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Caderno
de Prova
Fiscal da Migração
Dia: 2 de março de 2008 • Horário: das 14 às 17 h
Duração: 3 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 30
(trinta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(5 questões)

Texto
Buenos Aires foi fundada em 1536 pelo espanhol
Pedro de Mendoza. Em 1776, foi escolhida capital do
Vice-Reinado do Rio da Prata. No começo do século
19, ainda durante o período colonial, foi invadida
pelos ingleses. Tornou-se a capital da Argentina em
1880, época em que tinha cerca de 650 mil habitantes, a maioria imigrantes europeus. Os colonizadores
implantaram seus próprios padrões de arquitetura e
trouxeram influências como a siesta e a boemia, particularidades que a tornaram conhecida como a cidade
mais européia da América do Sul. Hoje, com mais de
3 milhões de habitantes (10 milhões na região metropolitana), a capital portenha concilia a dualidade da
agitação e dos problemas de uma grande cidade
latino-americana com o charme e alguns hábitos de
uma quase província.
ASNIS, Zizo (Editor-chefe). Guia O Viajante. Argentina. Porto Alegre:
Trilhos e Montanhas, 2007, p.87.

1. Assinale a única alternativa que está corretamente
redigida, de acordo com a norma culta da língua.
a. ( X ) Os cidadãos argentinos orgulham-se de sua
ascendência européia, o que não os impede
de vir às praias catarinenses passar o verão.
b. ( ) Embora orgulhem-se de sua origem européia,
muitos cidadões argentinos vêm as praias
catarinenses durante o verão.
c. ( ) Apesar de se orgulharem de sua origem européia, os argentinos passam o verão em praias
catarinenses por causo que suas águas são
tépidas.
d. ( ) Mesmo preferindo a Europa, muitos argentinos vem no verão a Santa Catarina porque as
praias catarinenses têm menas gente.
e. ( ) Mesmo preferindo a Europa, muitos argentinos passam o verão no Brasil haja visto que
fica mais próximo e custa menos.

(15 questões)
2. Observe a frase, adaptada do texto:
Buenos Aires, escolhida capital da Argentina em 1880,
quando tinha 650 mil habitantes, a maioria imigrantes
europeus, ainda mantém hábitos de quase província.
Coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número
que corresponda à classificação correta dos conjuntos
destacados, de acordo com a coluna 1.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

hiato
ditongo decrescente
ditongo crescente
grupo consonantal
dígrafo

Coluna 2
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

escolhida
tinha
europeus
quase
província
maioria

Assinale agora a resposta que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–5–3–2–4–2
4–4–2–3–5–1
4–5–3–2–1–5
5–5–2–3–4–1
5–5–3–2–3–1

3. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
são acentuados devido à mesma regra de acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

boêmio – inglês – têm
América – hábitos – até
época – café – européia
século – período – saúde
influência – província – concílio
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4. Assinale a alternativa em que as opções 1 e 2 são
igualmente corretas quanto à separação de sílabas.

Temas Atuais

a.
b.
c.
d.
e.

6. Após o final da Segunda Guerra Mundial, duas
potências passaram a disputar a liderança mundial.
Assinale a alternativa que identifica esses países.

(X)
( )
( )
( )
( )

1. pa-ís ; 2. pais
1. op-tar ; 2. pe-i-xe
1. co-ord-e-nar ; 2. hon-ra
1. car-ro ; 2. con-vi-cção
1. fi-lha ; 2. con-sci-ên-cia

5. Escreva ( V ) para a afirmativa correta e ( F ), para a
incorreta.
(

) É igualmente correto dizer “O diretor atendeu
aos interessados” ou “O diretor atendeu os
interessados”.
( ) Ratificar e retificar são vocábulos parônimos
e por isso podem ser usados um pelo outro
sem que haja alteração de sentido.
( ) Na oração “Não me faças chorar!”, observa-se
o uso correto da próclise.
( ) Na oração “O filho mais velho abraçou-lhe
com carinho.”, observa-se o uso correto do
pronome oblíquo, que exerce a função de
objeto direto.
( ) Para a pergunta “Que horas são?”, a resposta
correta é: “É uma hora”.
Assinale agora a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F–V
V–F–V–F–V
V–F–F–F–V
F–V–F–V–F
F–F–V–V–F
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(5 questões)

a. ( ) Inglaterra e França.
b. ( ) França e República Federal da Alemanha.
c. ( X ) Estados Unidos da América (USA) e
União Soviética (URSS).
d. ( ) Estados Unidos da América (USA) e
República Democrática da Alemanha.
e. ( ) República Popular da China e
União Soviética (URSS).

7. Nelson Mandela, líder do “Congresso Nacional
Africano”, ficou preso durante 27 anos, tendo sido, após
a sua libertação, eleito presidente da África do Sul.
Mandela foi um dos principais líderes do movimento
contra o (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sionismo.
Apartheid.
Inclusão social.
Sistema de castas.
Liberalismo econômico.

8. Em maio de 1948, o sonho do povo judeu de ter
uma pátria tornou-se realidade. Assinale a alternativa
que indica o país cuja criação concretizou aquela
aspiração.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Síria.
Egito.
Israel.
Líbano.
Jordânia.
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9. Assinale a alternativa que indica uma realização do
governo Juscelino Kubitschek de Oliveira.
a. (
b. (
c. (

) Plano Real.
) Fim da inflação.
) Transferência da capital de Minas Gerais para
Belo Horizonte.
d. ( ) Transferência do Distrito Federal para o Rio de
Janeiro.
e. ( X ) Inauguração de Brasília.

10. Nas eleições presidenciais de 1994, foi eleito
Fernando Henrique Cardoso. Podemos atribuir como
causa importante da sua vitória:
a. ( X ) O estancamento da inflação graças ao “Plano
Real”, implantado quando era Ministro da
Fazenda do Presidente Itamar Franco.
b. ( ) O racionamento de preços determinado pelo
“Plano Verão”.
c. ( ) A intervenção do Estado na economia com o
“Plano Cruzado”.
d. ( ) O confisco da poupança de milhares de
brasileiros.
e. ( ) A anistia aos presos e exilados políticos que
decretou quando Ministro da Justiça do
Presidente Itamar Franco.

Informática

Suponha que você deseja selecionar o texto localizado desde a posição do cursor até o final de um
documento do Microsoft Word. Quais as teclas de um
teclado padrão ABNT que efetuam essa seleção? Nas
alternativas, considere que o sinal ‘+’ indica que as
teclas serão pressionadas simultaneamente.
( )
( )
(X)
( )
( )

Ctrl + End.
Shift + End.
Ctrl + Shift + End.
Shift + Page Down.
Ctrl + Page Down.

a. (

b.

c.

d.

e.

) A memória RAM (memória de acesso aleatório) é um tipo de memória que permite a
escrita de dados uma única vez.
( X ) A memória RAM (memória de acesso aleatório) é um tipo de memória que permite a
leitura e a escrita de dados por diversas vezes.
( ) O disco de CD-ROM é um tipo de mídia digital
que permite a leitura e a escrita de dados por
diversas vezes.
( ) A memória ROM (memória de acesso aleatório) é um tipo de memória que permite a
leitura e a escrita de dados por diversas vezes.
( ) O CD-R e o disco flexível (disquete) são exemplos de mídias digitais que permitem a leitura
e a escrita de dados por diversas vezes.

13. Verifique quais dos procedimentos abaixo propiciam uma maior segurança na utilização da Internet.
I. Instalar um programa antivírus e mantê-lo
sempre atualizado.
II. Não seguir links para páginas Web enviados
em mensagens de e-mail por desconhecidos.
III. Evitar abrir anexos de mensagens de e-mails
cuja origem é desconhecida ou incerta.
IV. Manter o sistema operacional e os programas
aplicativos atualizados.

(3 questões)

11. Assinale a alternativa correta.

a.
b.
c.
d.
e.

12. Considerando os diferentes tipos de memória
utilizados em computadores, assinale a alternativa
correta:

Dentre os procedimentos descritos acima, quais contribuem positivamente para o uso da Internet com
segurança?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas os descritos nos itens I, III e IV.
Apenas os descritos nos itens II, III e IV.
Somente os descritos nos itens I, II e IV.
Somente os descritos nos itens I, II e III.
Todos os procedimentos citados.
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Legislação

(2 questões)

14. Em relação aos direitos constitucionais, assinale a
alternativa incorreta:
a. (

b.

c.
d.
e.

) A criação de associações e, na forma da lei, a
de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento.
( ) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
( ) É livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato.
( X ) É plena a liberdade de associação de caráter
paramilitar.
( ) Ninguém será submetido à tortura nem a
tratamento desumano ou degradante.

15. Não se constitui em forma de provimento de
cargo público, de acordo com o Estatuto dos funcionários públicos do Município de Balneário Camboriú:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Cessão.
Nomeação.
Transferência.
Reintegração.
Reversão.
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Conhecimentos Específicos
16. Quais os fatores que faziam das capitanias de
Pernambuco e Bahia os grandes centros açucareiros
do Brasil-colônia?

17. Sobre o governo do príncipe holandês Maurício
de Nassau em capitanias brasileiras no período de
1637 e 1644, é correto afirmar:
I. Mandou vender a crédito os engenhos abandonados pelos donos, que haviam fugido para
a Bahia, visando com isso pôr fim à paralisação da economia e estabelecer vínculos com a
sociedade local.
II. Preocupou-se em enfrentar crises de abastecimento, obrigando os proprietários rurais
a plantar na proporção do número de seus
escravos o “pão do país”, ou seja, a mandioca.
III. Sendo ele próprio calvinista, perseguiu os
católicos e, ao que tudo indica, apesar das
controvérsias a respeito, também os israelitas.
Os chamados cripto-judeus, isto é, os cristãos novos que praticavam o antigo culto às
escondidas foram impedidos de professá-lo
abertamente.
IV. Favoreceu a vinda de artistas, naturalistas e
letrados para Pernambuco.

a. (
b.

c.

d.

e.

) Havia o fenômeno da terra roxa nesses locais,
o que permitia o plantio da cana-de-açúcar.
( ) As duas regiões combinavam, na região do
interior, solos secos e um regime de chuvas
escasso. Duas das condições ideais para o
plantio da canal-de-açúcar. Além do mais,
receberam grandes incentivos de Portugal
para construção de seus portos nas respectivas capitais de Recife e Salvador, incentivando,
assim, a exportação.
( X ) As duas regiões combinavam, na região costeira, boa qualidade de solos e um adequado
regime de chuvas. Estavam mais próximas dos
centros importadores europeus e contavam
com relativa facilidade de escoamento da
produção à medida que Salvador e Recife se
tornavam portos importantes.
( ) Por Salvador ser a capital do país e Pernambuco
ser uma cidade muito importante do ponto de
vista político e econômico, essas duas capitanias foram automaticamente transformadas
em centros de plantio de cana-de-açúcar,
tornado-se, assim, os dois grandes e principais
centros açucareiros do Brasil-colônia.
( ) Na realidade, até meados do século XVIII, a
região sul concentrou as atividades econômicas e a vida social mais significativas da colônia; neste período, o Nordeste foi uma área
periférica, menos urbanizada, sem vinculação
direta com a economia exportadora.

(15 questões)

Assinale a alternativa que indica todas (e somente) as
alternativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I somente.
I, II somente.
III e IV somente.
I, II e IV somente.
II, III e IV somente.
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18. Quanto aos propósitos da Inconfidência Mineira,
(1789), é correto afirmar:

20. São idéias relacionadas com o marxismo:
I. O conjunto das relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, isto
é, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas determinadas de consciência
social. O modo de produção da vida material
condiciona, em geral, o processo social, político e espiritual da vida.
II. A luta de classes conduz necessariamente à
ditadura do proletariado.
III. A inquietação religiosa é ao mesmo tempo
expressão de inquietação real e o protesto
contra a inquietação real. A religião é o suspiro
da criatura oprimida, o coração de um mundo
sem coração, assim como é o alento de uma
situação desalentada. É o ópio do povo.
IV. A história é um processo linear não-contraditório de construção.

I. A intenção da maioria dos inconfidentes era
proclamar uma República, tomando como
modelo a Constituição dos Estados Unidos da
América.
II. Defender a libertação dos escravos nascidos
em Portugal.
III. Não haver exército permanente. Em vez dele,
os cidadãos deveriam portar armas e servir,
quando necessário, na milícia nacional.
IV. Exigir o fim da política “café com leite”.
Assinale a alternativa que indica todas (e somente) as
alternativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I e II somente.
I e III somente.
II e III somente.
III e IV somente.
II, III e IV somente.

19. Assinale a alternativa que indica os presidentes da
ditadura, em ordem cronológica sucessiva.
a. ( X ) Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio
Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João
Baptista Figueiredo.
b. ( ) Castelo Branco, Ernesto Geisel, Emílio
Garrastazu Médici, Costa e Silva, João Baptista
Figueiredo.
c. ( ) Ernesto Geisel, Castelo Branco, Costa e Silva,
Emílio Garrastazu Médici, João Baptista
Figueiredo.
d. ( ) Emílio Garrastazu Médici, João Baptista
Figueiredo, Castelo Branco, Costa e Silva,
Ernesto Geisel.
e. ( ) Ernesto Geisel, Castelo Branco, Costa e Silva,
João Baptista Figueiredo, Emílio Garrastazu
Médici.
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Assinale a alternativa que indica todas (e somente) as
alternativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

I e II somente.
I e IV somente.
II e III somente.
III e IV somente.
I, II e III somente.

21. O que estabelecia a Lei do Ventre Livre?
a. (
b.
c.
d.
e.

) Declarava de condição livre os filhos de
negros nascidos no Brasil.
( X ) Declarava de condição livre os filhos de
mulher escrava nascidos após a lei.
( ) Declarava a liberdade aos filhos do sexo masculino de mães negras.
( ) Declarava a liberdade às mulheres negras e a
seus filhos.
( ) Declarava a exigência de reconhecimento
como legítimos os filhos gerados da relação
entre senhor e escrava negra.
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22. A data de 15 de novembro de 1889 refere-se à:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Dia do Fico.
Abolição da escravatura.
Proclamação da República.
Declaração de Independência.
Vinda da Corte Portuguesa ao Brasil.

23. O lema “Ordem e Progresso” presente na bandeira
brasileira refere-se a que corrente de pensamento
moderna?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Fascismo.
Marxismo.
Anarquismo.
Positivismo.
Hermenêutica.

25. Segundo o positivismo de Comte, O espírito
humano, em seu esforço para explicar o universo,
passa sucessivamente por três estados:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Teológico, Metafísico e Positivo.
Animalismo, Humanismo e Socialismo.
Capitalismo, Socialismo, Comunismo.
Científico, Mitológico, Racionalista.
Material, Imaterial, Místico.

26. Assinale a alternativa que compreende os modos
de produção que antecederam o modo de produção
capitalista, de acordo com o socialismo científico:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Artesanal, fabril, têxtil.
Anarquia, ataraxia, mercantilismo.
Globalização, totalitarismo, nazismo.
Liberalismo, neo-liberalismo, imperialismo.
Comunismo primitivo, escravismo, feudalismo.

24. O que é o darwinismo social?
a. ( ) Processo natural pelo qual algumas empresas
se sobressaem em relação a outras.
b. ( ) É a teoria que dá base ao racismo científico do
século XIX.
c. ( ) É a teoria que dá fundamento à idéia de
altruísmo natural existente nas sociedades
modernas.
d. ( ) Doutrina que aplica aspectos da teoria
sociológica à evolução natural das espécies
(sociedades, culturas, divisão do trabalho, fato
social).
e. ( X ) Doutrina que aplica alguns princípios básicos
da idéia da teoria de evolução (como as de
seleção natural, luta pela existência e sobrevivência do mais apto) ao estudo e interpretação da vida humana em sociedade.

27. Assinale a alternativa que compreende as características positivas do chamado “milagre econômico”,
período que se estendeu de 1969 a 1973:
I. Ampliação do crédito ao consumidor.
II. Investimento de capital estrangeiro no país.
III. As exportações se diversificaram, com incentivo à exportação de produtos industriais.
IV. Redução da capacidade de arrecadação de
tributos por parte do governo, contribuindo
para a redução do déficit público e da inflação.
Assinale a alternativa que indica todas (e somente) as
alternativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I e II somente.
I e IV somente.
III e IV somente.
I, II e III somente.
II, III e IV somente.
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28. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente:

30. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o
Estatuto da Criança e do Adolescente:

“A       

a. (

destina-se a regularizar a

posse de fato, podendo ser deferida, liminar
ou incidentalmente, nos procedimentos de       
e        , exceto no de       

por

estrangeiros”.

b.

Assinale a alternativa que preenche correta e seqüencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

guarda – adoção – tutela – tutela.
guarda – tutela – adoção – adoção.
tutela – guarda – adoção – guarda.
adoção – tutela – adoção – guarda.
tutela – guarda – adoção – adoção.

29. Em caso de adoção por estrangeiro residente ou
domiciliado fora do País, o estágio de convivência,
cumprido no território nacional, será de no mínimo:
a. ( X ) Quinze dias para crianças de até dois anos
de idade, e de no mínimo trinta dias, quando
se tratar de adotando acima de dois anos de
idade.
b. ( ) Quinze dias para crianças de até três anos de
idade, e de no mínimo trinta dias, quando
se tratar de adotando acima de seis anos de
idade.
c. ( ) Trinta dias para crianças de até dois anos de
idade, e de no mínimo quarenta e cinco dias,
quando se tratar de adotando acima de dois
anos de idade.
d. ( ) Sessenta dias para crianças de até dois anos
de idade, e de no mínimo cento e vinte dias,
quando se tratar de adotando acima de dois
anos de idade.
e. ( ) Noventa dias para crianças de até três anos
de idade, e de no mínimo trinta dias, quando
se tratar de adotando acima de seis anos de
idade.
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c.

d.

e.

) Cuidando-se de pedido de adoção formulado
por estrangeiro residente ou domiciliado
fora do País, a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de
adoção.
( ) O candidato estrangeiro residente ou domiciliado fora do País deverá comprovar, mediante
documento expedido pela autoridade competente do respectivo domicílio, estar devidamente habilitado à adoção, consoante as
leis do seu país, bem como apresentar estudo
psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada no país de origem.
( X ) A criança ou adolescente nascido em território
nacional poderá sair do País em companhia de
estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, independente de autorização judicial.
( ) Competirá à comissão estadual judiciária de
adoção manter registro centralizado de interessados estrangeiros em adoção.
( ) Quando se tratar de viagem ao exterior, a
autorização é dispensável, se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os
pais ou responsável ou se viajar na companhia
de um dos pais, autorizado expressamente
pelo outro, através de documento com firma
reconhecida.

.
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