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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Na folha de respostas, marque as respostas relativas às questões de 8 a 10, que são de língua estrangeira, de acordo com a sua opção.
• Nas questões que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os

programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de
uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

PROVA OBJETIVA

Texto para as questões de 1 a 3

A origem da continência militar

Fruto de uma sociedade isolada e que temia as1

terríveis invasões bárbaras, o cavaleiro era um dos mais

notórios integrantes do mundo feudal. Dedicado ao uso das

armas e à proteção de propriedades, o cavaleiro deveria honrar4

sua posição mostrando pronta disposição para participar de

uma luta ou defender as terras de seu senhor. Mais do que pela

bravura e pelo poder bélico, esse intrigante personagem7

medieval distinguia-se por uma série de rituais que

reafirmavam sua condição. 

Segundo alguns historiadores, para assinalar suas10

origens, os cavaleiros se singularizavam por símbolos,

acessórios e gestos. Esse é o momento que nos permite sugerir

uma resposta acerca da gênese das saudações militares. Na13

Idade Média, quando passava por membro de mesma condição,

o cavaleiro costumava levantar o visor de seu elmo em sinal de

respeito e amizade. Ao olhar diretamente para o outro, buscava16

reafirmar a partilha de habilidades e valores com ele.

Em relatos diferentes, é descrito outro ritual que

também pode ser visto como um precursor da continência19

militar. Quando se apresentava para o seu superior, o cavaleiro

segurava a rédea de seu cavalo com a mão esquerda e

levantava a mão direita para demonstrar que estava pronto para22

participar de um combate. Muito provavelmente, devido ao

desconforto que a armadura causava ao cavaleiro quando fazia

esse movimento, este foi sendo simplificado até se resumir a25

saudação ao gesto de se levar a mão à cabeça. Ao longo da

formação das monarquias nacionais, entre o final da Idade

Média e o início da Idade Moderna, essas saudações foram28

mantidas como meio de indicar a subordinação à hierarquia

militar organizada no interior dos exércitos.

Internet: <guerras.brasilescola.com> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com relação à continência militar, depreende-se do texto que 

A o movimento surgiu quando os cavaleiros começaram a usar

elmos.

B sua origem está sujeita a interpretações diversas. 

C sua gênese remonta aos exércitos da Idade Moderna.

D o gesto começou a ser empregado após o fim do uso das

armaduras medievais.

E os senhores feudais a exigiam das tropas sob seu comando.

QUESTÃO 2

A correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam

preservados caso o trecho “buscava reafirmar a partilha de

habilidades e valores com ele” (R.16-17) fosse substituído por

A almejava fortalecer-se na divisão de bens e riquezas com ele.

B empenhava-se em fazer valer sua maestria e coragem diante

dele. 

C esforçava-se para disputar capacidades e adestramento com

ele. 

D procuravam afirmar de novo o respeito e a amizade entre eles. 

E pretendia confirmar a comunhão de destrezas e princípios com

ele.

QUESTÃO 3

Em cada uma das opções abaixo, são apresentados um trecho

destacado do texto e uma proposta de reescrita correspondente.

Assinale a opção em que a reescrita preserva a correção gramatical

e os sentidos originais do texto.

A “esse intrigante personagem” (R.7) – essa intrépida personagem

B “outro ritual que também pode ser visto” (R.18-19) – outro

ritual que também se pode ver

C “que temia as terríveis invasões bárbaras” (R.1-2) – temerário

às terríveis invasões bárbaras

D “o cavaleiro era um dos mais notórios integrantes” (R.2-3) – o

cavaleiro era mais que notório integrante

E “Dedicado ao uso das armas” (R.3-4) – Devotados ao uso dos

armamentos
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QUESTÃO 4

O soldado passou desatento pelo capitão e não o
cumprimentou da maneira correta. Imediatamente o oficial chamou
aos berros a atenção do soldado e exigiu que ele lhe prestasse
continência cinquenta vezes seguidas. Dessa maneira — acreditava
o capitão — ele aprenderia a lição e não cometeria novamente esse
ato de insubordinação.

E assim fez o soldado, seguidamente movimentando seu
braço direito enquanto o capitão realizava a contagem.

Um pouco mais afastado, um coronel observava
tranquilamente o desfecho da cena. Ao final das cinquenta
continências, é o coronel quem intervém:

— Capitão, vi que o soldado prestou cinquenta
continências para o senhor. Pois bem, é seu dever retribuí-las.

Internet: <www.diariodeumpm.net>.

Na anedota acima, o humor é provocado pelo fato de 

A o coronel ter observado o desfecho da cena tranquilamente.

B o soldado ter passado desatento pelo capitão e não lhe ter
prestado continência.

C o capitão não ter percebido que um coronel observava o
cumprimento da pena pelo soldado.

D a repreensão ao soldado ter sido dada por militar de patente
inferior.

E o capitão ter aplicado em um subordinado uma repreensão e,
ao ser flagrado por um superior, ter sido também repreendido.

Texto para as questões 5 e 6

O Vidigal

O som daquela voz que dissera “abra a porta” lançara1

entre eles o espanto e o medo. E não foi sem razão; era ela o
anúncio de um grande aperto, de que por certo não poderiam
escapar. Nesse tempo ainda não estava organizada a polícia da4

cidade, ou antes, estava-o de um modo em harmonia com as
tendências e ideias da época. O major Vidigal era o rei
absoluto, o árbitro supremo de tudo que dizia respeito a esse7

ramo de administração; era o juiz que julgava e distribuía a
pena, e ao mesmo tempo o guarda que dava caça aos
criminosos; nas causas da sua imensa alçada não havia10

testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo; ele
resumia tudo em si; a sua justiça era infalível; não havia
apelação das sentenças que dava, fazia o que queria, e ninguém13

lhe tomava contas. Exercia enfim uma espécie de inquirição
policial. Entretanto, façamos-lhe justiça, dados os descontos
necessários às ideias do tempo, em verdade não abusava ele16

muito de seu poder, e o empregava, em certos casos, muito
bem empregado.

Era o Vidigal um homem alto, não muito gordo, com19

ares de moleirão; tinha o olhar sempre baixo, os movimentos
lentos, e voz descansada e adocicada. Apesar deste aspecto de
mansidão, não se encontraria por certo homem mais apto para22

o seu cargo, exercido do modo que acabamos de indicar.

Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um sargento

de milícias. Internet: <www.dominiopublico.gov.br>.

QUESTÃO 5

Assinale a opção correta em relação ao texto.

A Quem conta a história é o próprio major Vidigal, orgulhando-

se de sua valentia.

B O narrador não manifesta opinião nem faz comentário a

respeito do personagem Vidigal. 

C A cena descrita inicia-se com o major Vidigal batendo à porta

e termina com a entrada dele no recinto.

D O segundo parágrafo restringe-se a tratar de aspectos da

personalidade do major. 

E No texto, a descrição é predominante e foca tanto o modo

como o major Vidigal exercia o seu poder quanto suas

características físicas. 

QUESTÃO 6

A respeito de elementos linguísticos do texto, assinale a opção

correta. 

A No trecho “dizia respeito a esse ramo de administração”

(R.7-8), o substantivo “ramo” tem o sentido de parte, razão por

que seria correta a seguinte reescrita desse trecho: dizia

respeito à essa parte de administração.

B Em “façamos-lhe” (R.15) e “o empregava” (R.17), os pronomes

referem-se ao major Vidigal. 

C Em “era ela o anúncio de um grande aperto” (R.2-3), o pronome

“ela” refere-se à palavra ‘porta’ (R.1).

D Ao empregar a expressão “ou antes” (R.5), o autor anuncia que

vai tratar do passado.

E No terceiro período do texto, o segmento “estava-o” (R.5)

equivale a estava organizada.

QUESTÃO 7

Em cada uma das opções a seguir, há uma frase reproduzida, com

adaptações, de exemplos apresentados, na Enciclopédia Delta

Larousse, para diversos usos e acepções do verbete Guerra.

Assinale a opção que apresenta a frase gramaticalmente correta. 

A Terremotos e inundações acontecem à toda humanidade, mas

é o homem mesmo quem faz a guerra.

B Qualquer luta em que dois grandes grupos tentam conquistar

ou destruir um ao outro é uma guerra.

C Nos tempos modernos, tem sido travado guerras entre nações

e grupos de nações.

D Antigamente, a força dos exércitos e das esquadras eram

praticamente o único fator determinante para o resultado das

guerras.

E A maioria das pessoas odeia a guerra, mas mesmo assim a

séculos houveram guerras em alguma parte do mundo.
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Texto para as questões de 8 a 10

Um mito recorrente sobre a Independência do Brasil1

diz respeito ao caráter pacífico da ruptura com Portugal. De

acordo com essa visão, tudo teria se resumido a uma

negociação entre o rei D. João VI e seu filho D. Pedro, com4

algumas escaramuças isoladas e praticamente sem vítimas. É

um erro. A guerra da independência foi longa e desgastante.

Durou 21 meses, entre fevereiro de 1822 e novembro do ano7

seguinte. Nesse período, milhares de pessoas perderam a vida

em roças, morros, mares e rios em que se travou o conflito. 

Devido à demora nas comunicações com a Europa, a10

guerra, nos primeiros meses, envolveu um jogo de esconde-

esconde, repleto de boatos, em que nenhum dos lados sabia

exatamente o que o adversário planejava nem quais eram as13

forças de que dispunha. A única certeza era que tanto Portugal

quanto o Brasil encontravam-se em estado de penúria, com os

cofres públicos vazios e sem dinheiro para contratar e pagar16

oficiais e soldados, comprar armas e munições e sustentar um

conflito que exigia esforços em dois hemisférios. Nesse

confronto de esfarrapados, porém, Portugal tinha de início uma19

vantagem: era um país centenário, organizado e reconhecido

pelos seus vizinhos europeus, que lhe poderiam hipotecar

apoio político ou ceder empréstimos. Essa organização se22

estendia sobre o Brasil, cujas Forças Armadas — mesmo

precárias — ainda eram portuguesas até as vésperas da

Independência. Toda a linha de comando, composta em sua25

maioria por oficiais nascidos em Portugal, respondia às ordens

de Lisboa. O Brasil, ao contrário, começava tudo do zero. Até

1822, não tinha Exército nem Marinha de Guerra. O próprio28

governo, que acabara de se constituir com José Bonifácio à

frente do ministério, funcionava de forma desorganizada e

improvisada. As ordens do Rio de Janeiro não eram acatadas31

pela maioria das províncias, ainda fiéis a Portugal. Sem

reconhecimento internacional, as perspectivas de apoio

diplomático eram nulas. Empréstimos, só a juros escorchantes.34

Laurentino Gomes. 1822. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010, p. 163-6 (com adaptações).

QUESTÃO 8

Considerando os sentidos e estruturas linguísticas do texto, assinale

a opção correta. 

A Ao empregar a expressão “em dois hemisférios” (R.18), o autor

emprega linguagem figurada para se referir à abrangência da

guerra da Independência.

B A supressão da vírgula empregada logo após “comando” (R.25)

manteria a correção gramatical do texto.

C Mantendo-se o sentido original do texto, o trecho “As ordens

do Rio de Janeiro não eram acatadas pela maioria das

províncias” (R.31-32) poderia ser corretamente reescrito da

seguinte forma: O Rio de Janeiro não acatava as ordens da

maioria das províncias.

D A expressão “mito recorrente” (R.1) significa, no texto, boato

ou uma falsa notícia que se difunde rapidamente entre o povo. 

E A ideia expressa em “A guerra da independência (...) em que

se travou o conflito” (R.6-9) contrapõe-se à ideia expressa em

“caráter pacífico da ruptura com Portugal” (R.2).

QUESTÃO 9

Assinale a opção que apresenta reescrita gramaticalmente correta

para o seguinte trecho do texto: “nenhum dos lados sabia

exatamente o que o adversário planejava nem quais eram as forças

de que dispunha” (R.12-14).

A nem um nem outro país sabia o que o oponente planejava nem

o potencial bélico de que dispunha

B ambos os países não sabia aquilo que o outro planejava nem

qual era o arsenal militar de que dispunha

C cada um dos lados não sabiam o que os dois planejavam nem

qual era os armamentos de que dispunham

D nenhum dos dois lados tinha conhecimento daquilo que

planejavam Portugal e o Brasil nem o que era o potencial

bélico que dispunham

E um e outro países não tinham conhecimento do que o

adversário planejava nem quais eram o efetivo de que

dispunham
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QUESTÃO 10

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a
opção correta.

A Sem prejuízo para a correção gramatical e para os
sentidos do texto, “o conflito” (R.9) poderia ser
substituído por a discursão.

B A substituição da expressão “de forma desorganizada
e improvisada” (R.30-31) por desorganizada e
improvisadamente manteria a correção gramatical do
texto.

C Sem alteração dos sentidos nem da correção gramatical
do texto, a expressão “nos primeiros meses” (R.11)
poderia ser deslocada para o final do período, com a
devida supressão das vírgulas que a isolam. 

D O pronome “que”, no trecho “em que se travou o
conflito” (R.9), retoma “Nesse período” (R.8). 

E O conectivo “porém” (R.19) poderia ser corretamente
substituído por pois.

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta quanto à forma de apresentação
das correspondências oficiais que adotam o padrão ofício de
acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República.

A Deve-se utilizar fonte Arial de corpo 12 no texto em
geral, de corpo 10 nas citações e de corpo 8 nas notas
de rodapé.

B Os ofícios e os anexos desses documentos poderão ser
impressos nas duas faces do papel, invertendo-se, nas
páginas pares, as distâncias das margens esquerda e
direita.

C Devem ser usados recursos gráficos abundantemente
para destaque de termos ou trechos do texto, a fim de
se chamar a atenção do destinatário para detalhes do
assunto tratado.

D O corpo do texto dos ofícios deve conter um só
parágrafo, atendendo ao aspecto da concisão
linguística.

E É facultado o uso de numeração nas páginas das
comunicações oficiais. 

QUESTÃO 12

Assinale a opção que identifica a forma de comunicação
oficial considerada tecnologicamente superada e de elevado
custo aos cofres públicos, utilizada em casos de urgência e
exclusivamente em situações em que não seja possível se
recorrer a correspondências oficiais menos dispendiosas.

A telegrama

B email

C ofício

D relatório

E requerimento

QUESTÃO 13

[Ministério]
[Secretaria/Departamento/Setor/Entidade]

[Endereço para correspondência].
[Telefone e endereço de correio eletrônico]

___________n.º 132/2012/SF-MIN
Brasília, 24 de junho de 2012.

A Sua Excelência, o Senhor
Nobre Deputado [Nome do deputado]
Câmara dos Deputados
70.160-900 - Brasília-DF

Assunto: Demarcação de terras indígenas.

Senhor Deputado, 

1. Em complemento às observações transmitidas pelo Telegrama n.º
154, de 24 de maio último, informo a Vossa Excelência que as medidas
mencionadas em sua Carta n.º 6708, dirigida ao Senhor Presidente da
República, estão amparadas pelo procedimento administrativo de
demarcação de terras indígenas instituído pelo Decreto no 22, de 4 de
fevereiro de 1991 (cópia anexa).
2. Em sua comunicação, Vossa Senhoria ressalva a necessidade de
que na definição e demarcação das terras indígenas, fosse levada em
consideração as características sócio-econômicas regionais.
3. Nos termos do Decreto n.º 22, a demarcação de terras indígenas
deverá ser precedida de estudos e levantamentos técnicos que atendam ao
disposto no art. 231 § 1.º da Constituição Federal. Os estudos deverão
incluir os aspectos etno-históricos, sociológicos, cartográficos e fundiários.
4. Como Vossa Excelência pode verificar, o procedimento
estabelecido assegura que a decisão a ser baixada pelo Ministro de Estado
da Justiça sobre limites e a demarcação de terras indígenas seja informada
de todos os elementos necessários, inclusive daqueles assinalados em sua
carta, com a necessária transparência e agilidade.

Cordialmente,

[Nome]
Ministro de Estado da Integração Nacional

Com relação à proposta de correspondência oficial acima e tendo como
base o Manual de Redação da Presidência da República, assinale a
opção correta no que concerne às características e à adequação tanto da
linguagem ao tipo de documento quanto do formato do texto ao gênero.

A Infere-se que o documento em referência é um aviso, enviado pelo
ministro de Estado da Integração Nacional a um deputado da Câmara
Federal.

B O documento está adequado às normas da redação oficial, visto que
nele se verificam características como concisão, clareza, uso do padrão
culto da linguagem e devida formalidade.

C O cabeçalho, o endereçamento e a identificação do signatário atendem
aos padrões estabelecidos para esse tipo de expediente oficial.

D O assunto e o vocativo estão adequados a essa modalidade de
correspondência oficial.

E O fecho atende às normas de padronização das comunicações oficiais.
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ATENÇÃO: Responda às questões de 14 a 16 de acordo com a sua opção de língua estrangeira.

LÍNGUA INGLESA
This text refers to questions from 14 through 16.

Speech is one of the most important ways of1

communicating. It consists of far more than just making
noises. To talk and also to be understood by other
people, we have to speak a language, that is, we have to4

use combinations of sounds that everyone agrees
represent a particular object or idea. Communication
would be impossible if everyone created their own language.7

Learning a language properly is very
important. The basic vocabulary of English is not very
large, and only about 2,000 words are needed to speak10

it quite well. But the more words you know, the more
ideas you can express, and the more precise you can be
about their exact meaning.13

Words are the main thing we use in
communicating what we want to say. The way we say
the words is also very important. Our tone of voice can16

express many emotions and shows whether we are
pleased or angry, for instance.

As well as talking with our voices we can also19

talk with our bodies. This may seem surprising at first,
but if you watch two people having a conversation you
will see that it is true. People often move their hands to22

emphasise what they are saying. Listeners use gestures
too. They may nod their head to show that they have
understood or shake it to indicate disagreement. Also,25

if you are enjoying talking to someone, you tend to sit
forward in your seat. If you are not, you may sit back
with your arms folded.28

S. Greenall and D. Pye. Cambridge Skills for Fluency
Cambridge. Cambridge University Press, 1996 (adapted).

QUESTÃO 14

Based on the text, choose the correct option.

A Personal languages can be understood by everyone.
B In English, 2,000 words are all that people need to

express any ideas.
C No other way of communication is as important as

speech.
D Speech is just another way to make meaningless noises.
E Combinations of speech sounds are used to

communicate ideas in a language. 

QUESTÃO 15

Based on the text, it can be concluded that

A if you think that the conversation you are having is
monotonous you move forward in your seat. 

B words that you use to communicate are not so important
as the tone you use when pronouncing them.

C at least three aspects can be noticed when people speak.
D people always move their hands to give emphasis to

what they are saying.
E speakers and listeners use different gestures to express

the same idea.

QUESTÃO 16

In the text, “nod their head” (R.24) suggests

A embarrassment.
B surprise.
C disappointment.
D misunderstanding.
E agreement.

LÍNGUA ESPANHOLA
Texto para las cuestiones de 14 a 16

Uruguay estudia pagar un sueldo a los gorrillas de coches

Montevideo tiene algo más de 3.800 cuidadores de coches. De
estos, apenas 800 están inscritos en un registro oficial que lleva el
gobierno de la ciudad. Del total, muchos son oportunistas que piden sumas
elevadas para realizar la tarea. En una ciudad que crece demográficamente
y reduce sus espacios vehiculares, el mercado es cada vez mayor.

Por ello, la Junta Departamental de Montevideo en coordinación
con la Intendencia de la capital implementará un plan piloto para que los
cuidacoches registrados perciban 20 pesos (casi un dólar) por coche, en
ocasión de los espectáculos públicos. La iniciativa cuenta con el visto
bueno de los tres partidos políticos representados en el Legislativo.

Para acceder al cobro, cada uno de ellos deberá estar registrado
en la Intendencia de Montevideo, ser identificado con carnet y superar la
prueba de alcoholemia.

Actualmente la concurrencia a un espectáculo público implica
que un vigilante de automóviles exija por su tarea la suma de 100 pesos
uruguayos, unos 5 dólares.

Para estar registrado ante el gobierno de la ciudad, un cuidador
de coches debe poseer certificado de buena conducta, de salud, carnet de
identidad y una foto. Cada uno es fiscalizado por los mismos inspectores
del tránsito, pero los usuarios denuncian que esta fiscalización no se
realiza con asiduidad.

Internet: <www.elmundo.es> (con adaptaciones).

QUESTÃO 14

Según el texto,

A la vigilancia de coches solo funcionará en el centro de Montevideo.
B el mercado de vigilantes de coches, sin embargo, está en franca

decadencia.
C Montevideo tiene menos de 3.800 personas dedicadas a vigilar los

automóviles. 
D no hay más de 800 vigilantes de automóviles en situación legal que

pueden, efectivamente, hacer este trabajo.
E no se estipulará precio fijo para vigilar los coches, dependerá del

modelo del vehículo y del tiempo de la vigilancia.

QUESTÃO 15

De acuerdo con el texto,

A el registro de los cuidadores cuenta con el apoyo de la totalidad de los
partidos políticos que cuentan con representación en el Legislativo.

B el servicio de vigilancia de automóviles le resultará más caro a la
población que el que le están ofreciendo los vigilantes no regulares.

C los propietarios de los vehículos que quieran hacer uso de los
servicios de los nuevos vigilantes deberán someterse a la prueba de
la alcoholemia.

D quienes utilizan los servicios de los vigilantes afirman que su
cumplimiento es vigilado constantemente.

E los cuidadores de coches que actualmente son llamados de
“oportunistas” no podrán acceder al cobro por sus servicios.

QUESTÃO 16

Según el texto, quienes aspiren a ser vigilantes de automóviles

A deben pagar 100 pesos uruguayos.
B deben demostrar que saben conducir coches.
C no necesitan llevar ningún registro fotográfico.
D deben comprobar su certificado de estudios básicos.
E deben comprobar que poseen buena conducta.
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QUESTÃO 17

Com referência ao sistema operacional Windows 7 e à janela

 desse sistema, ilustrada acima, assinale a opção correta.

A Ao se clicar o botão , será disponibilizada a aba
, em que serão exibidos todos os arquivos do perfil do

usuário que estão ocultos no computador em uso.
B Ao se clicar a aba , será exibido na tela o

endereço IP do computador em questão.

C Por meio da guia  é possível acessar o gerenciador
de dispositivos de hardware do computador e verificar quais deles estão
instalados no computador em uso.

D Na guia , o usuário pode definir a senha mestre
que permite apagar todos os dados do disco rígido remotamente.

E Ao se clicar o botão , todas as variáveis do sistema
operacional são removidas automaticamente. Essa opção é válida para
apagar arquivos em cache na pasta c:/temp.

QUESTÃO 18

A figura acima, que mostra diversos botões a partir dos quais se pode definir
a configuração do Internet Explorer 9, é parte da tela denominada

A Opções de páginas HTLM.

B Menu de configuração de acesso.

C Opções de autenticação.

D Opções da Internet.
E Menu de segurança de navegação.

QUESTÃO 19

O Google possui um conjunto de palavras reservadas que

auxilia o usuário a criar filtros para melhorar o resultado de

suas buscas. Entre essas palavras, a palavra reservada que

limita a busca do usuário a um único sítio é

A http.

B htm.

C site.

D xml.

E thesite.

QUESTÃO 20

O capitalismo é um sistema cujo processo de formação, na

Europa, iniciou-se na Baixa Idade Média (compreendida

entre os séculos XII e XV) e estendeu-se ao longo da Idade

Moderna (compreendida entre os séculos XV e XVIII). A

partir de meados do século XVIII, na Inglaterra, esse

sistema efetivamente consolidou-se, passando a apresentar

uma característica crescentemente expansionista e

universal. O acontecimento histórico que propiciou a

consolidação do sistema capitalista, bem como sua

expansão imperialista, denomina-se

A Revolução Cibernética.

B Revolução Gloriosa.

C Revolução Industrial.

D Revolução Agrícola.

E Revolução Comercial.

QUESTÃO 21

No século XVII, no atual território do estado de Alagoas,

ocorreu a maior revolta de escravos realizada no Brasil e

que se tornou célebre pela capacidade de estruturar

economicamente a comunidade de libertos e de resistir ao

cerco dos senhores e das autoridades. Esse importante fato

histórico corresponde 

A à Revolta de Penedo, cujo líder foi Duarte Coelho.

B à Revolta dos Emboabas, sob a liderança Caramuru.

C ao surgimento do Quilombo de Trindade, cujo líder

foi Arariboia.

D à Revolta dos Malês, cujo líder foi Ganga.

E ao surgimento do Quilombo dos Palmares, cujo líder

foi Zumbi.
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QUESTÃO 22

No período compreendido entre os anos de 1889 e 1930, vigeu no

Brasil a Primeira República, cujo colapso foi oficializado pela

Revolução de 1930, a qual deu origem à Era Vargas (1930-1945).

O regime republicano instituído no Brasil, surgido de um golpe de

Estado protagonizado por militares do Exército, foi caracterizado

por muitos como a negação do próprio conceito de República. Entre

os aspectos mais característicos dessa primeira etapa da República

brasileira incluem-se

A a facilidade de acesso à educação formal e o reduzido número

de analfabetos.

B a redução drástica do poder decisório das oligarquias estaduais

e o surgimento de novos partidos políticos.

C o voto a descoberto — um direito exclusivo de homens — e as

recorrentes fraudes eleitorais.

D a inexistência de manifestações políticas do segmento militar

e o surgimento dos primeiros sindicatos.

E a acentuada participação da sociedade no processo político e

a redução das desigualdades sociais.

QUESTÃO 23

A queda do Estado Novo (1945) de Vargas inaugurou uma nova

etapa da trajetória política do Brasil: a experiência democrática,

que, contudo, foi interrompida pelo golpe de 1964, ao qual se

seguiram duas décadas de regime autoritário, cujo desfecho foi

marcado pela emergência de uma nova e renovada democracia,

marcada pela promulgação da Constituição Federal de 1988. Essas

transformações ocorreram em um contexto histórico mundial de

grandes mudanças econômicas, inclusive com o avanço da

globalização, e de extraordinário desenvolvimento científico. Com

relação a essa nova realidade histórica brasileira, assinale a opção

correta.

A A expressão Nova República foi cunhada pelos militares com

o objetivo de dar sobrevida ao regime autoritário em crise.

B A Constituição Federal de 1988 notabiliza-se, entre outros

aspectos, pela ênfase nela conferida aos direitos inerentes à

cidadania.

C Com o propósito de preservar seu tradicional isolamento, o

Brasil não integra os blocos econômicos no cenário global

contemporâneo.

D A presença brasileira nos mercados globais é pouco

significativa, consistindo na exportação de produtos industriais

de tecnologia nacional.

E A queda da ditadura de Vargas relaciona-se à participação do

Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado do Eixo

nazifascista.

QUESTÃO 24

Até a década de 60 do século passado, a população brasileira era

predominantemente rural, contudo, entre as décadas de 50 e 80 do

referido século, milhões de pessoas migraram do campo para as

cidades, como atestam os dados do censo demográfico brasileiro de

2010. Resulta desse processo de êxodo rural e intensa urbanização a

A concentração da população brasileira em áreas urbanas, nas

quais residem mais de 80% da população total do país.

B diminuição da produção agropecuária brasileira.

C desconcentração demográfica nas regiões de antiga

industrialização, como o litoral das regiões Sudeste e Nordeste

do país.

D explosão demográfica do Brasil, cuja população em 2010

ultrapassou a marca dos 250 milhões de habitantes.

E criação de diversas pequenas cidades, o que mitigou o domínio

cultural e econômico das capitais dos estados sobre os demais

municípios brasileiros.

QUESTÃO 25

A conexão entre a ferrovia Norte-Sul e a ferrovia Carajás

estenderá a influência do porto de Itaqui, no Maranhão, para os

cerrados do Brasil central. O porto de Belém, que já foi o maior da

Amazônia oriental, ainda não foi totalmente alijado da disputa. As

chances de esse porto atrair parte do movimento de exportação

agropecuária do Tocantins, do norte do Mato Grosso, do sudoeste

do Maranhão e do sul do Pará depende da realização de

investimentos em infraestrutura rodoviária e hidroviária.

Demétrio Magnoli e Regina Araújo. Projeto de ensino de

geografia: natureza, tecnologias, sociedades, geografia do

Brasil. São Paulo: Moderna, 2000 (com adaptações).

O porto de Itaqui, mencionado no fragmento de texto acima, é

importante estrategicamente para a rede de exportações brasileira

por ser

A o maior porto exportador de produtos florestais do Brasil.

B o principal porto de exportação de açúcar e álcool do Nordeste

brasileiro.

C localizado na região mais industrializada do Nordeste

brasileiro.

D importante plataforma de exportação de produtos

agropecuários (soja, carne, milho e algodão).

E o porto de escoamento da produção de minério de ferro e de

minérios da serra dos Carajás, localizada no sul do Pará.
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QUESTÃO 26

Internet: <www.bnb.gov.br>.

Considerando o mapa ilustrado acima, que representa a subdivisão
do território do estado de Alagoas em três mesorregiões geográficas
(Leste, Agreste e Sertão alagoano), assinale a opção correta.

A O Agreste alagoano é a mesorregião de maior extensão
territorial do estado de Alagoas.

B Alagoas é o estado do Nordeste onde mais se produz algodão,
e o Leste alagoano, a mesorregião onde se concentra a maior
parte dessa produção agrícola.

C A bacia do rio São Francisco, o principal rio do estado de
Alagoas, compreende apenas o Sertão alagoano.

D No Leste alagoano, localizam-se a maior parte dos munícipios
e a maior cidade do estado, a capital Maceió.

E O Sertão alagoano é a principal região produtora de algodão e
cana-de-açúcar do estado, e Arapiraca é a maior cidade dessa
mesorregião.

QUESTÃO 27

Violência, roubos, assaltos, sequestros, homicídios etc.
atingem milhões de pessoas no mundo inteiro, fazendo vítimas e
gerando nas pessoas sensação de medo e insegurança. O indicador
mundialmente utilizado para medir a violência é o índice de
homicídio.

Eustáquio Sene e João Carlos Moreira. Geografia geral e do Brasil: espaço

geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2010, p. 608 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, assinale
a opção correta acerca da distribuição espacial da violência no
Brasil.

A As regiões metropolitanas, por serem mais bem policiadas, são
menos violentas que as cidades do interior.

B Com tendência forte de diminuição, a desigualdade social
deixou de ser, na última década, fator associado à elevação dos
índices de violência.

C No Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, o
número de assaltos constitui o principal indicador dos níveis de
violência de uma região.

D No Brasil, a distribuição geográfica da violência é desigual; os
índices de violência variam conforme o contexto social e o
espaço territorial.

E Os índices de homicídio dos municípios brasileiros são os mais
altos do mundo, havendo pouca diferença nesse índice entre
esses municípios e entre as regiões brasileiras.

Texto para as questões 28 e 29

Às 19 horas de 22/2/2012, um cidadão telefonou para a
central de atendimento da polícia da cidade comunicando que sua
esposa se encontrava caída no chão da sala, aparentemente morta.
Constatada a morte da vítima, os peritos iniciaram, às 20 horas do
mesmo dia, os trabalhos de investigação, registrando que, nesse
instante, a temperatura ambiente era de 20 ºC e a do cadáver, de
30 ºC.

De acordo com a Lei do Resfriamento de Newton, a
temperatura θ(t) de um corpo, em graus Celsius, no instante t,
em horas, em situações como a descrita acima, é expressa por
θ(t) = 20 + 10 × 2–t, t 0 R, em que t = 0 corresponde ao instante em
que a temperatura do corpo é registrada pela primeira vez.

QUESTÃO 28

De acordo com as informações do texto, é correto inferir que a
temperatura do referido corpo, uma hora após o primeiro registro da
temperatura, era igual a

A 30 ºC.
B 25 ºC.
C 24 ºC.
D 22 ºC.
E 20 ºC.

QUESTÃO 29

Considere que a temperatura do corpo de uma pessoa viva e
saudável seja de 37 ºC, que a vítima em questão estivesse nessas
condições antes de morrer e que a temperatura do seu corpo passou
a ser expressa por θ(t) imediatamente após a sua morte. Nesse caso,
considerando 4,1 e 3,3 como valores aproximados para log2 17 e
log2 10, respectivamente, é correto inferir que a morte da esposa do
cidadão ocorreu às

A 18 horas e 12 minutos.
B 18 horas e 48 minutos.
C 19 horas e 12 minutos.
D 19 horas e 20 minutos.
E 19 horas e 48 minutos.

RASCUNHO
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QUESTÃO 30

Considere a situação hipotética em que, na investigação para

encontrar a arma usada em um crime, o suspeito tenha

declarado o seguinte para o delegado: “O local onde enterrei

a arma é um ponto tal que as distâncias desse ponto à minha

casa, à delegacia e ao fórum são iguais.” Admitindo que a

cidade seja plana e que o fórum, a delegacia e a casa do

suspeito sejam os vértices de um triângulo cujos ângulos

internos são todos agudos — menores que 90º — e cujos

comprimentos dos lados são todos desiguais, a polícia

encontrará a referida arma

A no ponto de encontro das mediatrizes dos lados do

triângulo.

B em um ponto externo ao triângulo.

C no ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos

internos do triângulo.

D no ponto de encontro das medianas do triângulo.

E no ponto de encontro das alturas do triângulo.

QUESTÃO 31

No ano 1990 + t, t = 0, 1, 2, ..., o índice de

criminalidade, C(t), de um país, em unidades por cem mil

habitantes, é expresso por C(t) = 300 – 200 × sen[3π/2 + πt];

as despesas com ações de combate ao crime, D(t),

em mi lhões  de  dó la re s ,  é  expres sa  por

D(t) = 15 + 10 × cos[3π/2 + πt/2].

De acordo com esse modelo, é correto afirmar que, nos anos

em que o índice de criminalidade atinge seu valor máximo, as

despesas com ações de combate ao crime 

A atingem seus valores mínimos.

B apresentam sempre o mesmo valor.

C estão em fase de redução.

D estão em fase de crescimento.

E também atingem seus valores máximos.

QUESTÃO 32

Considere a situação hipotética em que a corporação policial

de uma pequena cidade seja formada por um efetivo de 12

soldados. Nesse caso, a quantidade de grupos distintos

constituídos por apenas dois desses soldados que o

comandante poderá formar para o cumprimento de

determinada missão é igual a 

A 24.

B 36.

C 48.

D 66.

E 132.

RASCUNHO
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Texto para as questões de 33 a 35

F

G

Com o intuito de melhorar o condicionamento físico dos
soldados da corporação, o comandante mandou construir uma
parede para a prática de escalada. A parede, de concreto, será um
paralelepípedo retângulo com 5 m de altura, 4 m de largura e 10 cm
de espessura. Para manter a parede bem posicionada no solo, será
construída uma armação com barras de ferro, conforme indicado na
figura. A parede ficará na posição vertical, perpendicular ao solo,
e a sua parte frontal, aquela que será usada para escalada, deverá ser
pintada.

QUESTÃO 33

Se a barra de ferro F, que está posicionada horizontalmente sobre
o solo, tiver 2 m de comprimento, então o comprimento da barra G
será

A inferior a 5,2 m.

B superior a 5,2 m e inferior a 5,5 m.

C superior a 5,5 m e inferior a 5,8 m.

D superior a 5,8 m e inferior a 6,1 m.

E superior a 6,1 m.

QUESTÃO 34

Se a pintura da parte frontal da parede custar R$ 50,00 por metro
quadrado, nessa pintura serão gastos

A menos de R$ 1.200,00.

B mais de R$ 1.200,00 e menos de R$ 1.230,00.

C mais de R$ 1.230,00 e menos de R$ 1.260,00.

D mais de R$ 1.260,00 e menos de R$ 1.290,00.

E mais de R$ 1.290,00.

QUESTÃO 35

Considere que, para se garantir a solidez da parede, tenha sido
calculado que cada 0,2 m3 de concreto deveria conter 8 kg de brita
de tamanho médio. Nesse caso, a quantidade, em quilogramas, de
brita de tamanho médio necessária para a construção da parede será

A inferior a 66.

B superior a 66 e inferior a 72.

C superior a 72 e inferior a 78.

D superior a 78 e inferior a 84.

E superior a 84.

RASCUNHO
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QUESTÃO 36

Considere que o comandante da Polícia Militar de determinada
cidade tenha dividido todo o contingente da corporação pelas três
regiões da cidade. Cada região será comandada por um capitão,
cada capitão comandará cinco tenentes, cada tenente terá sob suas
ordens quatro sargentos e cada sargento comandará 15 soldados.
Nessa situação, incluindo-se o comandante, a quantidade de
militares da corporação é

A inferior a 880.
B superior a 880 e inferior a 940.
C superior a 940 e inferior a 1.000.
D superior a 1.000 e inferior a 1.060.
E superior a 1.060.

QUESTÃO 37

Considere que uma mesma equipe de quatro policiais militares,
utilizando uma viatura de quatro assentos, incluindo o do motorista,
execute o patrulhamento de determinado bairro. Os quatro policiais,
habilitados para dirigir, se revezam na direção da viatura. Nesse
caso, a quantidade de maneiras distintas de esses policiais ocuparem
os assentos da viatura é igual a

A 64.
B 54.
C 48.
D 36.
E 24.

RASCUNHO

QUESTÃO 38

Com base no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas,

assinale a opção correta acerca das condições de atividade e

inatividade dos policiais militares.

A Os policiais militares da reserva remunerada podem ser

convocados e designados para a realização de serviço

especificado, continuando, nesse caso, na inatividade.

B Os alunos matriculados nos cursos de formação de policiais

militares, em todos os níveis, são considerados policiais

militares na ativa, ao passo que os alunos procedentes do meio

civil matriculados nos cursos de adaptação de oficiais são

considerados componentes da reserva remunerada, passando a

integrar a ativa apenas após a conclusão do curso.

C Os policiais militares reformados podem ser convocados e

designados para a realização de serviço específico,

continuando, nesse caso, a integrar a reserva remunerada.

D Os policiais militares da reserva remunerada podem ser

convocados e designados para a realização de serviço

especificado, passando, nesse caso, a ser considerados policiais

na ativa.

E Os policiais militares reformados podem ser convocados e

designados para a realização de serviço especificado, passando,

nesse caso, a ser considerados policiais na ativa.

QUESTÃO 39

Se Pedro for brasileiro nato, João for brasileiro naturalizado e Ana,

estrangeira, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do

Estado de Alagoas,

A João e Ana podem ser aspirantes a oficial da Polícia Militar.

B Pedro, João e Ana podem ser soldados da Polícia Militar.

C Pedro e João podem ser sargentos da Polícia Militar.

D Pedro, João e Ana podem ser tenentes da Polícia Militar.

E Pedro e Ana podem ser cabos da Polícia Militar.

QUESTÃO 40

Consoante ao Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas,

assinale a opção correta.

A Hierarquia é a rigorosa observância e acatamento integral das

leis, regulamentos, normas e dispositivos que fundamentam a

organização policial militar.

B Compete à polícia ostensiva, ramo da polícia administrativa,

praticar atos de prevenção e de repressão destinados à

preservação da ordem pública.

C O grau hierárquico denominado graduação, conferido por ato

do chefe do Poder Executivo, é privativo das praças.

D O posto é grau hierárquico privativo do oficial, conferido por

ato do comandante-geral.

E O posto e a graduação são graus hierárquicos conferidos por

ato do chefe do Poder Executivo.
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QUESTÃO 41

A respeito dos crimes dolosos contra a vida, assinale a opção

correta.

A Com relação ao crime de lesão corporal seguida de morte,

admite-se o resultado morte doloso ou culposo.

B O crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio

apenas se consuma mediante o resultado morte do suicida.

C Todo crime de homicídio é considerado hediondo e, por isso,

a pena prevista para esse tipo de crime é a privativa de

liberdade, que deve ser cumprida em regime inicialmente

fechado.

D Se um médico praticar o crime de aborto mediante o

consentimento da gestante, ele responderá por um crime e ela

por outro, impondo-se a cada um penas distintas.

E O crime de latrocínio é hediondo.

QUESTÃO 42

Para recuperar parte de seu território de venda de drogas,

Mauro decidiu matar André, traficante rival. Com esse fim, Mauro

entregou uma pistola de calibre .40 a Flávio, seu parceiro no tráfico,

e o aconselhou que aguardasse André em um beco, para atingi-lo

sem que os demais membros do grupo rival percebessem sua

presença. Flávio se posicionou no local indicado e, com a

aproximação de André, efetuou um disparo, que atingiu Joana,

namorada de André. Na fuga, Flávio foi avistado em via pública por

policiais militares (PMs) e, durante a perseguição, atirou, com a

arma de fogo, na direção dos PMs, no intuito de atingi-los. No

entanto, graças aos erros de pontaria, os tiros atingiram apenas a

viatura policial, danificando seu motor. Flávio descartou a pistola

em uma lixeira e se refugiou em uma residência, tendo sido preso

pelos PMs, que o localizaram. Joana faleceu durante atendimento

hospitalar.

Nessa situação hipotética, 

A Mauro deve responder pelo crime de homicídio contra André,

sendo-lhe assegurada a redução de pena correspondente ao fato

de ter sido impelido por motivo de relevante valor social: o de

livrar a sociedade de um traficante de drogas, pessoa causadora

de distúrbios sociais.

B Mauro e Flávio devem responder pelo homicídio de Joana

como se o crime tivesse sido praticado contra ela.

C Mauro deve responder por homicídio contra André, a vítima

pretendida, e Flávio, pelo homicídio praticado contra Joana, a

vítima atingida.

D Flávio deve responder por crime de dano, em razão de ter

danificado a viatura policial.

E Mauro deve responder pelo crime de homicídio por motivo

torpe e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

QUESTÃO 43

A respeito dos crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta.

A Em caso de crime de extorsão mediante sequestro praticado em

concurso de pessoas, o concorrente que denunciar o fato à

autoridade policial, de modo a facilitar a liberação do

sequestrado, deve responder pelo crime, fazendo jus à

diminuição de um a dois terços da pena.

B A aquisição de sinal de televisão a cabo sem o respectivo

pagamento à operadora tipifica crime de estelionato.

C A subtração de veículo automotor que seja, posteriormente,

transportado para outro estado constitui furto qualificado,

crime sujeito à pena de dois a oito anos e multa.

D A destruição de aparelho telefônico e da respectiva cabine

pertencentes a uma operadora de telefonia fixa tipifica crime de

dano simples.

E É isento de pena o filho que pratica crime de furto contra o pai,

ainda que tenha mais de sessenta anos de idade.

QUESTÃO 44

A respeito dos crimes contra a administração pública, assinale a

opção correta.

A Pratica crime de denunciação caluniosa aquele que registra

ocorrência policial de crime que sabe não ter sido cometido,

provocando a autoridade policial a instaurar inquérito policial.

B A pena prevista para o crime de falsa perícia, quer em processo

cível, quer em processo criminal, é a mesma, sem incidência de

agravante. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no

processo referente ao ilícito, o perito se retratar ou declarar a

verdade.

C O agente penitenciário que deixa de cumprir o seu dever de

proibir ao preso o acesso de aparelho telefônico que lhe

permita a comunicação com o ambiente externo não pratica

crime, mas deve responder por infração administrativa prevista

em lei.

D Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem

exerça cargo, emprego ou função pública, excluídos os que

trabalhem para empresa prestadora de serviço contratada ou

conveniada para a execução de atividade típica da

administração pública.

E Constitui crime oferecer, ainda que indiretamente, dinheiro a

funcionário público estrangeiro para que ele pratique ato de

ofício relacionado a transação comercial internacional.
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QUESTÃO 45

No que diz respeito à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à
origem histórica dos direitos humanos, assinale a opção correta.

A Os direitos fundamentais de primeira dimensão, como as
liberdades públicas e os direitos políticos básicos, foram
institucionalizados, pela primeira vez, no século XIX, a partir
dos processos de independência na América Latina. 

B A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também
denominada Pacto de San José de Costa Rica, assegura, de
forma precípua, à população dos Estados-membros direitos
sociais, econômicos e culturais, assim como uma série de
direitos civis e políticos, instando os Estados a adotar medidas
consistentes e efetivas para a garantia desses direitos.

C Em virtude da natureza jurídica e da relevância internacional
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os direitos
consagrados nessa Convenção podem ser ratificados por
Estados soberanos não integrantes da OEA, desde que
cumpram as regras e os princípios estabelecidos no referido
acordo.

D À Comissão Interamericana de Direitos Humanos cabe receber
petições (individuais, de grupos de indivíduos e de
organizações não governamentais) acerca de violações de
direitos humanos e elaborar relatórios sobre a situação dos
direitos humanos nos países signatários, podendo, inclusive,
encaminhar o caso, quando necessário, à Corte Interamericana
de Direitos Humanos.

E De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
os direitos humanos são indivisíveis, em razão de se sucederem
de geração em geração, em processo permanente e contínuo de
evolução econômica e progresso moral da sociedade humana.

QUESTÃO 46

Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos e na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, assinale a opção correta.

A Os membros da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, eleitos a título pessoal, em número de sete, não
podem ser reeleitos, permanecendo no cargo, exclusivamente,
pelo período de três anos.

B De acordo com a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, estrangeiro que esteja legalmente em território de
Estado-membro só poderá ser dele expulso em decorrência de
decisão adotada em conformidade com a lei, sendo possível,
contudo, a expulsão coletiva de estrangeiros.

C A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada
durante a Primeira Grande Guerra Mundial, para promover a
consolidação dos direitos humanos, dos povos e das nações.

D A principal função dos direitos humanos é garantir o respeito
à dignidade humana, tutelando homens e mulheres contra os
excessos do Estado e estabelecendo prerrogativas e direitos que
lhes assegurem, ao menos, o mínimo de condições de vida.

E A proteção legal à pessoa, prevista na Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, estende-se a todos os seres humanos
desde o momento de sua concepção, excetuando-se os
indivíduos que, por malformação congênita, sejam desprovidos
de aparência e forma humana. 

QUESTÃO 47

Com base nos preceitos da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, assinale a opção correta acerca de pena de morte, tortura

e direito de propriedade.

A A Convenção Americana sobre Direitos Humanos legitima a
venda de bens definidos como de salvação eterna, desde que

seja garantido o direito de cada um a conservar a sua própria
religião.

B O exercício dos direitos inerentes à propriedade (usar, fruir e
dispor) não é absoluto, podendo ser limitado em face do

interesse social.

C A indenização decorrente de erro judiciário, prevista no texto

dessa convenção, deverá ser paga pelo Estado mediante
emissão de precatórios representativos do montante total da

indenização.

D A pena de morte poderá ser restabelecida por qualquer Estado

que a tenha abolido, bastando, para isso, que sejam observadas
as formalidades legais previstas no direito interno do Estado

em questão.

E A despeito de a tortura ser uma conduta repudiável, ela é

permitida em algumas situações como mecanismo de persuasão
e de investigação policial.

QUESTÃO 48

Assinale a opção correta com relação à vida humana, ao princípio

da ponderação e ao desenvolvimento progressivo, no âmbito da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

A O desenvolvimento progressivo da educação, cultura e ciência,

por meio de medidas de cooperação em âmbito nacional e
internacional, é o principal objetivo da celebração do Pacto de

San José de Costa Rica.

B A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão cujas

atividades são meramente administrativas, sendo-lhe permitido
o exercício da atividade jurisdicional apenas em situações

específicas.

C Os direitos à preservação do ser humano, como os que limitam

as ações no âmbito da engenharia genética, tais como a
clonagem e a sucessão de filhos gerados por inseminação

artificial, e os que tentam refrear a globalização desenfreada,
podem ser classificados, doutrinariamente, como direitos de

terceira geração ou dimensão.

D Segundo o princípio da ponderação, os direitos humanos

podem ser limitados ou restringidos em virtude da alteração da
ordem pública e da instauração de crise político-institucional,

assim como por motivo de segurança nacional.

E De acordo com a Convenção Americana sobre Direitos

Humanos, toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as
devidas garantias e em prazo razoável, por juiz ou tribunal,

para a apuração de qualquer acusação penal formulada contra
ela, podendo o referido tribunal ser instaurado

independentemente de autorização legal.
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QUESTÃO 49

Com relação à fase de investigação policial, assinale a opção
correta.

A No curso do cumprimento de mandado judicial de busca e

apreensão domiciliar, os policiais não podem realizar buscas
pessoais nos ocupantes do imóvel, salvo se houver ordem

judicial que as permita.

B Na aplicação da lei processual penal, são admitidos a analogia,

a interpretação extensiva e o suplemento pelos princípios gerais
de direito.

C Após o recebimento da denúncia, o inquérito policial não
poderá acompanhá-la.

D Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela
autoridade judiciária a pedido da autoridade policial, o

Ministério Público poderá requerer seu desarquivamento,
desde que se trate de crime praticado mediante violência e

grave ameaça.

E O mandado judicial de busca e apreensão pode ser cumprido

por policiais no período noturno se não houver ninguém no
interior da residência.

QUESTÃO 50

Assinale a opção correta a respeito da ação penal.

A O acusado do crime de estupro seguido de homicídio, cometido

contra a mesma vítima, pode ser julgado e processado pelo júri
por ambos os delitos.

B Tendo renunciado ao direito de oferecer queixa ao autor que
reparar o dano causado, a vítima pode oferecer queixa contra

os demais autores que se recusarem a reparar o prejuízo
material.

C Tratando-se de crime de ação penal pública condicionada, a
representação da vítima deve ser reduzida a termo por escrito.

D À vítima assiste o direito de retratar-se da representação por
crime de lesão corporal de natureza leve, desde que o faça

antes do recebimento da denúncia.

E O Ministério Público pode desistir da ação penal pública

condicionada à representação nos crimes de menor potencial
ofensivo.

QUESTÃO 51

Em caso de tentativa de golpe militar, em que tropas das forças

armadas atuem simultaneamente na maioria dos estados da
Federação com o objetivo de depor o governo federal e os governos

estaduais, é cabível, de acordo com a Constituição Federal de 1988
(CF), a decretação de estado

A de calamidade pública.

B de exceção.

C de alerta.

D de necessidade.

E de sítio.

QUESTÃO 52

Considere que um cidadão alemão de vinte e um anos de idade, em

viagem de turismo ao Brasil, tenha sido preso em flagrante delito,

pelo crime de furto, por policial militar. Nessa situação,

A a CF garante ao referido cidadão o direito à identificação do

policial responsável por sua prisão.

B a autoridade policial deve, conforme exigência constitucional,

comunicar imediatamente à representação diplomática da

Alemanha a ocorrência da prisão do referido cidadão, ainda

que ele se oponha a tal comunicação.

C o referido cidadão não poderá ser interrogado pela autoridade

policial, conforme prevê a CF, sem o acompanhamento de

defensor público ou de advogado regularmente constituído.

D o referido cidadão não tem direito a impugnar essa prisão

mediante habeas corpus porque a CF somente prevê esse tipo

de garantia para prisões efetuadas mediante ordem judicial.

E o referido cidadão não tem direito a impugnar essa prisão

mediante habeas corpus porque ele não é cidadão brasileiro

nem estrangeiro residente no país.

QUESTÃO 53

É privativo de brasileiro nato, segundo a CF, o cargo de

A juiz de direito.

B oficial das Forças Armadas.

C delegado da Polícia Federal.

D deputado estadual.

E governador de estado.

QUESTÃO 54

A garantia constitucional que protege o cidadão cuja liberdade de

ir e vir seja cerceada por ato administrativo praticado sem a devida

observância do princípio da legalidade é

A o mandado de segurança.

B a ação popular.

C o pedido de liminar.

D a antecipação de tutela.

E o habeas corpus.
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QUESTÃO 55

Acerca da estrutura e organização do Estado brasileiro, assinale a
opção correta.

A O Congresso Nacional pode anular decisões do Supremo

Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade de leis
federais.

B O Tribunal de Contas da União é o órgão do Poder Judiciário
competente para realizar o controle judicial dos atos

administrativos federais.

C Independentemente do tamanho de sua população, os estados-

membro da Federação têm o mesmo número de representantes
no Senado Federal.

D O Ministério Público é órgão do Ministério da Justiça e tem
por função fiscalizar o cumprimento da lei pelos agentes do

estado.

E O Estado brasileiro é unitário, e não federado, visto que a

União é hierarquicamente superior aos estados.

QUESTÃO 56

Ao efetuar a prisão de determinado indivíduo, em
decorrência do cumprimento de mandado judicial expedido por juiz

competente, um policial militar decidiu algemar o preso, por
considerar que suas reações, descontroladas, geravam perigo

iminente para os agentes públicos envolvidos na prisão e também
para o próprio detido, visto que uma tentativa de fuga poderia gerar

resultados danosos ao preso. 

Nessa situação, o ato de algemar o preso

A é ato administrativo nulo, visto que a CF veda a utilização de
algemas, exceto em presos condenados por decisão transitada

em julgado.

B constitui ato administrativo praticado de ofício pelo policial.

C consiste em ato administrativo vinculado, porque vincula o
cidadão preso.

D constitui ato de mero expediente praticado pelo policial em
decorrência de mandado judicial.

E não é ato administrativo porque não se reveste de forma escrita.

QUESTÃO 57

Os contratos administrativos

A somente podem ser celebrados entre a administração e pessoas
jurídicas.

B somente são válidos quando celebrados em cartório, perante
tabelião.

C podem ser rescindidos unilateralmente pela administração em
caso de atraso injustificado no início do serviço contratado.

D somente podem ser prorrogados por até 75% do prazo
originalmente previsto.

E podem ser celebrados por prazo indeterminado, no caso de
concessões de serviço público.

QUESTÃO 58

Configura exercício do poder de polícia administrativa

A a condenação criminal mediante sentença do Poder Judiciário.

B a imposição de multa por infração de trânsito.

C a investigação criminal exercida pelas polícias civis dos

estados.

D a propositura de ação penal pelo Ministério Público.

E o policiamento ostensivo exercido pelas polícias militares.

QUESTÃO 59

Jonas, policial militar, no exercício de suas atividades, não

tomou as precauções necessárias e deixou cair no chão a arma que

portava, tendo essa arma, em decorrência da queda, disparado

acidentalmente e atingido Marcelo, que, em decorrência dos

ferimentos, foi hospitalizado durante uma semana, sem ter sofrido

nenhuma sequela definitiva. 

Nessa situação, o Estado

A não responde pelos danos morais e materiais causados pelo

disparo porque o policial agiu de forma negligente.

B responde subjetivamente pelos danos morais e materiais

causados pelo disparo porque o acidente causou danos ao

sujeito lesado.

C responde apenas pelos danos materiais causados pelo disparo,

visto que a CF expressamente exclui a responsabilidade do

Estado por dano moral.

D responde subjetivamente pelos danos materiais causados pelo

disparo e objetivamente pelos danos morais, porque o objeto

do dano foi a própria pessoa do cidadão lesado.

E responde objetivamente pelos danos materiais e morais porque

o acidente foi causado por ato de agente público no exercício

de suas atribuições.

QUESTÃO 60

O policiamento ostensivo realizado pelas polícias militares

A não é considerado serviço público e sim, direito dos cidadãos.

B consiste em serviço público executado de modo indireto, pois

é realizado por um órgão específico.

C é serviço público executado diretamente pelo Estado.

D é serviço público realizado mediante concessão legal de

serviço público para as polícias militares.

E consiste em serviço estatal, e não serviço público, pois a

competência para prestá-lo é definida diretamente pela CF.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 5 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Um quinto dos brasileiros de 18 a 25 anos de idade nem estuda, nem trabalha, nem busca emprego.

Letícia é um dos 5,3 milhões de jovens, entre 18 e 25 anos de idade, que estão fora do mercado de trabalho

e não têm acesso à educação formal — quase a população da Dinamarca. Um problema que atinge um em

cada cinco jovens (ou 19,5% dos 27,3 milhões de pessoas dessa faixa etária), aponta estudo da Universidade

do Estado do Rio de Janeiro. As razões que levaram Letícia a interromper os estudos e largar o emprego

passam pela maternidade. Os jovens que ficam fora do mercado de trabalho normalmente têm qualificação

muito ruim. Esse fenômeno é tipicamente urbano. Muitos desses jovens são puxados para a marginalidade.

Enquanto isso, o país amarga escassez de mão de obra.

O Globo, 16/9/2012, p. 29 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir.

Jovens à margem da vida: um grave problema urbano brasileiro.

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< a necessidade da educação para a formação do cidadão e para o preparo para o mercado de trabalho; [valor: 1,50 ponto]

< a gravidez precoce e seu reflexo na vida das adolescentes e das jovens; [valor: 1,50 ponto]

< a vulnerabilidade ao crime nas situações em que o jovem se encontra fora da escola e fora do mercado de trabalho. [valor: 1,50

ponto]
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