendo ser prorrogado a critério da TJRR. 

23. É de inteira responsabilidade do candidato, 
acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e 
comunicados referentes a este processo seletivo, os 
quais serão afixados no sítio do Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta 
instituição. 

24. A participação no processo seletivo implica na 
concordância com todas as normas e condições 
contidas no Edital de Seleção e respectivo Termo 
Aditivo. 

 
Boa Prova!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

mailto:atende.boavista@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  
Ortorexia nervosa: o transtorno que 
mostra que até o saudável, em excesso, é 
ruim 

 
Tudo começa com o desejo de nos sentirmos 
bem, comendo apenas alimentos puros, 
“limpos”. 

 
Até aí, tudo bem. 
Isso nos leva a dizer adeus a certos grupos 

de alimentos, como grãos, açúcares e produtos 
animais. No final, a dieta se reduz a uma 
quantidade tão restrita de alimentos que 
acabamos ficando desnutridos. Esse 
transtorno tem um nome: ortorexia nervosa.  

O termo foi criado em 1997 pelo médico 
americano Steven Bratman, aliando a palavra 
para “correto” ─ do grego orthos ─ com 
“apetite” ─ orexis ─ (de onde vem, aliás, a 
palavra anorexia, ou, sem apetite, transtorno 
que, muitas vezes, é mascarado pela 
ortorexia).  

Embora o objetivo do anoréxico seja 
perder peso, e o do ortoréxico, ficar saudável, 
ambos os transtornos restringem a 
alimentação do indivíduo, colocando sua vida 
em risco.  

No entanto, enquanto a anorexia é 
reconhecida como um mal, a ortorexia tem 
a desvantagem de ser uma doença 
“disfarçada de virtude”.  

Uma dieta baseada em alimentos 
frescos, não industrializados, está longe de 
ser ruim. O problema é quando isso se torna 
uma obsessão.  

Citando exemplos de dietas que considera 
preocupantes, Bratman faz alusão a pessoas 
que têm medo de consumir laticínios, ou 
aquelas que só consomem alimentos crus (por 
temer que o processo de cozimento dos 
legumes e verduras “destrua seu campo 
etéreo”).  

“No final, o ortoréxico acaba passando 
grande parte da sua vida planejando, 
comprando, preparando e comendo seus 
pratos”, explica Bratman em seu livro Health 
Food Junkies (em tradução livre, “Viciados em 
Comida Saudável”). Quando escreveu a obra, 
no final da década de 90, Bratman se referia a 
hábitos alimentares de pequenos grupos de 
pessoas.  

Bratman não só deu nome ao transtorno 
como também foi a primeira pessoa a ser 
diagnosticada com ele. O médico admitiu que 
se deixou seduzir de tal forma pela 
“alimentação virtuosa” que se negava a comer 
legumes mais de 15 minutos após seu 
cozimento.  

Mais recentemente, em seu site na 
internet, ele declarou: “(...) venho dizendo 
que enquanto os anoréxicos desejam ser 
fracos, os ortoréxicos desejam ser puros”.  

“No entanto, a realidade me obriga a 
reconhecer que a distinção já não é tão clara. 
Me parece que uma alta porcentagem de 
ortoréxicos hoje em dia se foca em perder 
peso.”  

“Como deixou de ser aceitável que uma 
pessoa magra conte as calorias que 
consome, muitas pessoas que seriam 
diagnosticadas como anoréxicas falam em 
‘comer de maneira saudável’, o que, por 
coincidência, implica em escolher apenas 
alimentos com baixo teor calórico.”  

“Esses pratos inspirados pelo Instagram, 
com umas folhas de espinafre, uns grãos de 
quinoa ─ que estão muito na moda, algumas 
sementes de romã ─ que são lindas ─ são 
muito bonitos, mas não têm nutrientes 
suficientes”, disse à BBC Miguel Toribio-
Mateas, nutricionista e especialista em 
neurociência clínica.  

“Você termina com uma comida que te dá 
200 calorias, o que não é nada em termos 
energéticos, e sem proteínas. Está tudo bem 
se você tem vontade (de comer assim um dia 
ou outro), mas se você se recusa a comer o 
resto da comida normal porque acha que ela 
é suja ou algo que você não pode jamais 
colocar na sua vida porque vai te fazer mal, 
há um problema”, acrescenta o especialista.  

E se o termo “comida normal” deixa você 
confuso, o nutricionista faz alusão, por 
exemplo, a um prato de “peixe com batatas”.  

Hoje em dia, há tamanha avalanche de 
conselhos sobre nutrição e saúde na internet 
e na mídia que fica difícil ignorá-los e lidar 
com eles.  

Além do problema de ser aceita 
socialmente, a ortorexia também é tida como 
doença “do primeiro mundo”, ou “das classes 
privilegiadas” ─ o que não está de todo errado, 
disse o nutricionista.  

“Se você tem de contar o dinheiro antes 
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de ir às compras, não vai pagar o que 
cobram pelos alimentos que estão na moda e 
são tidos como ‘limpos’.”  

Finalmente, a ortorexia não implica 
apenas em uma redução nas opções 
alimentares do paciente.  

“Os ortoréxicos não podem ir a um 
restaurante ou bar porque não sabem o que 
está sendo servido. E não podem ir comer na   

casa de amigos, a não ser que eles também 
sejam ortoréxicos”, concluiu Toribio-Mateas.  

 

(Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/geral-

36657679.) 

 
1. Segundo o texto, podemos inferir que: 
 

(A) A ortorexia se trata de uma 
alimentação saudável, prática, 
acessível e bastante energética. 

(B) Muitos ortoréxicos se concentram em 
perder peso, embora o objetivo da 
ortorexia seja uma alimentação sadia. 

(C) A ortorexia é totalmente benéfica, pois 
se restringe a uma alimentação 
saudável, com baixo teor calórico e rica 
em proteínas. 

(D) Os transtornos anorexia e ortorexia são 
idênticos, levando o indivíduo a 
consumir uma quantidade tão ínfima de 
alimentos, tornando-se desnutrido e 
doentio. 

 
2.  Assinale a alternativa em que o referente 

retoma o termo indicado. 
 

(A) “Mais recentemente, em seu site na 
internet, ele declarou (...)” (10º§) – 
site. 

(B) “Bratman não só deu nome ao 
transtorno como também foi a primeira 
pessoa a ser diagnosticada com ele.” 
(9º§) – Bratman. 

(C) “Hoje em dia, há tamanha avalanche de 
conselhos sobre nutrição e saúde na 
internet e na mídia que fica difícil 
ignorá-los e lidar com eles.” (16º§) – 
ortoréxicos. 

(D) “(...) mas se você se recusa a comer o 
resto da comida normal porque acha 
que ela é suja ou algo que você não 
pode jamais colocar na sua vida (...)” 
(14º§) – comida. 

3.  De acordo com as informações textuais, 
assinale a alternativa correta sobre 
ortorexia. 

 

(A) Tem a desvantagem de ser 
reconhecida como um “mal”. 

(B) É tida como doença do “primeiro 
mundo” ou das “classes privilegiadas”. 

(C) Uma alimentação extremamente 
saudável que tem como principal 
objetivo perder peso. 

(D) Uma obsessão em se tornar fraco, 
consumindo, para isso, alimentos 
limpos e saudáveis. 

 
 

4.  No trecho “Se você tem de contar o 
dinheiro antes de ir às compras, não vai 
pagar o que cobram pelos alimentos que 
estão na moda e são tidos como ‘limpos’.” 
(18º§), o sinal indica-tivo de crase foi 
empregado adequadamente. Assinale, a 
seguir, a afirmativa em que a sua aplicação 
é facultativa.  

 

(A) Esse transtorno se refere à doença 
ortorexia nervosa. 

(B) Diga à sua irmã que essa dieta faz 
perder peso consideravelmente. 

(C) A alimentação saudável é consumida 
apenas à noite durante a semana. 

(D) À medida que os conselhos sobre 
nutrição são praticados, a obsessão 
diminui. 

 

5.  Em “Hoje em dia, há tamanha avalanche de 
conselhos sobre nutrição e saúde na 
internet e na mídia que fica difícil ignorá-los 
e lidar com eles.” (16º§), a expressão 
“avalanche” significa: 

 

(A) Modesta. 
(B) Temerosa. 
(C) Implacável. 
(D) Abundância. 
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6.Em “No entanto, enquanto a anorexia é 
reconhecida como um mal, a ortorexia tem a 
desvantagem de ser uma doença ‘disfarçada 
de virtude’.” (5º§), a expressão destacada 
pode ser substituída, sem alteração 
semântica, por: 

 

(A) Porque. 
(B) Por isso. 
(C) Contudo. 
(D) Ademais. 

 
 

7.  De acordo com a classe de palavras, 
assinale a alternativa em que o termo 
sublinhado está classificado corretamente. 

 

(A) “Até aí, tudo bem.” (1º§) – interjeição. 
(B) “O problema é quando isso se torna 

uma obsessão.” (6º§) – pronome. 
(C) “Os ortoréxicos não podem ir a um 

restaurante ou bar porque não sabem o 
que está sendo servido.” (20º§) – 
advérbio.  

(D) “(...) venho dizendo que enquanto os 
anoréxicos desejam ser fracos, os 
ortoréxicos desejam ser puros.” (10º§) 
– adjetivo.  

 
 

8.  Em “O termo foi criado em 1997 pelo 
médico americano Steven Bratman, 
aliando a palavra para ‘correto’ ─ do grego 
orthos ─ com ‘apetite’ ─ orexis ─ (de onde 
vem, aliás, a palavra anorexia, ou, sem 
apetite, transtorno que, muitas vezes, é 
mascarado pela ortorexia).” (3º§), os 
parênteses têm como finalidade: 

 

(A) Marcar uma pausa de curta duração. 
(B) Interromper uma ideia ou pensamento. 
(C) Indicar uma ação que ainda não 

acabou. 
(D) Introduzir um comentário sobre algo 

mencionado na frase. 
 
 
9. Considerando a adequação linguística, 

assinale a afirmativa que apresenta ERRO de 
concordância. 

 

(A) Elas mesmas procuraram tratamento 
médico. 

(B) Havia no consultório pacientes 
anoréxicos e ortoréxicos. 

(C) Faltam aos pacientes uma informação 

mais detalhada sobre transtorno 
alimentar. 

(D) Já faz anos que faço uma dieta baseada 
em alimentos frescos e não industrializa-
dos. 

 
10.“Finalmente, a ortorexia não implica 

apenas em uma redução nas opções 
alimentares do paciente.” (19º§) A 
expressão destacada anteriormente 
exprime circunstância de: 

 

(A) Lugar. 
(B) Tempo. 
(C) Certeza. 
(D) Escolha. 
 

 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO 
TJRR 

 
11. São órgãos do Poder Judiciário Estadual, 

dentre outros: 
 

I. o Tribunal de Justiça; a Turma 
Recursal. 

II. os Juízes de Direito e os Juízes 
Substitutos. 

III. os Conselhos de Justiça Militar. 
 

É correto o que se apresenta em 
 

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

 

 

12. Acerca do disposto no Código de 
Organização Judiciária sobre o Tribunal 
de Justiça, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Funcionará, ordinária ou 
extraordinariamente, por meio do 
Tribunal Pleno, das Câmaras 
Reunidas, da Câmara Cível, da 
Câmara Criminal e do Conselho da 
Magistratura, conforme disposto em 
Regimento Interno. 

(B) Não compete ao Tribunal de Justiça 
estabelecer no Regimento Interno as 
atribuições e o funcionamento dos 
respectivos órgãos jurisdicionais e 
administrativos. 

(C) Em caso de afastamento, a qualquer 
título, de membro do Tribunal de 
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Justiça, por período superior a 
quinze dias, o Tribunal Pleno, por 
maioria dos seus membros, 
convocará Juiz de Direito para a 
substituição. 

(D) Ao Tribunal de Justiça cabe exercer 
apenas as competências e 
atribuições previstas nas 
Constituições Federal e Estadual. 

 

13. Terá sua competência e funcionamento 
fixados no Regimento Interno do Tribunal 
de Justiça, sendo presidido pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça. Trata-
se  

 

(A) da Câmara Cível. 
(B) das Câmaras Reunidas. 
(C) do Conselho da Magistratura. 
(D) da Câmara Criminal. 

 

 

14. Sobre a vice-presidência do Tribunal de 
Justiça, é correto afirmar que 

 

(A) não é obrigatória a aceitação do 
cargo em qualquer hipótese. 

(B) a posse do Vice-Presidente dar-se-á 
na mesma sessão em que for 
empossado o Presidente. 

(C) o Vice-Presidente, nas suas faltas e 
impedimentos, será substituído pelo 
terceiro mais votado na eleição. 

(D) o Presidente do Tribunal de Justiça 
não poderá delegar atribuições ao 
Vice-Presidente. 

 

 

15. Em conformidade com o disposto no 
Código de Organização Judiciária sobre 
as categorias funcionais dos servidores 
da justiça, analise as proposições abaixo. 

 

I. Considerada a classificação dos 
Ofícios e o âmbito das respectivas 
atribuições funcionais, são duas as 
categorias de Servidores: judiciais e 
extrajudiciais. 

II. Gozam de fé pública os titulares de 
Ofícios do foro judicial e extrajudicial 
e os servidores que exercem as 
funções de Oficial de Justiça, na 
forma da Lei. 

III. Aos Servidores da Justiça não se 
aplica as normas sobre 
procedimentos disciplinares, 

constantes no Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis do 
Estado de Roraima, pois há lei 
específica especial. 

 

 É correto o que se apresenta em 
 

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

 

16. Em conformidade com o artigo 6 do 
Regimento Interno do TJRR, são 
atribuições do Tribunal Pleno, dentre 
outras: 

 

I. propor ao Poder Legislativo, pela 
maioria absoluta de seus membros, 
alteração do Código de Organização 
Judiciária. 

II. criar ou extinguir cargos e fixar as 
respectivas remunerações. 

III. aprovar a proposta orçamentária do 
Poder Judiciário Estadual a ser 
encaminhada ao Poder Executivo. 

 

É correto o que se apresenta em 
 

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

 

 

17. NÃO compete ao Tribunal Pleno 
processar e julgar originariamente: 

 

(A) os habeas corpus, quando o coator 
ou paciente for autoridade ou 
funcionário cujos atos estejam 
sujeitos diretamente à sua jurisdição 
ou se trate de crime cuja ação penal 
seja de sua competência originária. 

(B) a revisão criminal de seus acórdãos. 
(C) o mandado de injunção, quando a 

elaboração da norma 
regulamentadora não for atribuição 
de órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta do 
Estado. 

(D) o incidente de inconstitucionalidade. 
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18. Cabe ao Tribunal Pleno, nos processos 
de sua competência: 

 

I. executar suas decisões, podendo 
delegar a Juiz de Direito ou Juiz 
Substituto a prática de atos não 
decisórios. 

II. determinar, de ofício ou por 
provocação, a restauração de autos 
extraviados ou destruídos. 

III. processar e julgar as exceções de 
impedimento ou de suspeição 
opostas aos Juízes cíveis. 

 

É correto o que se apresenta em 
 

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

 

19. Compete ao Tribunal Pleno processar e 
julgar o recurso administrativo previsto 
no artigo 243 do Regimento Interno do 
TJRR que se refere a 

 

I. Presidente do Tribunal de Justiça; 
Vice-Presidente; Corregedor-Geral 
de Justiça. 

II. Conselho da Magistratura. 
III. Presidente das Câmaras Reunidas; 

Presidente da Câmara Criminal; 
Presidente da Câmara Cível. 

IV. Diretor da Escola do Judiciário; 
Presidente de Comissão 
Permanente ou Temporária. 

 

É correto o que se apresenta em 
 

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

 

 

20. Compete ao Tribunal Pleno 
 

(A) ordenar, somente por meio de ofício, 
a instauração de procedimento 
administrativo para perda do cargo 
de Juiz de Direito e Juiz Substituto, 
nas hipóteses previstas em lei, sem 
julgar o respectivo processo. 

(B) aplicar sanções disciplinares aos 
magistrados, sem prejuízo das 
atribuições do Conselho da 
Magistratura. 

(C) proceder à convocação de Juiz de 
Direito para completar o quórum de 
julgamento, mesmo quando, 
ocorrendo suspeição ou 
impedimento dos integrantes do 
Tribunal Pleno, for possível a 
substituição na forma prevista no 
Regimento Interno. 

(D) delegar a decisão dos processos de 
incapacidade dos magistrados à 
Câmara Criminal. 

 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21. Na semana das Conferências Nacionais 
Conjuntas de Direitos Humanos, foi 
publicado o Decreto Presidencial nº 
8.727/2016, que dispõe sobre o uso do 
nome social e o reconhecimento da 
identidade de gênero de pessoas travestis e 
transexuais no âmbito da administração 
pública federal. Diante do exposto, assinale 
a afirmativa INCORRETA. 

 

(A) Nome social se refere à designação 
pela qual a pessoa travesti ou 
transexual se identifica e é 
socialmente reconhecida. 

(B) O nome social poderá ser adotado 
apenas pelos indivíduos que tenham 
feito a cirurgia de troca de gênero e suas 
características físicas sejam visíveis.  

(C) Os órgãos e as entidades da 
administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional deverão adotar, 
em seus atos e procedimentos, o nome 
social da pessoa travesti ou transexual, 
de acordo com o seu requerimento. 

(D) Identidade de gênero é a dimensão da 
identidade de uma pessoa que diz 
respeito à forma como se relaciona 
com as representações de 
masculinidade e feminilidade e como 
isso se traduz em sua prática social, 
sem guardar relação necessária com o 
sexo atribuído no nascimento. 

 
22. “O ministro da Infraestrutura, Tarcísio 

Gomes de Freitas, disse hoje que o 
governo pretende privatizar os aeroportos 
de Congonhas, em São Paulo, e Santos 
Dumont, no Rio de Janeiro, em 2021 e ‘no 
mais tardar em 2022’.” 
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 (Disponível em: 
https://economia.uol.com.br/noticias/estada

o-conteudo/2019/06/24/governo-quer-
privatizar-congonhas-e-santos-dumont-em-

2021-ou-2022-diz-ministro.htm.) 
 

 A infraestrutura dos aeroportos é de 
responsabilidade específica da: 

 

(A) FAB. 
(B) Anac. 
(C) Infraero. 
(D) Cindacta.  

 
23. “Um iceberg de um trilhão de toneladas, um 

dos maiores já registrados, se desprendeu 
de uma plataforma de gelo gigantesca na 
Antártica, anunciaram nesta quarta-feira 
(12) os cientistas da Universidade de 
Swansea, no Reino Unido.” 

 

 (Disponível em: 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/iceber
g-gigantesco-se-desprende-de-plataforma-
de-gelo-na-antartica.ghtml. Acessado em: 

20/06/2019.) 
 

 O aquecimento global pode ser definido 
como o processo de elevação média das 
temperaturas da Terra ao longo do tempo.  
Consideram-se causas do aquecimento 
global, EXCETO: 

 

(A) O desmatamento das florestas, que 
teriam a função de amenizar as 
temperaturas através do controle da 
umidade.  

(B) A intensificação do efeito estufa, um 
fenômeno natural responsável pela 
manutenção do calor na superfície 
terrestre. 

(C) O óxido nitroso, o hexafluoreto de 
enxofre, o CFC (clorofluorcarboneto) e 
os PFC (perfluorcarbonetos) são 
também considerados gases-estufa. 

(D) As algas e os fitoplânctons presentes 
nos oceanos contribuem, de fato, para 
o aumento do dióxido de carbono e da 
emissão de oxigênio na atmosfera. 

 
24. No Brasil, o estado de Roraima, fronteiriço 

com a Venezuela, é o que mais tem sentido, 
nos últimos dois anos, os impactos da crise 
no país vizinho, onde faltam medicamentos, 
atenção sanitária e alimentos. Um grupo de 

moradores de Pacaraima incendiou 
acampamentos de imigrantes e os 
expulsaram ao outro lado da fronteira. Este 
ato é considerado como: 

 

(A) Ginofobia. 
(B) Xenofobia. 
(C) Monofobia. 
(D) Homofobia. 

 
 

25. Os anos de crise, além de terem 
destruído empregos e levado ao 
aumento da informalidade, também 
corroeram o rendimento dos 
trabalhadores da maioria dos segmentos. 
A economia informal sustenta uma parcela 
da população mundial que, por falta de 
oportunidades de emprego, passa a viver à 
margem da formalidade.  É característica do 
emprego informal: 

 
 

(A) Possuir registro na carteira. 
(B) Ter auxílio do governo em caso de 

falta de atividade. 
(C) Trabalhar sem condições 

regulamentadas pelo governo. 
(D) Usufruir dos mesmos benefícios dos 

trabalhadores formais. 

 
 

26. O Mercosul é um processo aberto e 
dinâmico. Desde a sua criação teve como 
objetivo principal propiciar um espaço 
comum que gerasse oportunidades 
comerciais e de investimentos mediante a 
integração competitiva das economias 
nacionais ao mercado internacional. São 
países que compõem o Mercosul: 

 

(A) Paraguai, Uruguai e China. 
(B) Argentina, Alemanha, Chile  e Brasil. 
(C) Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. 
(D) Paraguai, Bélgica, Uruguai e 

Argentina. 
 

27.Na tentativa de evitar fraudes em cotas, 
universidades federais do país têm criado 
comissões para verificar as características 
físicas de calouros autodeclarados pretos 
e pardos antes da matrícula. Pelo menos 32 
das 68 universidades federais já montaram 
esses grupos de averiguação preventiva, o 
que atende à recomendação do Ministério 
Público Federal (MPF). As cotas raciais 
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estão inclusas dentro de um campo mais 
amplo denominado:  

 

(A) Ações afirmativas.  
(B) Ações regulatórias.  
(C) Políticas de segregação. 
(D) Políticas de redistribuição. 

 
 

28. A defesa do ex-Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva protocolou uma petição à 
Presidente da 2ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ministra Cármen 
Lúcia, pedindo que fosse mantido o 
julgamento do habeas corpus que solicita a 
suspeição do ex-juiz e atual Ministro da 
Justiça: 

 

(A) Luiz Fux. 
(B) Dias Toffoli. 
(C) Sérgio Moro. 
(D) Gilmar Mendes. 

 

29. “O presidente russo prorrogou até o final do 
ano de 2020 o embargo sobre os produtos 
alimentícios ocidentais em vigor desde 
2014, como represália às sanções impostas 
a Moscou pela crise ucraniana.” Trata-se 
de: 

 

(A) Evo Morales. 
(B) Vladimir Putin. 
(C) Dmitri Medvedev. 
(D) Benjamin Netanyahu. 

 

30.”A Agência de Notícias Estatal Norte-

coreana (KCNA) informou, nesta sexta-feira 

(10), que o teste realizado na quinta-feira (9) 

pelo país foi de um ‘ataque de longo alcance’. 

A simulação foi ordenada pelo lídes da 

Coreia do Norte.” 
(Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/05/10coreia-

do-norte-diz-que-fez-teste-de-ataque-de-longo-

alcance.ghtml.) 

 

A informação se refere a: 
 

(A) Suh Hoon. 
(B) Pyongyang.  
(C) Shinzo Abe. 
(D) Kim Jong Un. 
 

 

INFORMÁTICA 

 

31.  Assinale a alternativa que apresenta a 
família de linguagem SQL a qual o 
comando GRANT pertence. 

 

(A) DDL. 
(B) DML. 
(C) DTL. 
(D) DCL. 

 

32.  Sobre a linguagem Python, considere as 
seguintes assertivas. 

 

I. É uma linguagem de baixo nível. 
II. Possui mais de 130 mil bibliotecas 

de terceiros. 
III. Por ser uma linguagem compilada de 

máquina, sistemas desenvolvidos 
em Python devem ser executados 
em ambientes controlados e 
adaptados. 

 

É correto o que se afirma apenas em 
 

(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) I e III. 

 

33.  Quando se desfragmenta um disco, 
 

(A) arquivos fragmentados são 
reagrupados em trilhas lado a lado, 
resultando em um aumento da 
eficiência do disco. 

(B) arquivos antigos, de formatações 
anteriores, são definitivamente 
excluídos do sistema e dados de 
recuperação são eliminados no 
processo 

(C) o sistema passa a ordenar arquivos 
de acordo com suas extensões, por 
ordem alfabética, o que facilita o 
controle de processamento. 

(D) o processamento dos dados passa a 
ser sequenciado e priorizado de 
acordo com o tamanho dos arquivos 
e aplicativos executados. 

 
 
 

 
 
 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/05/10
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34.  Na arquitetura TCP/IP, a camada que 
controla a comunicação host-a-host, 
resolvendo problemas de integridade e 
confiabilidade é a camada de 

 

(A) aplicação. 
(B) transporte. 
(C) internet. 
(D) enlace. 

 

35.  São tipos de tecnologia usados para se 
conectar à internet: 

 

(A) Wi-fi, 3G e RJ-45. 
(B) 3G, ADSL e Cable. 
(C) RJ-45, Cable e ADSL. 
(D) Wi-fi, modem e Cable. 

 

36.  Assinale a alternativa que apresenta uma 
necessidade fundamental para que 
exista uma máquina virtual. 

 

(A) Um servidor de Load Balancer. 
(B) Um Sistema Operacional 

previamente instalado na plataforma 
virtualizadora. 

(C) Um monitor de processos. 
(D) Uma máquina física. 

 

37.  Malwares que fazem ataques a 
computadores através de APIs, chaves 
de registros e até mesmo tarefas 
agendadas são conhecidos também 
como 

 

(A) Fileless. 
(B) Speechless. 
(C) Attackless. 
(D) Untraceable. 

 

38.  No contexto de BI, ao processo de 
exploração de grandes quantidades de 
dados a fim de encontrar padrões 
consistentes e coletar informações 
privilegiadas é dado o nome de 

 

(A) Data Exploring. 
(B) Data Engineering. 
(C) Data Science. 
(D) Data Mining. 
 
 
 
 
 

39.  Antigamente, impressoras se 
comunicavam com computadores 
através de um conector chamado DB-25. 
Hoje em dia, alguns dispositivos ainda 
utilizam esse tipo de conexão para 
funcionar, tais como impressoras 
térmicas. Esse conector também é 
conhecido como 

 

(A) Porta Invertida. 
(B) Porta Paralela. 
(C) Porta IBM. 
(D) Porta USB. 

 

40.  O recurso do Microsoft Excel que permite 
resumir, de forma simples e eficaz, uma 
grande massa de dados por meio de 
alternação de linhas e colunas, a fim de 
criar filtros, classificar dados, agrupar e 
formatar adequadamente, entre outros 
recursos, é chamado de 

 

(A) Ordenação Inteligente. 
(B) Smart Data. 
(C) Tabela Dinâmica. 
(D) Nuvem de Dados. 

 
 


