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PROVA 1 – TIPO 1 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 
DATA: 08/06/2008 – HORÁRIO: 8h às 13h (horário do Piauí) 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES: 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 80 questões objetivas, sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado nas letras a) e b) e, em hipótese 

alguma, papéis para rascunhos. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 
3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do

CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando 

as condições para tal (assinatura e letra de fôrma), bem como o preenchimento do campo reservado 
à informação de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve 
ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este 
é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas, classificadas com as letras a), b), 
c), d) e e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas 
uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, 
mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.  
11. Quando terminar sua prova, assine a LISTA DE FREQÜÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE 

QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter, respectivamente, sua assinatura, 
assinatura/impressão digital, a serem coletadas por este. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 5h. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorridas 

2(duas) horas do início da mesma. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
 

 
 

Nome do Candidato (letra de fôrma) 
 

Universidade 
Estadual do Piauí 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
As questões 01 a 05 referem-se ao texto a seguir. 
 

Estação Carandiru, o filme 
 

 A história começa quando o médico Drauzio Varella resolve fazer um trabalho de prevenção à AIDS no maior 
presídio da América Latina: a Casa de Detenção de São Paulo. Ali, toma contato com o que, aqui fora, temos até medo 
de imaginar: violência, superlotação, instalações precárias, falta de assistência médica e jurídica, falta de tudo. O 
Carandiru, com seus mais de sete mil detentos, merece sua fama de “inferno na terra”. Porém, nosso personagem logo 
percebe que, mesmo vivendo numa situação limite, os internos não representam figuras demoníacas. Ao contrário, ele 
testemunha solidariedade, organização e, acima de tudo, uma grande disposição de viver. Não é pouco, e é o suficiente 
para que ele, fascinado, resolva iniciar um trabalho voluntário. O oncologista famoso, habituado à mais sofisticada 
tecnologia médica, vai praticar medicina como os antigos: com estetoscópio, olhar sensível e muita conversa. 
 
 Seu trabalho dá resultado e o Médico logo ganha o respeito da coletividade. Com o respeito, vêm os segredos. 
As consultas vão além das doenças e desdobram-se em narrativas cheias de vitalidade. Em nosso filme, os encontros 
na enfermaria são uma janela para o mundo da malandragem. 
 
 Conhecemos o destino do estuprador Gilson, julgado e condenado pela Lei do Crime; a necessária ginga do 
bígamo Majestade entre mulheres e assaltos; o velho Chico, Mestre Zen cultivado na masmorra e prestes a ganhar a 
liberdade; o Diretor Pires, funcionário obrigado a pisar em ovos para administrar a cadeia; a conversão do matador 
Peixeira; ascensão e queda do surfista Ezequiel; o filósofo existencialista Sem Chance e seu romance com a divina Lady 
Di. A narrativa do filme arma-se como em um quebra-cabeça: uma história se encaixa na outra para formar um painel 
dessa trágica realidade brasileira.  
  

Com o Médico, o espectador deste filme dirigido por Luis Padilha acompanha os movimentos dessa gente. 
Acompanha também quando um movimento maior vem e a destrói. Como naquele 2 de outubro de 1992, um dos dias 
mais negros da história do Carandiru e, quem sabe, do Brasil, quando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a 
pretexto de manter a lei e a ordem, fuzilou 111 pessoas. Foi o ponto final de algumas de nossas histórias. Mas não de 
todas. Para o bem e para o mal, os malandros do Brasil teimam em sobreviver. 

 
(Fonte: http://www.webcine.com.br/filmessi/estacara.htm) 

 

1 - Observe o período extraído do texto. 
 

O Carandiru merece fama de “inferno na terra”. Porém, nosso personagem logo percebe que, mesmo vivendo numa 
situação limite, os internos não representam figuras demoníacas. 
 

 Qual das alternativas abaixo mantém a relação de sentido estabelecida pelo termo sublinhado, sem alterar o 
sentido da frase? 
 

a) O Carandiru merece fama de “inferno na terra”, porque nosso personagem logo percebe que, mesmo vivendo 
numa situação limite, os internos representam figuras demoníacas. 

b) Embora o Carandiru mereça fama de “inferno na terra”, nosso personagem logo percebe que, mesmo vivendo 
numa situação limite, os internos não representam figuras demoníacas. 

c) O Carandiru merece fama de “inferno na terra”, portanto nosso personagem logo percebe que, mesmo vivendo 
numa situação limite, os internos não representam figuras demoníacas. 

d) O Carandiru merece fama de “inferno na terra”, mas os internos vivem numa situação limite; por isso nosso 
personagem logo percebe que representam figuras demoníacas. 

e) Como o Carandiru merece fama de “inferno na terra”, logo nosso personagem percebe que os internos, figuras 
demoníacas, vivem numa situação limite. 

 

2 - Qual dos termos ou expressões sublinhados abaixo NÃO designa o elemento indicado logo a seguir, em 
itálico? 

 

a) “Porém, nosso personagem logo percebe que...” - o médico Drauzio Varella 
b) “Ali, toma contato com o que, aqui fora, temos até medo de imaginar...” - o médico Drauzio Varella 
c) “Ao contrário, ele testemunha solidariedade, organização...” - o médico Drauzio Varella 
d) “...é o suficiente para que ele, fascinado, resolva...” - o médico Drauzio Varella 
e) “O oncologista famoso (...) vai praticar medicina como os antigos...” - o médico Drauzio Varella 

 

3 - Qual das expressões sublinhadas abaixo NÃO recorre ao uso metafórico das palavras? 
 

a) “...habituado à mais sofisticada tecnologia médica, vai praticar medicina como os antigos...” 
b) “Em nosso filme, os encontros na enfermaria são uma janela para o mundo da malandragem.” 
c) “...o Diretor Pires, funcionário obrigado a pisar em ovos para administrar a cadeia;...” 
d) “...uma história se encaixa na outra para formar um painel dessa trágica realidade brasileira.” 
e) “Foi o ponto final de algumas de nossas histórias. Mas não de todas.” 
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4 - Observe o seguinte período extraído do texto. 
 
Conhecemos o destino do estuprador Gilson, julgado e condenado pela Lei do Crime. 

 
 O processo de formação de palavras que dá origem aos termos em negrito é: 
 

a) derivação por justaposição 
b) derivação prefixal 
c) composição por aglutinação 
d) composição por justaposição 
e) derivação sufixal 
 

5 - “Com o respeito, vêm os segredos.” Em que outra frase a palavra sublinhada é forma correta do verbo “vir”, 
empregada adequadamente? 

 
a) Se eu vir, falamos pessoalmente. 
b) Eles vêem com certeza, pois têm que cumprir a tarefa. 
c) Quando vínhamos sempre a encontrávamos de bom humor. 
d) Antônia quis vim o mais rápido possível. 
e) O exército estava bem preparado: os inimigos que viesse! 

 
As questões 06 a 10 referem-se ao texto a seguir. 
 

Pensar nas criminalizações históricas 
 
Vera Malaguti Batista, professora de Criminologia da Universidade Cândido Mendes e membro do Conselho Superior do 
Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito (ILANUD), respondeu às seguintes perguntas 
da revista IHU-Online, em março de 2008. 
IHU On-Line - Na sua opinião, quais são as origens da violência no Brasil? 
Vera Malaguti Batista - A história do Brasil é uma história de violências. O genocídio colonizador, a destruição das 
civilizações indígenas e a violência fundacional da escravidão são marcas históricas. Cada vez que o povo brasileiro 
tenta ser o protagonista de sua história ele é criminalizado e brutalizado. 
IHU On-Line - A senhora acredita que existe um descompasso entre crescimento econômico e a segurança 
pública no país? 
Vera Malaguti Batista - Neste momento, eu acredito estarmos vivendo uma situação singular. Nós já sabemos, pelos 
fatos e estatísticas, que o neoliberalismo (que creio estar, com o fim da Era Bush, em fase descendente) produziu um 
colossal encarceramento de pobres no mundo e também políticas de segurança pública truculentas nas margens pobres 
do mundo. Só assim os mais ricos poderiam tentar concentrar tanto poder e riqueza. O Brasil seguiu essa tendência. O 
interessante é que já estamos vivendo um momento diferente, com avanços significativos no desenvolvimento 
econômico e melhora inegável nos níveis de renda, trabalho e oportunidades. No entanto, continuamos com um sistema 
penitenciário perversamente superlotado e com um Estado policial em curso. A transformação dos conflitos sociais em 
casos de polícia, o aumento desmedido do sistema penal e, principalmente, a inculcação de uma cultura punitiva 
continuam a todo vapor, com o auxílio luxuoso da grande mídia, que perpetua, assim, nossas tradições de truculência e 
barbarização dos pobres. 
IHU On-Line - Quais são os maiores problemas do sistema penitenciário e como resolvê-los? 
Vera Malaguti Batista - O maior problema do sistema penitenciário é que ele nunca poderá ser um bom sistema. A pena 
e a prisão são produtoras de dor e apartação, ou seja, nada de bom pode vir delas. Precisamos pensar num projeto de 
desencarceramento. O grande jurista argentino Raúl Zaffaroni denuncia que, na América Latina, cerca de 70% dos 
presos são provisórios. No Brasil, existem estudos indicando que 40% dos nossos presos estão na cadeia sem 
condenação. Estão lá como a menina do Pará, jogada numa cela por uma pequena transgressão juvenil, sem acesso à 
defesa. Depois, ao contrário do senso comum, precisamos aumentar a comunicação com os presos. É necessário 
aumentar as pontes, abrir portas, quebrar o maniqueísmo do “nós e eles”. Além disso, é necessário diminuir o sofrimento 
dos familiares de presos, que acabam cumprindo pena junto com seus entes queridos e passam por toda sorte de 
constrangimento e estigmatização. 
 

(Revista IHU-Online, n. 152, mar. 2008, p. 20-21) 
 
6 - Em síntese, a argumentação de Vera Malaguti Batista é: 
 

a) Favorável a um endurecimento das penas carcerárias. 
b) Desfavorável a um tratamento segregador dos presos. 
c) Favorável ao tipo de cobertura jornalística que se dá hoje às questões de segurança pública. 
d) Desfavorável à opinião do jurista argentino Raúl Zaffaroni. 
e) Favorável à humanização do sistema penitenciário como solução para o problema da criminalidade. 
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7 - Os argumentos de Vera Malaguti Batista referem-se a diferentes dimensões do grave problema da 
segurança pública no Brasil. Assinale a alternativa que sintetiza de maneira mais correta essas dimensões, 
ao longo de suas três respostas. 
 
a) Na primeira resposta, Vera diz que a história do Brasil é feita só de violência. Na segunda, acusa o governo 

Bush de influenciar a situação brasileira nos dias de hoje, com o mau exemplo das prisões desumanas no 
combate ao terrorismo e com seus interesses econômicos neoliberais. Na terceira reposta, aponta dificuldades 
que os presos sofrem por serem muito jovens e não poderem ver suas famílias. 

b) Na primeira resposta, Vera contempla a dimensão da história dos índios. Na segunda, leva em conta a situação 
internacional do momento e seus reflexos sobre a situação brasileira contemporânea, com um tom crítico em 
relação ao governo atual e aos repórteres policiais. Na terceira resposta, critica o sistema penitenciário, os 
presos e seus familiares. 

c) Na primeira resposta, Vera fala dos índios e negros. Na segunda resposta, atribui ao governo norte-americano a 
responsabilidade pelos problemas no sistema penal e na imprensa brasileira. Na terceira reposta, denuncia 
maus tratos a presos no Brasil e na Argentina, dá como exemplo o caso escandaloso com a adolescente que 
ficou presa em uma cela masculina no Pará e lamenta o sofrimento dos familiares da menina. 

d) Na primeira resposta, Vera reflete sobre a violência contra o povo pobre na história nacional. Na segunda, leva 
em conta tendências econômicas internacionais e seus reflexos sobre a situação brasileira contemporânea, 
com um tom crítico em relação à mídia e à atuação do Estado nas questões de segurança pública no Brasil. Na 
terceira reposta, critica de modo específico o sistema penitenciário e mostra-se sensível ao sofrimento dos 
presos e familiares. 

e) Na primeira resposta, Vera fala da história do Brasil. Na segunda, fala dos Estados Unidos. Na terceira reposta, 
tem pena dos presos e seus familiares. 

 
8 - “O Brasil seguiu essa tendência.” A frase, na segunda resposta de Vera Malaguti Batista, quer dizer: 
 

a) No Brasil, a tendência é haver aumento do número de ricos. 
b) O Brasil seguiu a tendência de encarceramento dos pobres e de práticas truculentas na área de segurança 

pública. 
c) O Brasil apresenta avanços no desenvolvimento econômico e melhora nos níveis de renda. 
d) No Brasil, a tendência é o combate à concentração de poder e riqueza excessivos. 
e) Pela incompetência dos ricos, a tendência de encarcerar e reprimir os criminosos não teve sucesso no Brasil. 
 

9 - “A transformação dos conflitos sociais em casos de polícia, o aumento desmedido do sistema penal e, principalmente, 
a inculcação de uma cultura punitiva continuam a todo vapor, com o auxílio luxuoso da grande mídia, que perpetua, 
assim, nossas tradições de truculência e barbarização dos pobres.” 
 
Essa frase de Vera M. Batista faz alusão a diversos fenômenos sociais. Qual dos fenômenos exemplificados 
abaixo NÃO está contemplado em sua frase? 

 
a) Muitas vezes a imprensa apresenta conflitos no campo ou invasões de áreas urbanas como casos de polícia. 
b) Adolescentes em situação de risco cometem pequenos delitos e são detidos sob o rigor do sistema penal, em 

delegacias e cadeias públicas. 
c) Repórteres policiais truculentos, com altos níveis de audiência, incitam o ódio da população contra os infratores. 
d) A representação dos pobres, na mídia, como elementos perigosos e ameaçadores, aumenta o medo das 

classes privilegiadas, temerosos por sua segurança. 
e) Jogos eletrônicos violentos seduzem os adolescentes e os afastam de boas práticas como a leitura e o esporte. 
 

10 - “Quais são os maiores problemas do sistema penitenciário e como resolvê-los?” A última pergunta da entrevista, 
para evitar repetição desnecessária, recorre à pronominalização da expressão sublinhada em “resolvê-los”. 
Em qual das perguntas abaixo a pronominalização da expressão sublinhada foi feita corretamente? 

 
a) Quais são os melhores clientes e como beneficiá-las? 
b) Qual é o melhor veículo e como comprar-lhe? 
c) Quais são os candidatos mais eficientes e como atraí-los? 
d) Qual é o caso mais difícil e como solucionar-lhe? 
e) Quais são para nós os mais competentes e como identificarmos? 
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As questões 11 a 13 referem-se ao texto a seguir. 
 

O Pólo Norte 
 

Nada como um crime 100% monstruoso, desses que elevam para um novo patamar os piores padrões que se 
podem atingir em matéria de crueldade e selvageria, para descobrir quanta gente fica comovida, no Brasil de hoje, com a 
sorte dos acusados – e horrorizada com a hipótese de que possa ocorrer alguma falha, por mais duvidosa que seja, na 
proteção a seus direitos. É o que se está vendo no momento, mais uma vez, com o assassinato da menina Isabella 
Nardoni, em São Paulo. Para muitos dos mais renomados sábios da nossa ciência jurídica, sobretudo os que se dedicam 
à advocacia criminal, intelectuais de todas as variedades e até o presidente da República, o foco deixou de estar no 
crime que foi cometido. O que realmente os preocupa é a “condenação antecipada” dos suspeitos, algo que, a seu ver, 
estaria ocorrendo no caso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente, se mostra angustiado com a 
possibilidade de que inocentes tenham suas vidas “destruídas”. A única vida realmente destruída, até agora, foi a de 
Isabella, mas isso parece ser apenas um detalhe menor na história. O verdadeiro problema, nesse modo de ver as 
coisas, estaria no que os campeões do direito de defesa imaginam ser a condenação “sem julgamento” ou “sem provas” 
dos acusados – fruto do desejo de “vingança” e de “linchamento” que a exposição intensa do caso na imprensa faz 
nascer junto a uma população boçal e incapaz de entender os fundamentos do direito penal. 

(...) 
A verdadeira dificuldade para o casal Nardoni não está na violação de seus direitos. Está, isso sim, no fato de que 

não surgiu até agora, após quarenta dias de investigação, feita com todos os recursos da polícia e sob o intenso holofote 
da imprensa, o mais remoto indício de que o crime possa ter sido praticado por alguma outra pessoa. A verdadeira 
revolta popular, ao mesmo tempo, é contra a impunidade; o temor é que o pai e a madrasta de Isabella, caso culpados, 
fiquem livres. Trata-se de uma expectativa mais do que justificada pelos fatos. Se homicidas confessos, condenados em 
júri popular, estão soltos, por que não seria assim outra vez? Por que não, se está solto o médico que esquartejou uma 
mulher submetida a anestesia e alegou ter agido em legítima defesa? São questões que não entram no debate. Os 
defensores do casal, quando de boa-fé, argumentam que nada é mais importante do que colocar a lei acima da paixão. 
Mas pregar de maneira automática e em qualquer circunstância, sejam lá quais forem os fatos, a favor dos direitos dos 
acusados não contribui para a genuína proteção dos direitos do cidadão; contribui, na prática, para dar conforto aos 
criminosos. 

O problema da Justiça brasileira, hoje, não é a escassez de direitos de defesa; o real problema é o excesso de 
obstáculos para a punição e o excesso de proteção para os acusados. O Brasil é possivelmente um caso único, em todo 
o mundo, onde se recomenda, diante do aumento da criminalidade, a redução das penas e o aumento dos benefícios 
para os criminosos. É algo que talvez faça sentido em lugares como o Pólo Norte, por exemplo, onde não há crime 
algum; no Brasil atual é simplesmente incompreensível. Não passa pela cabeça dos patronos dessas idéias a existência 
de alguma relação entre o agravamento da criminalidade e a ausência de punição efetiva para os culpados. Parecem, ao 
contrário, convencidos de que a saída é punir ainda menos. É muito bom, sem dúvida, para o interesse profissional dos 
advogados criminalistas e para o bem-estar de seus clientes. Para todos os demais é uma tragédia. 

 

(GUZZO, J. R. Veja, 14 maio 2008.) 
 

11 - Assinale a alternativa que mais se aproxima do argumento central do texto: 
 

a) A opinião das classes intelectuais e de poder é levada mais em conta pela imprensa que a do público em geral, 
pois esta tende a excluir o direito de julgamento e as provas, indispensáveis para a conclusão justa e coerente 
dos crimes. 

b) A exposição excessiva de diversas opiniões pela imprensa, no caso do assassinato de Isabella Nardoni, colabora 
para a deturpação dos fatos e atrapalha as investigações. 

c) O aumento da criminalidade, em especial com crimes de maior requinte de crueldade, é um fator importante 
para a discussão sobre o foco da Justiça brasileira, incapaz de punir criminosos de tal envergadura. 

d) A banalização das informações transmitidas pela mídia gera desejos de “vingança” e “linchamento” na população 
em geral, o que se verifica em coberturas como as dos casos de Isabella e do médico que esquartejou uma 
mulher. 

e) O entrave maior para um avanço da Justiça no Brasil está no foco de atenção das discussões, mais voltado hoje à 
preservação dos criminosos que à sua punição; a investigação do caso de Isabella demonstra que o problema não 
está na apuração dos fatos, mas na eficácia e rapidez das medidas judiciais em face dos resultados obtidos. 

 

12 - Segundo o texto, é INCORRETO afirmar: 
 

a)  Para o presidente Luís Inácio Lula da Silva, em comentário sobre a menina Isabella Nardoni morta aos 5 anos 
de idade, inocentes devem ter suas vidas protegidas por uma justiça eficaz e atenta aos direitos dos cidadãos. 

b) É problemático o ponto de vista dos que se preocupam com o destino do casal Nardoni, quando se percebe que, 
assim, o direito do cidadão é colocado abaixo do conforto do acusado. 

c) A expectativa de uma falha na decisão judicial, que venha amenizar a pena se o casal for julgado culpado, não é 
de todo incoerente, já que outros exemplos comprovam a impunidade diante de crimes semelhantes. 

d)  Ao mencionar a “verdadeira revolta popular”, o texto contrapõe-se ao argumento de que a população queira 
apenas “vingança” e “linchamento”, ou seja, uma condenação incoerente, que não siga parâmetros normais de 
um julgamento. 

e)  O texto comenta duas preocupações diante do caso de Isabella Nardoni: a de que o casal venha a ser punido 
sem que seus direitos sejam observados e a de que o casal seja declarado culpado e possa, mesmo assim, não 
cumprir a pena à altura de seu crime. 
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13 - Em qual das alternativas abaixo está correta a concordância verbal? 
 

a) O povo, com auxílio da mídia, atrapalham o andamento do caso. 
b) Fala-se de opiniões públicas, mas não de bons argumentos. 
c) O problema dos relatos jornalísticos veiculados residem na abordagem sensacionalista dos fatos. 
d) As punições severas tratam-se de medidas cabíveis no combate à impunidade. 
e) Devem haver lugares mais pacíficos que o Pólo Norte. 
 

14 - Leia o texto a seguir. 
 

Elas são para sempre 
 

 Um artigo publicado na revista científica Nature traz a mais fascinante explicação para um dos maiores 
tormentos das pessoas – a dificuldade de emagrecer e de manter o novo peso. Pesquisadores do Instituto Karolinska, 
em Estocolmo, na Suécia, revelaram que o número de células adiposas (adipócitos) é definido até os 20 anos. Depois 
dessa idade nada é capaz de diminuir essa quantidade – nem a mais espartana das dietas. Quando uma pessoa 
emagrece, os adipócitos apenas perdem o volume, mas continuam lá. Não é só isso. Todos os anos, 10% das células 
adiposas são renovadas. E as novas têm uma incrível propensão para aumentar de tamanho. Eis aí uma explicação de 
por que, depois de um período de privações à mesa, é fácil recuperar os quilos perdidos. 

 
(Veja, 14 maio 2008.) 

 
 Segundo o texto, são corretas as alternativas abaixo, EXCETO: 
 

a) Artigo publicado na revista científica Nature traz uma boa explicação para a dificuldade de emagrecer e manter o 
novo peso. 

b) Quando uma pessoa adulta emagrece, as células adiposas diminuem de volume, mas permanecem no organismo. 
c) É fácil recuperar quilos perdidos, porque depois que as pessoas completam 20 anos, diminui o número de 

células adiposas em seu corpo. 
d) Pesquisadores de Estocolmo, na Suécia, revelaram que o número de adipócitos é definido nos indíviduos até os 

20 anos. 
e) Ocorre a cada ano, no corpo do indivíduo, a renovação de 10% das células adiposas. 
 

15 - Das palavras abaixo apenas uma não segue a mesma regra de acentuação. Qual é? 
 

a) científicas 
b) células 
c) adipócitos 
d) número 
e) incrível 

 
16 - Leia o texto a seguir. 

 
A Coca Light não pára de emagrecer 

 

 A Coca-Cola Light continua seu processo de emagrecimento. Em abril, chegou a seu ponto mais baixo de 
participação no mercado desde que foi lançada, há onze anos: 1,2%, ante o 1,3% de março. A culpada por essa perda é 
a Coca-Cola Zero, que passou de 4% para 4,1% entre março e abril. Desde que a Coca Zero foi lançada, catorze meses 
atrás, a Coca Light perde consumidores para a irmã mais nova. Há um ano, a Light era dona de 3,5% do mercado. 

 
(Veja, 21 maio 2008, p. 47.) 

 

 Que quer dizer o título “Coca-Cola Light não pára de emagrecer”? 
 

a) O refrigerante está com a fórmula menos açucarada. 
b) A Coca-Cola Light está com grande participação no mercado de bebidas de baixas calorias nos últimos meses. 
c) O refrigerante perdeu consumidores para a Coca-Cola Zero neste último ano. 
d) Desde que foi lançada, há onze anos, a Coca-Cola Light teve o melhor índice de vendas no mercado em abril. 
e) A Coca-Cola Light ajuda as pessoas a emagrecer. 

 
 

MATEMÁTICA 
 
 

17 - Uma turma do curso de formação de agentes da polícia tem 40 alunos; sabe-se que o aluno mais novo tem 
21 anos e o aluno mais velho tem 29 anos. Nesta situação, podemos afirmar que: 

 

a) A média das idades dos alunos desta turma é 25 anos. 
b) Nesta sala existem pelo menos 5 alunos que nasceram no mesmo ano. 
c) A soma das idades de todos os alunos desta sala é um número maior que 850. 
d) A probabilidade de um aluno, escolhido ao acaso, ter idade maior ou igual a 26 anos é de 4/9. 
e) Esta sala tem mais de um aluno nascido no ano de 1985. 
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18 - Em 22 de janeiro de 1808, uma sexta-feira, os barcos da frota portuguesa atracaram na primeira capital do Brasil. 
Após 54 dias no mar, o príncipe regente de Portugal pôde finalmente pisar em solo brasileiro e D. João 
desembarcou na cidade de Salvador. 

 
Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 

 
I - O mês de janeiro de 1808 teve 5 sábados; 
II - O primeiro dia do ano de 1808 ocorreu numa quinta-feira; 
III - D. João saiu de Portugal no dia 1º de dezembro de 1807; 
IV - No dia 22 de janeiro de 2008, uma terça-feira, comemorou-se o bicentenário da chegada de D. João ao 

Brasil. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 

 

a) I e IV 
b) I e II 
c) II e III 
d) III e IV 
e) I e III 
 

19 - Todos os atletas têm bom condicionamento físico e todos os bombeiros são paramédicos. Antônio é 
bombeiro e Pedro tem um bom preparo físico. Se nenhum paramédico tem bom preparo, então a única 
alternativa que NÃO pode ser inferida a partir dessas premissas é: 
 

a) Pedro não é paramédico. 
b) Paramédicos não têm um bom preparo físico. 
c) Pedro é atleta. 
d) Bombeiros não são atletas. 
e) Antônio é paramédico. 
 

20 - Qual das afirmações abaixo é a negação lógica da seguinte afirmação: 
 

“Se você tem um automóvel, então não precisa andar de ônibus”. 
 

a) Se você não precisa andar de ônibus então tem um automóvel. 
b) Se você precisa andar de ônibus então não tem um automóvel. 
c) Você tem um automóvel e precisa andar de ônibus. 
d) Você precisa andar de ônibus ou não tem um automóvel. 
e) Você não precisa andar de ônibus e tem um automóvel. 

 

21 - O Acre é um dos estados da Federação que possui o menor número de automóveis do país. Os automóveis 
novos comprados naquele Estado recebem atualmente placas que podem variar de MZN-0000 até NAG-9999. 
Quantas placas diferentes podem ser confeccionadas respeitando esses limites estabelecidos para o Estado 
do Acre? (Observação: placas formadas apenas por zeros, como MZN-0000, não são permitidas pela 
legislação de trânsito e foram incluídas aqui apenas para simplificar as contas.) 

 
a) 200.000 
b)  170.000 
c)  140.000 
d)  220.000 
e)  130.000 

 

22 - Trinta e dois cartões são numerados de 1 a 32 e colocados em um saco plástico opaco. Retirando-se um 
cartão aleatoriamente, qual é a probabilidade do número do cartão retirado ser maior ou igual a 25? 

 
a) 17,5% 
b) 20% 
c)  22,5% 
d)  25% 
e)  27,5% 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

23 - Com relação às páginas de internet, encontradas na maioria dos servidores www, é correto afirmar: 
 

a) Uma página pode conter apenas uma figura no formato GIF ou JPEG. 
b) Os recursos disponíveis no html são visuais e impedem a apresentação de músicas, sons e outros efeitos 

sonoros. 
c) Nos hipertextos em formato html (formato padrão da World Wide Web), os links são, normalmente, endereços 

conhecidos como URL que fazem referência a outros documentos. 
d) O programa padrão do MS-Windows para escrita de páginas no formato html é o Paint. 
e) Programas de buscas como o Google ou o Yahoo utilizam recursos ilegais (que podem ser considerados 

invasão de privacidade) para conhecer e indexar os conteúdos dos sites da internet. 
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24 - Avalie os itens abaixo, com relação às fontes utilizadas no MS-Word para o Windows: 
 

I -  Fontes True Type permitem maiores opções de tamanhos personalizados que as fontes bitmap. 
II -  As fontes são arquivos que possuem a descrição de como desenhar cada símbolo. Portanto, os 

recursos itálico, negrito (bold) e cor das letras, ficam restritos aos formatos pré-definidos nesses 
arquivos. 

III - Normalmente, as fontes instaladas no sistema operacional MS Windows XP são localizadas na pasta 
Fonts, que é uma pasta encontrada na pasta C:\WINDOWS (na instalação padrão da Microsoft). 

IV - As fontes do MS Windows possuem arquivos distintos para cada uso, um arquivo para a apresentação 
no vídeo e outro para as impressoras. 

V -  Em escalas maiores que 24, as fontes bitmap apresentam menor serrilhamento que as fontes OpenType. 
 

São verdadeiras as afirmativas: 
 

a) I, II e III 
b) I, II e IV 
c) II, III e IV 
d) IV e V 
e) I, III e V 

 
25 - Com relação ao Microsoft Excel 2000, é correto afirmar: 
 

a) Referência circular é o efeito em que uma célula faz referência a uma segunda célula que não possui nenhuma 
informação. 

b) As células são referenciadas pelo nome da coluna e o número da linha (A1), e essa notação é conhecida como 
referência absoluta. Quando precedemos o nome da coluna e o número da linha com o símbolo $ (cifrão) 
estamos escrevendo referências relativas no Excel. 

c) Uma célula pode conter: uma constante numérica, uma constante texto, uma constante lógica ou booleana, uma 
constante data, uma variável, uma fórmula ou uma tabela. 

d) O endereço de uma célula pode ser precedido pelo nome de uma pasta do Excel, separado por hífen. 
e) No Excel, as planilhas são tabelas que possuem até 65536 linhas e 256 colunas. 
 

26 - Com relação à formatação de texto no Microsoft Word 2000, é correto afirmar: 
 

a) A opção colunas, do menu formatar, permite definir textos com uma, duas ou três colunas. Pode-se, na mesma 
janela, configurar a largura e distância entre as colunas. 

b) Na opção objetos, do menu formatar, é possível inserir figuras e configurá-las para serem links de páginas web. 
c) Na opção “Bordas e sombreamento”, é possível definir a numeração de linhas, recurso muito utilizado na 

elaboração de atas. 
d) Ao formatar um parágrafo, é possível definir formatação do espaçamento “entre linhas” diferenciada para a 

primeira linha. 
e) Na opção “Tabulação...” é possível definir marcas ou “paradas de tabulação” com alinhamento esquerdo, 

centralizado, direito ou justificado. 
 

27 - Com relação ao uso das teclas de atalho do Microsoft Word 2000, é correto afirmar: 
 

a) Ao selecionar um texto e fazer uso das teclas de atalho CTRL+C, o texto selecionado é copiado para a área de 
transferência, na seqüência, ao pressionar as teclas de atalho CTRL+Z, a cópia é desfeita e, portanto, o texto é 
removido da área de transferência. 

b) Ao pressionar as teclas de atalho CTRL+V é acionada a ação “colar especial”, que permite “colar” um texto em 
formato de imagem. 

c) Ao pressionar as teclas de atalho CTRL+P é acionada a ação “salvar” do menu arquivo. 
d) As teclas de atalho CTRL+L e CTRL+U permitem, respectivamente, localizar um texto e desfazer a última 

alteração. 
e) Ao selecionar um texto e fazer uso das teclas de atalho CTRL+X, o texto selecionado é recortado e movido para 

a área de transferência. 
 

28 - No Windows Explorer, em sua configuração padrão e inicial, do sistema operacional Microsoft Windows XP, 
é correto afirmar: 

 

a) Ao digitar “www.google.com.br” na caixa de endereço, o Windows Explorer irá abrir o Internet Explorer e buscar 
a página da internet, caso o computador esteja conectado à internet. 

b) Ao digitar apenas o nome de um programa, como o notepad.exe, na caixa de endereço do Windows Explorer, 
esse programa será executado. 

c) As opções do “modo de exibição” do Windows Explorer são: ícones extra grandes, ícones grandes, ícones 
médios, ícones pequenos, listas, detalhes e “lado a lado”. 

d) Ao executar o procedimento de cópia de um arquivo no Windows Explorer, e imediatamente após a ação de 
colar forem pressionadas as teclas de atalho CTRL+Z, será exibida uma caixa de diálogo solicitando para 
confirmar a exclusão do arquivo recém copiado. 

e) Ao selecionar um arquivo bitmap no Windows Explorer, no modo de exibição “miniaturas”, é possível “girar no 
sentido horário”, “girar no sentido anti-horário” e redimensionar a imagem. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

29 - Com 1,3 bilhão de habitantes, a China possui 20% da população mundial e é o terceiro maior país do mundo em 
extensão territorial. A China se destaca atualmente pelo acelerado crescimento econômico, processo que se iniciou 
na década de 1980, quando o Partido Comunista resolveu abrir a economia nacional para investidores estrangeiros. 
Com um imenso volume de exportações, a China está entre as 10 maiores economias do mundo. 
 

Atentando para esse contexto, assinale a única alternativa correta: 
 

a) Tendo uma oportuna preocupação com a sustentabilidade, a China é um modelo de país que soube adequar 
crescimento industrial com responsabilidade ambiental. 

b) Seguindo os moldes da URSS, a China tem conciliado abertura econômica com abertura política. 
c) Às vésperas das Olimpíadas de Pequim, organismos internacionais, como o Fórum de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, têm cobrado do governo chinês uma política menos repressora em relação aos protestos pela 
Independência do Tibete. 

d) O governo chinês se recusa a conceder a independência ao Tibete, já que esse pequeno país já detém total 
autonomia para o enriquecimento de urânio para produção de energia atômica. 

e) Em função da agressividade dos movimentos pró Tibete, o governo Chinês ameaçou cancelar os jogos de 
Pequim. 

 

30 - Ao abordar o século XX, o renomado historiador inglês Eric Hobsbawm escreveu a impactante obra “A Era dos 
extremos: o breve século XX”. O título escolhido pelo autor se justifica: se num extremo o século XX se configurou 
como um tempo de notável avanço tecnológico e cientifico, em outro o século XX foi cenário de uma variada gama 
de conflitos armados – alguns deles de proporções planetárias – que afligiram a humanidade de forma brutal e 
catastrófica.  
 

Sobre a belicosidade característica do século XX, assinale a única alternativa INCORRETA. 
 

a) Na virada do século XIX para o XX, potências altamente industrializadas passaram a disputar a hegemonia 
político-econômica nos continentes africano e asiático. Esse clima de rivalidade imperialista foi protagonizado 
por países como Inglaterra, Alemanha e França, e caracterizou o momento imediatamente anterior à explosão 
da I Guerra Mundial. 

b) A economia estadunidense ficou superaquecida no pós I Guerra Mundial. Ao contrário do que ocorreu na 
Europa, os EUA não tiveram seu território danificado e passaram a financiar a reconstrução de diversos países 
europeus. 

c) Um dos episódios mais calamitosos da I Guerra Mundial ficou eternizado com o nome de Holocausto: 
extermínio em massa de Judeus, efetivado pelas forças nazistas. 

d) Estados Unidos e Japão foram dois rivais importantes na II Guerra Mundial. O ataque surpresa à base de Pearl 
Harbor, perpetrado pelos japoneses, forneceu a justificativa definitiva para que os EUA entrassem nesse 
conflito. 

e) O saldo final da rivalidade entre Estados Unidos e Japão, na década de 1940, representou uma das piores 
tragédias vistas pela humanidade no século passado: a explosão de bombas atômicas nas cidades de 
Hiroshima e Nagasaki. 

 
31 - Durante 28 anos, de 1961 a 1989, a população de Berlim, com mais de três milhões de pessoas, vivenciou uma 

experiência ímpar na história moderna: viu a cidade ser dividida por um imenso muro. Situação de esquizofrenia 
geopolítica, essa divisão consistiu num dos grandes sintomas da chamada ordem bipolar. 

 

A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

I - Bipolarização mundial é um termo empregado para definir a divisão do mundo entre democracias 
liberais e ditaduras militares. 

II - Estados Unidos e União Soviética encamparam uma perigosa disputa pela hegemonia mundial, marcada 
por uma agressiva corrida armamentista que deixou o mundo, por décadas, à beira de uma hecatombe 
nuclear. 

III - A derrubada do muro de Berlim mostrou ao mundo o poder de recuperação do regime socialista 
soviético. 

IV - Com medo de perder espaço no mercado de trabalho para os alemães orientais, organizações de 
trabalhadores da Alemanha ocidental lançaram violentos protestos contra a derrubada do muro de 
Berlim. 

V - São reflexos da bipolarização mundial uma série de conflitos armados, motivados pela oposição 
ideológica entre a União Soviética e os Estados Unidos. No caso da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos 
amargaram uma traumática derrota para os vietkongs. 

 

São verdadeiras as afirmativas: 
 

a)  I, II, IV  
b) III, IV, I 
c) I, IV, V 
d) II e V 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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32 - Leia atentamente esse trecho da composição Parabolicamará, do cantor e compositor Gilberto Gil: 
 

“Antes mundo era pequeno porque Terra era grande 
Hoje mundo é muito grande porque Terra é pequena 
Do tamanho da antena parabolicamará 
Ê volta do mundo camará, ê mundo da volta camará 
Antes longe era distante perto só quando dava 
Quando muito ali defronte e o horizonte acabava 
Hoje lá trás dos montes dendê em casa camará 
Ê volta do mundo camará, ê ê mundo da volta camará 
De jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação 
Pela onda luminosa, leva o tempo de um raio 
Tempo que levava Rosa pra aprumar o balaio 
Quando sentia que o balaio ia escorregar” 

 
Sobre o tema Globalização, assinale a única alternativa INCORRETA: 

 

a) A letra de Gilberto Gil alude claramente ao processo de encurtamento das distâncias por meio das novas 
tecnologias de comunicação. Tal fenômeno é característico do processo denominado Globalização. 

b) Alguns críticos atacam o fenômeno da globalização indicando que esse processo leva a uma homogeneização 
da cultura, e a conseqüente perda ou diluição das referências e identidades regionais. 

c) O fenômeno da globalização é pacífico e atua para que os conflitos armados deixem de existir. 
d) O mercado de trabalho globalizado exige um considerável nível de qualificação técnica, excluindo aqueles 

indivíduos que não têm oportunidades de trilhar um caminho que leve a tal qualificação. 
e) Inclusão digital consiste numa terminologia atualmente em voga, que se refere ao processo de busca de 

democratização do acesso às novas tecnologias de informação. 
 

33 - Com freqüência os meios de comunicação noticiam conflitos na região do Oriente Médio. 
 

Sobre essa questão, leia atentamente as afirmativas abaixo: 
 
I -  Em 11 de setembro de 2001, os EUA sofreram um violento ataque terrorista, sem precedentes na 

história. Tal ataque foi realizado por terroristas islâmicos, que se recusam a aceitar a presença de 
tropas norte americanas na região do Oriente Médio. 

II -  Os freqüentes ataques suicidas se destacam entre as estratégias utilizadas por terroristas de grupos 
islâmicos radicais. 

III -  Na grande maioria dos conflitos do Oriente Médio, muçulmanos e estadunidenses têm se comportado 
como aliados históricos. 

IV -  A maioria dos grupos islâmicos radicais são aliados da Inglaterra, já que neste país moram muitos 
muçulmanos. 

 
É (são) verdadeira(s) a(s) afirmativa(s): 
 
a) I e II 
b) III e IV 
c) I, II e III 
d) IV 
e) II e III 
 

34 - Sem dúvida, o aquecimento global é uma das maiores preocupações dos cientistas na atualidade. De maneira geral, 
esse processo está ligado à emissão de gases derivados da queima de combustíveis fósseis (petróleo e carvão 
mineral) na atmosfera. Tais gases formam uma camada de poluentes de difícil dispersão, que uma vez na atmosfera 
geram o efeito estufa. Não menos preocupante é o processo de desmatamento e queimada de florestas.  

 
Sobre esse tema, assinale a única alternativa correta: 

 
a) O calor gerado pela queimada das florestas contribui para o aquecimento do solo, aumentando as temperaturas 

da atmosfera. 
b) Uma das possíveis conseqüências do aquecimento global é a diminuição do nível dos oceanos em função do 

derretimento das calotas polares. 
c) O aquecimento global tem provocado o aumento dos desertos em função da drástica diminuição de temperatura 

em áreas de clima tropical. 
d) Muitas regiões do planeta têm sofrido o efeito de ciclones e furacões. Esses fenômenos ocorrem devido ao 

processo de maior aquecimento das águas do oceano. 
e) Nevascas em áreas de clima subtropical têm sido freqüentes em função da crise climática provocada pelo 

aquecimento global. 
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35 - A formação de Blocos Econômicos e a diminuição de barreiras comerciais, visando a integração econômica, são 
características importantes do processo de Globalização que caracterizam o fim do século XX. Dentre esses blocos 
podemos destacar Mercosul, União Européia e Nafta. 

 

Assinale a única alternativa que associa corretamente os países e seus respectivos blocos econômicos. 
 

a) México (Mercosul); Rússia (União Européia); Inglaterra (Nafta) 
b) Tchecoslováquia (União Européia); Canadá (Nafta); Nicarágua (Mercosul) 
c) Uruguai (Mercosul); Portugal (União Européia); México (Nafta) 
d) Caracas (Mercosul); Alasca (Nafta); Espanha (União Européia) 
e)  Irlanda (NAFTA); Finlândia (União Européia); Bolívia (Mercosul) 

 

36 - Leia atentamente o texto abaixo: 
 

“O clima tropical explica por que o Rio de Janeiro tem sido o foco principal das epidemias brasileiras. Mas está longe 
de ser a única justificativa. Falta entender por que outras cidades de mesmo clima têm índices menos alarmantes de 
dengue. É que o Aedes aegypti faz mais vítimas nas regiões mais densamente povoadas. E nesse quesito, o Rio de 
Janeiro só perde para o Distrito Federal. No Rio, nada menos que 314,4 habitantes (dados de 1999) se apertam em 
cada quilômetro quadrado. 
Por isso, não basta torcer para que as altas temperaturas digam "até breve". Em grandes concentrações urbanas, 
os problemas que favorecem a dengue são os de sempre, não só os do verão. São as deficiências na rede de água 
encanada e na coleta de lixo. Quanto mais comuns são os cortes no abastecimento de água, mais a população é 
obrigada a ter reservas em latas e baldes. É justamente aí que o mosquito se reproduz. Se o entulho não é 
recolhido, o Aedes aegypti põe ovos na água que se acumula em objetos de plástico ou vidro deixados ao deus-
dará. 
Está redondamente enganado quem pensa que a dengue é problema apenas das favelas. Ao contrário das doenças 
que proliferam nas periferias onde o esgoto corre a céu aberto, o mosquito da dengue odeia água suja. Ele prefere 
pôr seus ovos na água parada dos pratos de plantas do quintal, em objetos jogados no terreno baldio ao lado da sua 
casa ou que foram largados nas ruas e calçadas. Uma boa maneira de combater a dengue é respeitar o meio 
ambiente, dar a destinação correta ao lixo e não deixar o jardim só aos cuidados da chuva.” 

(TODOS CONTRA A DENGUE.)  
(Disponível em: http://www.educacional.com.br/reportagens/dengue/rio.asp . Acesso em: 03/03/2008.) 

 

Sobre o tema, assinale a única alternativa INCORRETA: 
 

a) Segundo o texto, a questão da dengue está restrita às áreas periféricas, que não dispõem de saneamento 
básico, onde o esgoto corre a céu aberto. 

b) Segundo o texto, também favorecem a ocorrência da dengue, problemas ligados às deficiências na rede de 
água encanada e na coleta de lixo. 

c) Segundo o texto, uma boa maneira de combater a dengue é respeitar o meio ambiente, dar a destinação 
correta ao lixo e não deixar o jardim só aos cuidados da chuva. 

d) Segundo o texto, em algumas situações a população é obrigada a recorrer a baldes e latas, para armazenar 
água, e, nesses locais, muitas vezes proliferam-se as larvas do mosquito transmissor da dengue. 

e) Segundo o texto o problema da dengue não está ligado apenas às altas temperaturas típicas do clima de verão. 
 

37 - O setor residencial brasileiro é, depois da indústria, o que mais consome energia elétrica. A participação desse setor 
no consumo de energia cresceu de forma bastante significativa nos últimos anos. 

 

Assinale a alternativa que justifica corretamente esse crescimento: 
 

a) Tal crescimento está relacionado ao crescimento urbano do país, com a migração da população rural para as 
cidades, e, finalmente, com a maior utilização de sistemas de refrigeração e aquecimento visando qualidade de 
vida. 

b) Tal crescimento está relacionado com a substituição de antigas fontes de energia como, por exemplo, a do 
carvão mineral pela lenha, encontrada em abundância nas matas brasileiras. 

c) Tal crescimento está ligado à diminuição da carga tributária, em função da política de tarifa zero empregada 
pelo governo em áreas de invasão. 

d) Tal crescimento explica-se pelas novas políticas de saneamento urbano. 
e) Tal crescimento pode ser justificado em função da quebra do acordo energético entre Brasil e Paraguai. 

 

38 - O século XX é freqüentemente considerado como o século dos ismos: socialismo, nazismo, neoliberalismo, 
para citar apenas alguns. Entre esses ismos, há um que está muito presente nas disputas entre israelenses 
e palestinos. Trata-se do: 

 

a) Totalitarismo 
b) Comunismo 
c) Liberalismo 
d) Fundamentalismo 
e) Integralismo 



 13

39 - “A água potável é um recurso finito, que se reparte desigualmente pela superfície terrestre. Se, pelo ângulo de seu 
ciclo natural, a água é um recurso renovável, suas reservas não são ilimitadas... E parte significativa da humanidade 
já sofre, diretamente, do fenômeno da carência de água.” 

 

(Mundo – Geografia e Política internacional. Agosto de 1988) 
 

De acordo com esse texto, é INCORRETO dizer que: 
 

a) O fenômeno da carência de água já faz sofrer uma significativa parte da humanidade. 
b) A totalidade da água potável não está dividida uniformemente em nosso planeta. 
c) A água potável é um recurso infinito, que sempre se renova dentro de um ciclo natural específico. 
d) Dentro de seu ciclo natural, a água é um recurso renovável. Porém, as reservas aqüíferas são limitadas. 
e) O planeta já sofre a carência de água potável e esse problema pode se agravar. 

 

40 -“Cerca de 1 milhão de colombianos dependem do plantio da coca para sobreviver. Mas o governo colombiano - com 
o apoio dos Estados Unidos - iniciou uma luta para combater o narcotráfico, o terrorismo e a violência no país. Os 
confrontos entre governo e a guerrilha marxista deixaram saldo de 18 mortos em apenas 24 horas.”  

 

(CARAZZAI, D., Disponível em: http://www.educacional.com.br/noticiacomentada/020227_not01.asp ) 
 

Assinale a alternativa que indica o nome correto do grupo guerrilheiro colombiano, ao qual o texto faz 
referência.  

 

a) Sendero Luminoso 
b) ETA 
c) IRA 
d) FARC 
e) Jihad Islâmica 

 
41 - “Ao contrário da evolução ocorrida no mundo europeu, a indústria brasileira não resultou de um lento e progressivo 

desenvolvimento do artesanato e da pequena manufatura... Quando aqui começaram a ser implantadas as primeiras 
indústrias, a maquinaria fabril européia já contava com cem anos de desenvolvimento.” 

 

(PRIORE, M.D. e VENANCIO, R.P. O Livro de ouro da História do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. p. 292.) 
 

Com base na leitura do texto, assinale a única alternativa correta sobre o processo de industrialização 
brasileira. 

 

a) O processo de industrialização brasileira foi bastante precoce, superando a Europa em 100 anos. 
b) As primeiras indústrias brasileiras foram montadas apenas na segunda metade do século XV. 
c) Por ser tardio, o processo de industrialização brasileira ainda mantém fortes laços de dependência 

internacional. 
d) O processo de industrialização brasileira independe do contexto estrangeiro. 
e) Atualmente, o artesanato e a pequena manufatura são a principal força fabril do Brasil. 
 

42 - Os japoneses que moram aqui no Brasil comemoram o Dia dos Imigrantes em 18 de junho, pois foi nessa data que, 
em 1908, chegaram ao porto de Santos, em São Paulo, os primeiros imigrantes japoneses. A vinda dessas pessoas 
ao Brasil só foi possível porque nosso país e o Japão fizeram um acordo diplomático. Atualmente, ocorre o contrário: 
muitos brasileiros descendentes de japoneses vão morar no Japão, onde são chamados de decasséguis.  

 

Atentando para esse contexto, assinale a única alternativa INCORRETA: 
 

a) Muitos filhos de imigrantes japoneses estão retornando ao Japão com o objetivo de trabalhar e conseguir 
poupar dinheiro. 

b) O altíssimo custo de vida Japonês tem frustrado os sonhos e esperanças de muitos decasseguis. 
c) Grande parte dos imigrantes que aqui chegaram, em 1908, foram empregados na zona rural do sudeste 

brasileiro. 
d) Mesmo sendo netos ou filhos de japoneses, os decasseguis percebem importantes diferenças culturais quando 

chegam ao Japão. 
e) Por serem brasileiros, os decasseguis conseguem facilmente cargos de liderança, principalmente nas indústrias 

e bancos japoneses. 
 
43 - Recentemente, os meios de comunicação noticiaram uma importante crise diplomática no contexto da América 

Latina. Equador e Colômbia, países protagonistas da crise, trocaram acusações mútuas de atentado à soberania 
nacional. Buscando-se uma resolução pacífica, essa contenda foi levada a um importante organismo internacional. 
Tal organismo busca, entre outros objetivos: o fortalecimento da democracia, a promoção dos direitos humanos e a 
discussão de problemas comuns entre os países membros, como: pobreza, terrorismo, drogas e corrupção. 

 
A sigla de tal organismo internacional corresponde à (ao): 

 

a) OUA 
b) ONU 
c) OEA 
d) OMS 
e) MERCOSUL 
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44 - Biocombustível é um combustível de origem biológica. Pode ser originado de mistura de uma ou mais plantas como: 
cana-de-açúcar, mamona, canola, babaçu, milho, entre outros. Esse combustível tem sido encarado como uma 
alternativa viável na substituição de combustíveis fósseis altamente poluentes.  

 
Sobre o tema, assinale a única alternativa INCORRETA: 

 

a) O consumo e a produção brasileiras de álcool combustível (etanol), têm alcançado índices altíssimos nos 
últimos anos. Algumas pesquisas demonstram, inclusive, que o consumo de álcool combustível está 
suplantando a utilização da gasolina para o mesmo fim. 

b) Países altamente industrializados, como a Alemanha, já demonstram interesse em firmar relações comerciais 
com o Brasil, visando a importação do etanol brasileiro. 

c) No âmbito internacional, tem surgido acusações de que o Brasil faz vistas grossas à exploração do trabalho 
infantil nas plantações de cana-de-açúcar. 

d) O Canadá, que produz etanol a partir do xarope de resina de carvalho, inscreve-se como importante rival do 
Brasil na exploração desse biocombustível. 

e) Alguns analistas têm demonstrado preocupação com a possibilidade das culturas de plantas que visam a 
produção de etanol, ocuparem o lugar de plantações que visam a alimentação. 

 
NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

 

45 - Sobre Fato Típico, e elementos conceituais do crime, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Fato material é aquele que existe independente de se enquadrar ou não ao descritivo legal. A tipicidade, porém, 
é essencial à existência do fato material. 

b) Fato típico é o fato material que se amolda perfeitamente aos elementos constantes do modelo previsto na lei 
penal. 

c) Conduta é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. O pensamento, 
enquanto permanecer encastelado na consciência, não representa absolutamente nada ao Direito Penal. 

d) São quatro os elementos do fato típico: conduta dolosa ou culposa, tipicidade, nexo causal e resultado, sendo 
estes dois últimos elementos presentes apenas em crimes materiais. 

e) As formas de conduta são comissivas e omissivas. Enquanto as condutas comissivas desatendem a preceitos 
proibitivos, as condutas omissivas desatendem mandamentos imperativos. 

 
46 - O concurso de pessoas é também conhecido por co-delinqüência, concurso de agentes ou concurso de 

delinqüentes. Com a reforma penal de 1984, passou-se a adotar, no Título IV, a denominação "concurso de 
pessoas", no lugar de "co-autoria" visto que se trata de expressão "decerto mais abrangente, já que a co-autoria não 
esgota as hipóteses de concursus delinquentium" (CP, Exposição de Motivos). 

 
Com base no texto acima, é correto afirmar: 

 

a) Existem algumas teorias a respeito da natureza do concurso de pessoas, dentre elas a teoria monista, unitária 
ou igualitária, considerada uma teoria moderna sobre a natureza do concurso de pessoas. Segundo a 
concepção da teorista monista, o crime, ainda quando tenha sido praticado em concurso por várias categorias 
de pessoas, permanece único e indivisível, distinguindo-se apenas as várias categorias de pessoas (autor, 
partícipe, instigador, cúmplice etc), sendo todos autores do crime. 

b) Para que ocorra o concurso de pessoas, são indispensáveis os seguintes requisitos: pluralidade de condutas, 
relevância causal de cada uma das ações, liame subjetivo entre os agentes e produção do resultado. 

c) O concurso necessário refere-se aos crimes plurissubjetivos, os quais exigem o concurso de pelo menos duas 
pessoas. A co-autoria é obrigatória, assim como a participação de terceiros. Aqui, a norma incriminadora, no 
seu preceito primário, reclama, como conditio sine qua non do tipo, a existência de mais de um autor, de 
maneira que a conduta não pode ser praticada por uma só pessoa. 

d) O concurso eventual refere-se aos crimes monosubjetivos, que podem ser praticados por um ou mais agentes. 
Quando cometidos por duas ou mais pessoas em concurso, haverá co-autoria ou participação, dependendo da 
forma como os agentes concorrerem para a prática do delito, mas tanto uma quanto outra, podem ou não 
ocorrer, sendo ambas eventuais. 

e) Aquele que executa, juntamente com outras pessoas, a ação ou omissão que configura o delito, porém sem 
cometer a conduta descrita pelo preceito primário da norma, é chamado de autor mediato. 

 
47 - Sobre o crime, é correto afirmar: 
 

a)  O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se 
causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

b) A omissão é penalmente relevante quando o omitente, querendo, poderia agir para evitar o resultado. 
c) O dever de agir incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou a efetiva ocorrência do resultado. 
d) A superveniência de causa relativamente independente, não exclui a imputação, mesmo quando por si só, 

produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 
e) O dever de agir incumbe a quem fôra por terceiro incumbido da obrigação de proteção ou vigilância. 
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48 - Sobre o crime de Infanticídio, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) A legislação vigente adotou como atenuante, no crime de infanticídio, o conceito biopsíquico ou biofisiológico do 
chamado “estado puerperal”. 

b) Pode ser considerada uma forma atenuada de homicídio, quando este é praticado pela própria mãe, sob 
influência do estado puerperal, durante o parto ou às horas que a este sucedem, e a pena prevista é de dois a 
seis anos de reclusão. 

c) Trata-se de crime próprio, pois só pode ser cometido pela mãe contra o próprio filho. 
d) O puerpério é o período de tempo entre a dequitação placentária e o retorno do organismo materno às 

condições pré-gravídicas, tendo duração média de 06 semanas. Já o chamado estado puerperal seria uma 
alteração temporária, em mulher previamente sã, com colapso do senso moral e diminuição da capacidade de 
entendimento, seguida de liberação de instintos, podendo culminar na agressão ao próprio filho. 

e) No Império Romano e entre algumas tribos bárbaras, o infanticídio era uma prática aceita. Ainda, se a criança 
fosse malformada, ou mesmo se o pai tivesse algum outro motivo, a criança seria abandonada para morrer por 
falta de cuidados básicos. Assim, o infanticídio não era encarado como um assassinato. 

 
49 - O caput do art. 122 do Código Penal pátrio tipifica o crime de instigação ou auxílio a suicídio, senão vejamos: 

 

 Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. 
 

 Sobre induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, considere as seguintes afirmativas: 
 
I -  O núcleo tipo é composto por três verbos: induzir, instigar ou auxiliar. Trata-se de um tipo misto 

alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado). O agente, ainda que realize todas as 
condutas, responde por um só crime. 

II -  A pena para o crime de instigação, ou auxílio a suicídio, é de reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio 
se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de 
natureza grave. 

III -  A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. 
IV -  A pena é aumentada de um terço, se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a 

capacidade de resistência. 
V -  Prestar auxílio consiste na prestação de ajuda material, como fornecer meios, ministrar instruções, criar 

condições de viabilidade ao suicídio, enfim, qualquer cooperação direta no auxílio que pode ser 
concedido antes ou durante a prática do suicídio. 

 

São verdadeiras as afirmativas: 
 

a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) II, IV e V 
d) II e III 
e) III e V 
 

50 - A respeito dos crimes contra a honra, assinale a alternativa correta: 
 

a) Na mesma pena prevista ao crime de Calúnia, porém com redução de um terço, incorre quem, sabendo falsa a 
imputação, a propala ou divulga. 

b) A Calúnia admite exceção da verdade, salvo em casos específicos previstos na legislação penal. 
c) A Difamação admite exceção da verdade, salvo em casos específicos previstos na legislação penal. 
d) A Injúria não admite exceção da verdade, salvo em casos específicos previstos na legislação penal. 
e) No crime de Injúria, o juiz poderá reduzir a pena em até um terço quando o ofendido, de forma reprovável, 

provocou diretamente a injúria. 
 
51 - Em relação aos crimes contra a liberdade sexual, é correto afirmar: 
 

a) Em razão da potencialidade ofensiva do crime de estupro, a pena prevista é de reclusão, de seis a dez anos, 
enquanto que, em relação ao crime de atentado violento ao pudor, a pena prevista é de detenção de seis a dez 
anos. 

b) Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude, é crime de posse sexual mediante fraude, e tem 
sua pena duplicada, se o crime é praticado contra mulher virgem. 

c) Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da 
sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, é 
crime de assédio sexual, devidamente previsto no Código Penal, no capítulo dos Crimes Contra Liberdade 
Sexual. 

d) No crime de estupro, se a ofendida é menor de catorze anos, a pena é de reclusão de cinco a doze anos. 
e) Tanto no crime de atentado violento ao pudor, quanto no crime de atentado ao pudor mediante fraude, a pena é 

dobrada se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos. 
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52 - Sobre os crimes contra a Administração Pública, considere as assertivas abaixo, quanto ao crime da 
advocacia administrativa: 
 

I -  Prática do crime em que o funcionário público se vale dessa condição, isto é, do fácil acesso aos 
colegas, pertencentes à mesma repartição ou não, para advogar, favorecer interesse alheio privado. 

II -  O sujeito passivo da prática da administrativa é o Estado, titular do bem protegido pela norma penal. 
III - Tutela-se, dessa forma, o funcionamento regular da Administração Pública, a moralidade administrativa, 

e o princípio da publicidade administrativa. 
IV - Para a sua caracterização é desnecessário que o funcionário, ao patrocinar os interesses alheios, se 

valha das facilidades que a função lhe proporciona. 
V - O elemento subjetivo é o dolo, isto é, a vontade livre e consciente de patrocinar interesse privado 

perante a Administração Pública. 
 

São corretas as afirmativas: 
 

a) I, III e IV 
b) I, IV e V 
c) II, III e V 
d) I, II e V 
e) III, IV e V 
 

53 - Sobre o crime de corrupção passiva, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida, ou aceitar promessa 
de tal vantagem, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. 

b) Para Damásio de Jesus, a corrupção passiva é considerada uma forma de mercância de atos de ofício, que 
devem ser realizados pelo funcionário. 

c) A pena prevista pelo Artigo 317 do Código Penal é pena de reclusão de 2 a 10 anos e multa. 
d) É crime de ação múltipla, com três condutas típicas: solicitar, ou receber, ou aceitar promessa de recebê-la. 
e) A vantagem indevida, que constitui o objeto material do crime; pode ser de cunho patrimonial, moral, 

sentimental e sexual. 
 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

54 - Nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, a lei processual penal admite interpretação com auxílio dos 
princípios gerais do direito. Os princípios gerais de direito atuam na interpretação da lei, norteando todo 
ordenamento jurídico pátrio, e transmitindo ao texto normativo toda a estrutura do pensamento legislativo. O 
processo penal é abarcado por uma série de princípios e regras, que são elementos basilares, preceitos 
reconhecidos, que ditam as diretrizes do direito penal e do direito processual penal. 

  
 Sobre os princípios do Processo Penal, assinale a alternativa correta: 
 

a) O princípio da legalidade, ou do devido processo legal, é um princípio doutrinário de extrema relevância ao 
processo penal, pois impede que haja privação de liberdade ou bens, sem o devido processo legal, 
salvaguardando os atos discricionários do juiz. 

b) O princípio da inocência presumida, ou situação jurídica de inocência, impõe ao Poder Público a observância de 
duas regras específicas em relação ao acusado: uma de tratamento, segundo a qual o réu, em nenhum 
momento do inter persecutório, pode sofrer restrições pessoais fundadas exclusivamente na possibilidade de 
condenação, e outra de fundo probatório, ao estabelecer que todos os ônus da prova relativa à existência do 
fato e à sua autoria, devem recair exclusivamente sobre a acusação. 

c) Com foco na necessidade de segurança jurídica e no adequado e regular funcionamento da administração da 
Justiça, o princípio da vedação de revisão pro societate impede que alguém seja julgado novamente por fato do 
qual já tenha sido absolvido por decisão passada em julgado. Esse princípio apenas flexibiliza quando aludida 
absolvição tenha ocorrido em razão de erro judiciário no julgamento, decorrente de equívoco na apreciação das 
provas e dos fatos, ou qualquer vício possível. 

d) O princípio do livre convencimento do juiz confere ao magistrado a liberdade na apreciação das provas, 
formando sua convicção pela livre apreciação da prova. Verifica-se que, na avaliação dos elementos de prova, 
o juiz deve respeitar a hierarquia das provas, contudo goza de total liberdade, no considerá-las, para formação 
de sua convicção. 

e) O Direito Brasileiro, adotando o princípio do juiz natural, impõe a vedação do tribunal de exceção, salvo em 
casos de crimes contra a vida, e impossibilita o reconhecimento como legal do juiz ex post factum. 
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55 - Sobre a prisão temporária considere as seguintes afirmativas: 
 
I -  Caberá prisão temporária sempre quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 
II -  Caberá prisão temporária quando houverem fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida 

na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado no crime de estelionato. 
III -  Caberá prisão temporária quando houverem fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida 

na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado no crime de extorsão. 
IV - Caberá prisão temporária quando houverem fundadas razões, de acordo com a verossimilhança do 

indício de autoria ou participação do indiciado no crime de homicídio. 
V -  Caberá prisão temporária quando houverem fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida 

na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado no crime de atentado violento ao pudor. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e IV 
b) I, III e V 
c) I, IV e V 
d) II, III e IV 
e) II, III e V 
 

56 - Sobre a prova no processo penal, é correto afirmar: 
 

a) A prova da alegação incumbirá à acusação; mas o juiz poderá, no curso da instrução, ou antes de proferir 
sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. 

b) Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, a não ser 
quando possa ser suprido pela confissão do acusado. 

c) A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e Ihe for perguntado, 
devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado civil e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua 
atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e 
relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa 
avaliar-se de sua credibilidade. 

d) A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre testemunha 
e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações, sobre fatos 
ou circunstâncias relevantes, sendo vedada a acareação entre acusado e pessoa ofendida. 

e) Os documentos probatórios devem ser apresentados juntamente com a peça acusatória ou de defesa, salvo os 
casos expressos em lei, onde as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. 

 
57 - No Processo Penal Brasileiro, em se tratando de prova, é correto afirmar: 
 

a) A prova emprestada é aquela buscada num processo e trasladada para outro qualquer. 
b) Não são aceitos os indícios no processo penal brasileiro. 
c) Não há, no Código de Processo Penal, procedimento específico a ser seguido no caso de reconhecimento de 

pessoas e coisas. 
d) Os documentos podem ser juntados em qualquer fase do processo, sem exceção. 
e) A cada prova apresentada por uma das partes, não é exigido que se dê oportunidade para a manifestação da 

outra parte. 
 

58 - Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do autor do crime e 
decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, em face da existência de pressupostos legais, 
para resguardar os interesses sociais e segurança, é correto afirmar que sobrevindo sentença condenatória: 

 

a) A prisão cautelar dá lugar à prisão penal. 
b) A prisão preventiva necessita de declaração judicial para que desapareça. 
c) A condenação do agente, por sentença, não torna sem efeito a anterior decretação da prisão antecipada. 
d) A prisão preventiva, decretada por juiz, somente desaparece se nova decisão judicial a suspender. 
e) A extinção se dá por decisão judicial, após o requerimento do Ministério Público. 

 
59 - O Código de Processo Penal, no Artigo 301 preceitua: “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais 

e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

a) Muito embora de regra possa qualquer pessoa ser presa em flagrante, exceções existem. 
b) A Constituição Federal assegura imunidade aos Agentes Diplomáticos e Chefes de Estados Estrangeiros; 

portanto, estas autoridades não podem ser presas em flagrante. 
c) A prisão em flagrante constitui-se em exceção à regra de que ninguém pode ser preso senão por ordem escrita 

da autoridade competente. 
d) A prisão em flagrante é medida eminentemente acautelatória. 
e) Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo da prisão em flagrante, desde que apanhada em qualquer das 

situações elencadas no artigo 302 do CPP, inclusive o menor de 18 anos. 
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60 - Sobre as espécies de Ação Penal, considere as seguintes afirmativas: 
 

I -  A ação penal pública principal ou incondicionada, é aquela que somente pode ser promovida pelo 
Ministério Público. Mas o Ministério Público só pode exercer sua função em respeito aos postulados da 
lei, portanto, embora somente o Ministério Público possa promover a ação penal pública principal, é 
necessário provocação da parte ofendida ou da autoridade policial. 

II -  Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, 
quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem 
tiver qualidade para representá-lo e, nesta circunstância, se classifica como ação penal pública 
condicionada. 

III - A ação penal privada principal somente tem a titularidade do direito de acusar o próprio ofendido. Daí 
vem a denominação de ação penal privada principal ou exclusiva, pois a titularidade para promover esta 
ação é apenas do ofendido, não transferível a representante legal ou ao Ministério Público. 

IV - Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, a qual se nomeia ação penal privada subsidiária 
da pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, 
repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer 
elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a 
ação como parte principal. 

V -  Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará 
advogado para promover a ação penal, e será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade 
policial em cuja circunscrição residir o ofendido. 

 
São verdadeiras as afirmativas: 

 
a) I, II e III 
b) I, III e IV 
c) I, III e V 
d) II, IV e V 
e) III, IV e V 

 
61 - O inquérito policial é o ponto de partida para a instrução criminal em juízo. Identifique qual a alternativa 

INCORRETA. 
 

a) Durante as discussões para a aprovação do Código de Processo Penal, houve a tentativa de se criar o sistema 
dos juizados de instrução, que suprimiria o inquérito policial, todavia não logrou êxito no Congresso Nacional de 
1940, quando foi aprovado. 

b) No Brasil, a tendência tem sido manter o inquérito policial para a apuração dos delitos, em um primeiro 
momento, de modo que possa o Ministério Público, ou a parte interessada legitimada instaurar a perseguição 
criminal. 

c) É peça extrajudiciária preparatória da ação penal. 
d) Pode ser instaurada a ação penal, seja de natureza pública ou privada, sem inquérito policial, desde que a parte 

legítima para propor a persecução criminal em juízo ofereça a denúncia no prazo de 15 dias. 
e) Destina-se a elucidar o crime, atividades percorridas pelas autoridades policiais nas respectivas jurisdições para 

a apuração das infrações e da sua autoria. 
  

62 - Sobre os dispositivos legais acerca da prisão preventiva e da apresentação espontânea do acusado, analise 
as alternativas abaixo, apontando a alternativa correta: 

 
a) Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, 

desde que acompanhada de requerimento fundamentado do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante 
representação da autoridade policial. 

b) A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, ou para 
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e de sua autoria. 

c) O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que 
subsista, sendo defeso novamente decretá-la. 

d) A apresentação espontânea do acusado à autoridade não impedirá a decretação da prisão preventiva nos 
casos em que a lei a autoriza. 

e) Em relação àquele que se tiver apresentado espontaneamente à prisão, confessando crime de autoria ignorada 
ou imputada a outrem, não terá efeito suspensivo a apelação interposta da sentença absolutória, salvo nos 
casos em que este Código Ihe atribuir tal efeito. 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

63 - Acerca da organização dos poderes da República, considere as afirmativas abaixo: 
 

I -  O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, 
prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o 
bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. 

II -  Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente. 
III -  O mandato do Presidente da República é de seis anos e terá início em primeiro de janeiro do ano 

seguinte ao da sua eleição. 
IV -  O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pela Advocacia Geral da União. 
V -  A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 

 
a) II, III e IV 
b) I e IV 
c) II, III e V 
d) II, IV e V 
e) I, II e V 
 

64 - A polícia federal, órgão integrante da segurança pública do Estado, instituída por lei como órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: 

 

a) Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 
b) Realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
c) A preservação da ordem pública. 
d) Realizar o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 
e) Exercer o policiamento ostensivo em locais públicos. 
 

65 - Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, ferindo seu direito à livre locomoção em território nacional 
em tempo de paz, terá como ação constitucional para garantir o exercício desse direito o (a): 

 

a) Mandado de segurança 
b) Habeas corpus 
c) Ação popular 
d) Medida cautelar 
e) Habeas data 

 
66 - Acerca da forma de Estado adotada no Brasil, considere as afirmativas abaixo: 
 

I - O termo “federação” adotado pelo Brasil traz consigo a idéia de pacto, de aliança, de união, pretendendo 
garantir a unidade na diversidade, unindo entidades heterogêneas em torno de um conjunto de regras 
comuns, dando-lhe certa homogeneidade. 

II - O artigo 18 da Constituição estabelece que a organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos soberanos e 
autônomos. 

III - Numa Federação é imprescindível que cada Estado-Membro possa, respeitadas suas peculiaridades, ter 
sua própria Constituição, observados os princípios emanados da Constituição Federal. Este é o poder de 
autoconstituição dos entes regionais. 

IV - A forma federativa de Estado não é indissolúvel, sendo passível de alteração, desde que seja vontade 
manifestada por todas as unidades federadas, através da promulgação de emenda constitucional. 

 

São verdadeiras as afirmativas: 
 

a) I e III 
b) I e IV 
c) III e IV 
d) II e IV 
e) I e II 

 
67 - De acordo com a Constituição Federal são direitos sociais, EXCETO: 
 

a) Educação 
b) Moradia 
c) Segurança 
d) Proteção à maternidade 
e) Liberdade de crença 
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68 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos órgãos abaixo elencados, 
EXCETO: 

 

a) Polícia federal 
b) Polícia rodoviária federal 
c) Polícia militar e corpos de bombeiros militares 
d) Polícia marítima federal 
e) Polícias civis 
 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
69 – Do conceito de serviço público, pode-se afirmar que um serviço é público porque: 
 

a) Se destina à satisfação de direitos fundamentais. 
b) Por ser de titularidade estatal. 
c) Por ser desenvolvido sob regime de direito público. 
d) É a forma do Estado administrar as ralações sociais. 
e) Se destina a assegurar a efetivação da fiscalização e arrecadação tributárias do Estado. 

 
70 - Agentes públicos são aqueles que formam e manifestam a vontade estatal e classificam-se como indicado 

abaixo, EXCETO: 
 

a) Agentes públicos 
b) Agentes políticos 
c) Agentes comissionados 
d) Servidores públicos 
e) Empregados públicos 

 
71 - A sanção administrativa funcional é uma punição consistente na restrição a direitos ou na ampliação de 

deveres, cominada em lei como decorrência da prática de conduta reprovável e imposta por meio de 
processo administrativo. São identificadas como sanções administrativas, EXCETO: 

 

a) Advertência 
b) Multa 
c) Suspensão 
d) Repreensão 
e) Demissão 

 
72 -  Na administração pública, o exercício do poder disciplinar apresenta-se, sobretudo, como sendo um dever: 

 

a) Do agente público 
b) Da polícia federal 
c) Da autoridade 
d) Da comunidade administrativa 
e) Do órgão colegiado máximo do ente público 

  
73 – A vacância do cargo, em virtude da modificação do vínculo com o sujeito, ocorre por: 
  

a) Exoneração 
b) Demissão 
c) Falecimento 
d) Aposentadoria 
e) Anulação do ato de investidura 

 
74 - O conceito de serviço público é utilizado para indicar, de modo amplo, todas as atividades estatais. Na sua 

definição estão contemplados as afirmativas seguintes, EXCETO: 
 

a) É uma atividade pública administrativa. 
b) É uma atividade vinculada a um direito fundamental. 
c) É uma atividade destinada a pessoas determinadas. 
d) É uma atividade que objetiva a satisfação concreta de necessidades individuais ou transindividuais. 
e) É uma atividade que objetiva a satisfação concreta de necessidades materiais ou imateriais. 
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LEGISLAÇÃO APLICADA 
 

75 - Na reintegração, o servidor estável será reinvestido no cargo anteriormente ocupado, com direito a: 
 

a) Indenização paga administrativamente. 
b) Permanecer em disponibilidade remunerada até a data de sua aposentadoria, independentemente de estar ou 

não o cargo anteriormente ocupado provido. 
c) Ressarcimento de todas as vantagens decorrentes do seu cargo. 
d) Ser promovido à classe imediatamente superior àquela a que pertencia quando ocupava, sem ser submetido a 

processo de avaliação. 
e) Reinício da contagem de seu tempo de exercício a partir da data em que foi publicada a decisão administrativa 

ou sentença judicial transitada em julgado que invalidou sua demissão. 
 

76 - Ao servidor público, é proibido: 
 

a) Ser acionista ou cotista em empresa privada. 
b) Retardar andamento de documento e processo ou execução de serviço, deixar de praticar, indevidamente, ato 

de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse pessoal. 
c) Protocolar requerimento aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. 
d) Requerer licença para o desempenho de mandato classista. 
e) Ausentar-se do serviço em razão de falecimento de pessoas que vivem sob sua dependência econômica. 
 

77 - São deveres do servidor público, EXCETO: 
 

a)  Exercer com dignidade, zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
b)  Atender com presteza. 
c)  Levar ao conhecimento da autoridade imediatamente superior as irregularidades de que tiver ciência em razão 

do cargo. 
d)  Recusar fé a documentos públicos. 
e)  Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 
 

78 - O policial civil, além dos deveres inerentes a todos os servidores públicos civis do Estado do Piauí, deve 
observância também a outros deveres, EXCETO: 

 

a) Observar os prazos processuais e administrativos. 
b)  Agir com moderação e discrição, somente admitido o uso da força, quando indispensável, no caso de resistência 

ou tentativa de fuga do preso.  
c)  Observar disciplina e respeito à hierarquia. 
d)  Revelar sua qualidade de policial, em todo lugar público que adentrar, estando ou não em serviço. 
e)  Manter-se preparado física e intelectualmente para o cabal desempenho de sua função. 
 

79 - Nos termos do contido no Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí, considere as assertivas abaixo: 
 

I - O Conselho Superior de Polícia Civil, com atribuições consultivas, opinativas e de assessoramento, tem 
competência para recomendar à Corregedoria Geral da Polícia Civil a instauração de processo 
disciplinar contra membros da Polícia Civil. 

II - A Corregedoria Geral da Polícia Civil, órgão de controle interno da atividade policial, diretamente 
subordinada ao secretario de Segurança Pública, possui a atribuição de propor ao Delegado Geral a 
instauração ou arquivamento de processos administrativos disciplinares. 

III - A Polícia Civil tem por Chefe o Delegado-Geral, subordinado ao Secretario da Segurança Pública, 
nomeado em comissão, pelo Governador do Estado, dentre os delegados de carreira. 

IV - A polícia judiciária é composta pelos cargos de delegado de polícia, escrivão de polícia, agente de 
polícia e perito criminal. 

V - A direção da polícia judiciária compete ao Conselho Superior de Polícia Civil. 
 

São verdadeiras as afirmativas: 
 

a) I, II, e III 
b) I e IV 
c) II, III e V 
d) II, IV e V 
e) I, II e V 

 
80 - Aos integrantes da Polícia Judiciária, pelo efetivo desempenho do cargo, são devidas as seguintes 

vantagens, EXCETO: 
 

a) Gratificação de risco de vida 
b)  Gratificação por curso de polícia civil 
c)  Adicional de magistério policial 
d)  Adicional de localidade 
e)  Adicional noturno 


