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Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 60 questões objetivas sem falha ou repetição..
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
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.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
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.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
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.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura e impressão digital.
O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (QUATRO HORAS).
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
após decorridas 2 (duas) horas do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE

1.

CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA CIVIL DO PIAUÍ - 2012

LEIA AS INSTRUÇÕES:

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO -ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

PROVA ESCRITA OBJETIVA
CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DE 3ª CLASSE
DATA: 20/05/2012 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí)

01

31

02

32

03

33

04

34

05

35

06

36

07

37

08

38

09

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55

26

56

27

57

28

58

29

59

30

60

Nº
DE
INSCRIÇÃO
Concurso Público –Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos - NUCEPE /CARGO:Agente de Polícia Civil de 3ª Classe

2

02. O conteúdo global do Texto 1 pode ser sintetizado

LÍNGUA PORTUGUESA

pelas seguintes palavras-chave:

TEXTO 1

A)
B)
C)
D)
E)

Uma língua, múltiplos falares
No Brasil, convivemos não somente com várias
línguas que resistem, mas também com vários jeitos de
falar. Os mais desavisados podem pensar que os mineiros,
por exemplo, preferem abandonar algumas palavras no
meio do caminho quando perguntam “ôndôtô?” ao invés de
“onde eu estou?”. Igualmente famosos são os “s” dos
cariocas ou o “oxente” dos baianos. Esses sotaques ou
modos de falar resultam da interação da língua com uma
realidade específica, com outras línguas e seus falantes.
Todas as línguas são em si um discurso sobre o
indivíduo que fala, elas o identificam. A língua que eu uso
para dizer quem eu sou já fala sobre mim; é, portanto, um
instrumento de afirmação da identidade.
Desde suas origens, o Brasil tem uma língua
dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos
portugueses, o território brasileiro já era multilíngue.
Estimativas de especialistas indicam a presença de cerca
de mil e duzentas línguas faladas pelos povos indígenas. O
português trazido pelo colonizador tampouco era uma
língua homogênea. Havia variações, dependendo da região
de Portugal de onde ele vinha.
Há de se considerar também que a chegada de
falantes de português acontece em diferentes etapas, em
momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo,
por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de
portugueses com índios e, além dos negros da África,
vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com
suas línguas. Daí que na mesma São Paulo podem-se
encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniram
Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque
típico de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado erre
retroflexo, aquele erre dobrado que, junto com a letra i,
resulta naquele jeito de falar “cairne” e “poirta” característico
do interior de São Paulo.
Independentemente dessas peculiaridades no uso
da língua, o português, no imaginário, une. Na verdade, a
construção das identidades nacionais modernas se baseou
num imaginário de unidade linguística. É daí que surge o
conceito de língua nacional, língua da nação, que
pretensamente une a todos sob uma mesma cultura. Esta
unidade se constitui a partir de instrumentos muito
particulares, como gramáticas e dicionários, e de
instituições como a escola.
No Brasil, hoje, o português é a língua oficial e
também a língua materna da maioria dos brasileiros.
Entretanto, nem sempre foi assim.

03. Analise as informações apresentadas a seguir.
1)

3)

4)

Estão em consonância com o Texto 1 as informações:
A)
B)
C)
D)
E)

uma função:
A)
B)
C)
D)
E)

D)
E)

publicitária.
lúdica.
instrucional.
didática.
literária.

05. “A língua que eu uso para dizer quem eu sou já fala
sobre mim; é, portanto, um instrumento de afirmação
da identidade.” Nesse trecho, o termo destacado tem a
função de explicitar uma relação semântica de:
A)
B)
C)
D)
E)

causalidade.
condição.
explicação.
consequência.
conclusão.

06. “Os mais desavisados podem pensar que os mineiros,

antecipar que ele trata:

C)

2 e 4, apenas.
1 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

04. O Texto 1 caracteriza-se por cumprir, prioritariamente,

01. Desde o título, o leitor do Texto 1 tem elementos para

B)

Foi a partir da chegada dos portugueses ao Brasil
que o nosso país passou a caracterizar-se como
um país multilíngue.
Um dos fatores que contribuíram para a
multiplicidade de falares no Brasil foi a vinda de
falantes de português em diferentes momentos
históricos.
A heterogeneidade de falares é uma
característica do português brasileiro, uma vez
que os portugueses falavam uma língua bastante
homogênea quando aqui chegaram.
Além da escola, alguns instrumentos, como
gramáticas e dicionários, contribuem para que
nós, brasileiros, imaginemos que temos unidade
linguística.

2)

Patrícia Mariuzzo.Disponível em:
http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=219.
Acesso em 09/05/2012. Excerto adaptado.

A)

Brasil; sotaques; índios.
línguaportuguesa; falares; variedades.
colonização; sotaques; portugueses.
português; índios; negros.
língua portuguesa; Brasil; São Paulo.

por exemplo, preferem abandonar algumas palavras
no meio do caminho”. Com o termo destacado o autor
quis indicar:

da importância da língua portuguesa como
instrumento de afirmação da identidade.
da herança linguística deixada por diferentes
povos na cidade de São Paulo.
de como a língua portuguesa, como qualquer
outra língua, apresenta variedades.
do forte sotaque que caracteriza falantes de
algumas regiões, como o do mineiro.
da diversidade de povos indígenas que
habitavam o Brasil antes da colonização.

A)
B)
C)
D)
E)

possibilidade.
previsibilidade.
permissão.
obrigatoriedade.
dúvida.
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TEXTO 2

07. “No Brasil, hoje, o português é a língua oficial e
também a língua materna da maioria dos brasileiros.”
Sobre esse trecho, analise as proposições a seguir.
1)

Claramente, a afirmação que nele se faz está
localizada espacialmente.
As expressões “língua oficial” e “língua materna”
são dadas como sinônimas.
Ele autoriza o leitor a concluir que, no Brasil, nem
todos os habitantes falam português.
Há marcas explícitas de localização temporal.

2)
3)
4)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

08. “Estimativas de especialistas indicam a presença de
cerca de mil e duzentas línguas faladas pelos povos
indígenas.” O sentido global desse trecho está mantido
em:
A)

B)

C)
D)
E)

Especialistas têm a expectativa de que os
povos de origem indígena sejam perto de mil e
duzentos.
A previsão de especialistas é estimada em
mais de mil e duzentas línguas indígenas
faladas.
As mil e duzentas línguas faladas pelos povos
indígenas foram contadas por especialistas.
Havia aproximadamente mil e duzentas línguas
faladas pelos índios, calculam os especialistas.
A presença de especialistas entre os povos
indígenas indica que estes falavam perto de mil
e duzentas línguas.

Imagem disponível em:
descomplicandoared.blogspot.com. Acesso em
09/05/2012.

10. O Texto 2 pode ser utilizado para ilustrar a seguinte
informação do Texto 1:
A)

09. Assinale a alternativa na qual as regras da regência
verbal foram atendidas.
A)
B)
C)
D)
E)

B)

Nem prestamos atenção na diversidade de
línguas das quais convivemos.
As diversas formas para as quais as línguas
resultam identificam os falantes.
Os falares variam tanto quanto as línguas às
quais eles se originaram.
Não se conhecem claramente todos os fatores
aos quais as línguas dependem para variar.
São válidos os argumentos nos quais o autor
se baseou para defender a diversidade de
falares.

C)
D)

E)

“Igualmente famosos são os “s” dos cariocas
ou o “oxente” dos baianos.”
“Esses modos de falar resultam da interação da
língua com uma realidade específica.”
“Daí que na mesma São Paulo podem-se
encontrar modos de falar distintos”.
“O português é a língua oficial e também a
língua materna da maioria dos brasileiros.
Entretanto, nemsemprefoiassim.”
“A construção das identidades nacionais
modernas se baseou num imaginário de
unidade linguística.”

Concurso Público –Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos - NUCEPE /CARGO:Agente de Polícia Civil de 3ª Classe

4

As informações abaixo se referem às questões 13 e 14.

Noções de Lógica

Dois amigos, A e B, estão conversando:

Os símbolos lógicos que podem ser usados na prova, e
seus significados, são:

A: Quantos filhos você tem e quais as idades deles?
B: Tenho três filhos e o produto de suas idades é 72. Além
disso, a soma de suas idades é o número da casa em que
moro e as idades são maiores que um ano.
A: O problema é indeterminado, mesmo eu sabendo o
número da sua casa.
B: O problema está indeterminado, mas espero que um dia
meu filho mais velho seja centroavante da seleção.

P, Q, R, S para proposições que podem ter valor lógico
Verdadeiro (V) ou Falso (F)
¬ Negação

∨ Ou (disjunção)

→ Implica em

 Existe ao menos um

↔ É equivalente a

∀ Para todo

∧E (conjunção)

[ ] Separadores

13. Considerando as informações, na ordem em que estão
apresentadas, qual a idade do filho mais velho de B?
Considere as idades em anos inteiros.
A)
B)
C)
D)
E)

11. Em uma aldeia moram estrangeiros e nativos, e
existem dois tipos de pessoas: as que contam
somente verdades e as que contam somente mentiras.
Além disso, os dois tipos de pessoas são
indistinguíveis. Os moradores X e Y da aldeia travam o
diálogo seguinte:

14. Qual o número da casa em que mora B?

X: Y é um estrangeiro mentiroso. Eu sou nativo.
Y: X está contando a verdade.

A)
B)
C)
D)
E)

Qual das afirmações seguintes é consequência das
anteriores?
A)
B)
C)
D)
E)

22
18
17
15
14

15. Considere o argumento seguinte:

X é um nativo mentiroso.
X é um estrangeiro mentiroso.
Y é um nativo e conta a verdade.
Y é um estrangeiro mentiroso.
X e Y contam a verdade.

Se choveu, o trânsito estará difícil. Se o trânsito estiver
difícil, eu estarei atrasado, a menos que eu saia antes.
De fato, choveu. Portanto, eu devo sair antes para
evitar atraso.

12. Imagine que você possa ganhar um de três prêmios

Escreva o argumento simbolicamente, usando as
seguintes proposições básicas:

diferentes (X, Y e Z). O prêmio mais valioso é X e o
segundo mais valioso é Y. Para ganhar um dos
prêmios, você deve proferir uma sentença que seja
verdadeira. Se a sentença for falsa, você não ganha
nenhum dos prêmios. Qual das sentenças nas
alternativas a seguir, se proferida, garante que você
ganha o prêmio mais valioso?
A)
B)
C)
D)
E)

4
8
9
12
24

P: Choveu
Q: O trânsito estará difícil
R: Estarei atrasado
S: Saio antes
A)
B)
C)
D)
E)

Eu ganharei o prêmio Y, e não o prêmio Z.
Eu ganharei nem o prêmio X e nem o prêmio Y.
Eu ganharei o prêmio Z, e não o prêmio Y.
Eu ganharei nem o prêmio Y e nem o prêmio Z.
Eu ganharei o prêmio Y ou o prêmio Z.

[[P → Q]⋀[Q → [R⋁S]]⋀P] → [[¬R] → S]
[[P → Q]⋀[Q → [R⋁P]]⋀P] → [[¬S] → R]
[[P → Q]⋀[Q → [R⋁P]]⋀P] → [[¬Q] → P]
[[P → Q]⋀[Q → [R⋁S]]⋀P] → [[¬R] → Q]
[[P → Q]⋀[Q → [R⋁P]]⋀P] → [[ ¬R] → P]

16. Uma pessoa faz a seguinte afirmação: “Ontem, eu
menti, e dois dias depois de amanhã eu mentirei
novamente”. Se a pessoa mente às segundas, terças e
quartas, e fala a verdade nos outros dias da semana,
em qual possível dia da semana esta afirmação foi
feita?
A)
B)
C)
D)
E)

Domingo
Quinta-feira
Quarta-feira
Sexta-feira
Sábado
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As informações abaixo se referem às questões 17 e 18.

Noções de Informática

Ana, Bete e Clara resolveram praticar esportes distintos e
em lugares diferentes. Os lugares serão as praias X, Y e Z
e os esportes serão futebol, basquete e handebol.

21. No que concerne aos níveis de memória, considere as
proposições abaixo.

Sabendo que:
- Uma delas está jogando basquete na praia X;
- Ana não está na praia X;
- Clara não está na praia Y;
- A garota que está jogando handebol não está na
praia Z;
- Clara não joga basquete.

1)

Registrador é de tamanho menor que 1Kb,
tecnologia BICMOS, tempo de acesso (ns) 2-5,
largura de banda(Mb/s) 4000-32.000 e é gerido
pelo Compilador.
Memória Principal é de tamanho menor que 1G,
tecnologia DRAM, tempo de acesso (ns) 80-400,
largura de banda(Mb/s) 400-2000 e é gerida pelo
Sistema Operacional.
Memória Cache é de tamanho menor que 4Mb,
tecnologia SRAM, tempo de acesso (ns) 3-10,
largura de banda(Mb/s) 800-5000 e é gerida pelo
Hardware.
Memória Secundária é de tamanho maior que
1Gb, tecnologia Óptico/Magnético, tempo de
acesso (ns) 5.000.000, largura de banda(Mb/s) 432 e é gerida pelo Sistema Operacional ou
usuário.

2)

3)

17. Qual das alternativas contém as praias em que estão
Ana, Bete e Clara, nesta ordem?
A)
B)
C)
D)
E)

Z, Y e X
X, Y e Z
Y, Z e X
Y, X e Z
Z, X e Y

4)

18. Qual das alternativas contém os esportes praticados

Estão corretas:

por Ana, Bete e Clara, nesta ordem?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Futebol, basquete e handebol.
Handebol, basquete e futebol.
Basquete, futebol e handebol.
Futebol, handebol e basquete.
Basquete, handebol e futebol.

22. Acerca das noções básicas de operação de

19. Carlos, João, Luís e Pedro são proprietários, cada um

microcomputadores
proposições abaixo.

deles de um cavalo. Cada um deles nomeou o seu
cavalo com o nome de algum dos amigos e de
maneira que os cavalos têm nomes diferentes. Um dia,
eles estão cavalgando juntos e:
- Nenhum deles está montando seu próprio cavalo ou
o cavalo que tem o seu nome;
- Luís está montando o cavalo de Carlos;
- O cavalo de Pedro está montado pelo cavaleiro que
tem o mesmo nome do cavalo de Luís;
- O proprietário do cavalo com nome Carlos monta o
cavalo com nome Pedro.
Qual o nome do cavalo que tem como proprietário
aquele que monta o cavalo chamado Luís?
A)
B)
C)
D)
E)

Carlos
Luís
João
Pedro
Luísou Pedro.

idêntica existe uma falsa, que tem peso inferior às
demais. Usando uma balança de pratos, qual o
número mínimo de pesagens necessárias para se
descobrir a moeda falsa?

em

rede

local,

analise

as

1)

O Hub (difusor) é um equipamento utilizado para
interligar elementos dentro de uma mesma rede e
quando um nó envia um pacote para um outro,
passa primeiro pelo hub que repassa o pacote
apenas para o nó destinatário.

2)

Ethernet é a tecnologia mais comum para LANs. O
nó usa de placa (ou interface) de rede Ethernet
para se conectar à rede e utiliza cabos de par
trançado. Aceita as topologias de barramento ou
estrela.

3)

Roteadores permitem a comunicação entre
diferentes
redes,
encaminham
mensagens
(pacotes) e convertem protocolos. Integram LANs
heterogêneas, que podem resultar na formação de
uma WAN com acesso à Internet, com base nos
protocolos da arquitetura TCP/IP.

4)

Um servidor DNS (Domain Name Service) permite
identificar os endereços IP de usuários e
servidores da Internet, por meio da associação de
um conjunto de números com domínios.

20. Em uma coleção de doze moedas de aparência

A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

Três
Quatro
Cinco
Seis
Sete

2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
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Estão corretas:

23. Analise as seguintes proposições, acerca do sistema
operacional Windows XP.

A)
B)
C)
D)
E)

1) A barra de tarefas mostra quais as janelas estão
abertas neste momento, mesmo que algumas
estejam minimizadas ou ocultas sob outra janela,
permitindo, assim, alternar entre essas janelas ou
entre programas com rapidez e facilidade.
2) No Windows Explorer, você pode ver a hierarquia
das pastas em seu computador e todos os arquivos
e pastas localizados em cada pasta selecionada.
Ele é composto de uma janela dividida em dois
painéis: o painel da esquerda é uma árvore de
pastas hierarquizada que mostra todas as unidades
de disco, a Lixeira, a área de trabalho ou Desktop;
o painel da direita exibe o conteúdo do item
selecionado à esquerda e funciona de maneira
idêntica às janelas do Meu Computador.
3) Em versões modernas do Windows é possível
obter uma outra formatação que serve tanto para o
Meu Computador quanto para o Windows Explorer,
que é você poder escolher se deseja ou não exibir,
do lado esquerdo da janela, um painel que mostra
as tarefas mais comuns para as pastas e links que
mostram outras partes do computador. Isto não é
possível no Windows XP.
4) Você pode renomear vários arquivos de uma vez
só no Windows Explorer, selecionando os arquivos
que deseja renomear e clicando com o botão
direito do mouse em um deles para renomeá-lo.
Todos
os
outros
serão
renomeados
automaticamente com o mesmo nome, mas
numerados em sequência.

25. A nova interface de usuário, que substitui os menus e
barras de ferramentas, no MS Office Word 2007, é a
Faixa de Opções ou Friso (The Ribbon), que consiste
de guias organizadas ao redor de situações ou objetos
específicos e pode hospedar um conteúdo mais rico
incluindo botões, galerias e caixas de diálogo. Analise
as seguintes proposições sobre o conteúdo do Friso.
1) O Botão do Office – Agrupa muitas funcionalidades
que antes se encontravam no menu Arquivo das
versões anteriores do Word: Novo, Abrir, Salvar,
Salvar como, Imprimir etc.
2) Guia Correspondências – Traz diversos modos de
compatibilidade, correspondendo a cada versão
antiga do Word, bem como processadores de
textos de outros fabricantes, tais como o
OpenOffice.
3) Guia Desenvolvedor – Pode ser ativado a partir do
menu de Personalização do Word. Agrupa
funcionalidades relacionadas com a criação e
gestão de macros.
4) Guia Revisão: Agrupa os comandos de correção
ortográfica e gestão de alterações.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

analise as proposições abaixo.
1)

O Microsoft Office Excel 2007 apresenta um
excelente recurso para a criação de gráficos com
uma guia Gráficos cheia de recursos e um
assistente orienta o usuário a construir um gráfico.

2)

A Alça de Preenchimento está localizada no canto
inferior da célula ativa.Arrastando-a, podemos
preencher
rapidamente
o
conteúdo
das
célulasvizinhas com: o mesmo valor, valores
sequenciais (usando o Ctrl), padrões sequenciais
(mês, ano, etc., selecionando-se mais de um
célula) e fórmulas.

3)

Para inserir um gráfico, selecione a área com os
dados que deseja apresentar nele. Selecione,
inclusive, os dados que serão apresentados como
legenda e como gráfico.

4)

O atalho para transformar um número em forma
percentual é Ctrl + Shift + %.

analise as seguintes afirmativas sobre o ato de se
arrastar um arquivo com o mouse, de uma pasta para
outra.

2)

3)

4)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

26. Acerca das funcionalidades do MicroSoft Excel 2007,

24. Acerca do uso de arquivos e pastas no Windows 7,

1)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

Se a operação ocorre com a tecla CTRL
pressionada, o resultado é uma cópia (copiar e
colar), independente da unidade de origem e de
destino.
Se a operação ocorre com a tecla SHIFT
pressionada, o resultado é uma movimentação
(recortar e colar), independente da unidade de
origem e de destino.
Se a operação ocorre com a tecla CTRL+SHIFT
pressionadas simultaneamente ou ocorre apenas
com a ALT pressionada, o resultado é a criação
de um atalho para o item arrastado.
Se nenhuma tecla for pressionada, o resultado é
uma movimentação (recortar e colar), se a
unidade de origem e de destino forem distintas;
ou uma cópia (copiar e colar), se origem e
destino estiverem na mesma unidade.

Estão corretas:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2 e 4, apenas.
E) 1, 2 e 3, apenas.
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27. Acerca das funcionalidades do MicroSoft Powerpoint

29. Acerca

dos procedimentos de segurança na
navegação pela Web com o Microsoft Internet Explorer
8, analise as proposições abaixo.

2007, analise as proposições abaixo.
1)

Executando-se uma apresentação, pode-se
circular, sublinhar, desenhar setas ou fazer outras
marcações nos slides, a fim de enfatizar um ponto
ou mostrar uma conexão.

2)

Se quisermos alterar a ordem de vários slides em
uma apresentação, devemos selecionar Organizar
na guia Início e reorganizar os slides na ordem
desejada.

3)

É possível executar uma apresentação em dois
monitores, usando o modo de exibição do
Apresentador, permitindo, por exemplo, que o
público não veja as anotações do orador e você as
utilize como um script para sua apresentação.

4)

Em sua configuração padrão, o recurso SmartArt é
utilizado para inserir elementos gráficos para
comunicar informações visualmente.

1) O Filtro do SmartScreen é um recurso no Internet
Explorer que ajuda a detectar sites de phishing. O
Filtro do SmartScreen também pode ajudar a
protegê-lo da instalação de softwares malintencionados ou malwares.
2) O Filtro do SmartScreen é executado em segundo
plano enquanto você navega pela Web, analisando
sites e determinando se eles têm alguma
característica que possa ser considerada suspeita.
3) O Filtro do SmartScreen verifica os sites visitados e
compara com uma lista dinâmica e atualizada de
sites de phishing e sites de softwares malintencionados relatados.
4) O Filtro do SmartScreen também verifica arquivos e
pastas designados pelo usuário, tal como um
antivírus, e compara com a mesma lista dinâmica
de sites de softwares mal-intencionados relatados.

Estão corretas:

Estão corretas:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

30. Considerando os conceitos básicos de Internet,

28. Sobre o navegador Microsoft Internet Explorer 8,

assinale a alternativa correta.

analise as proposições abaixo.

A)

1) No Explorer 8 você pode clicar no botão do Modo
de Exibição de Compatibilidade
para exibir sites
que ainda não foram atualizados.
2) A barra de Favoritos permite adicionar feeds, Web
Slices e favoritos à barra de Favoritos para que
você possa ver quando o conteúdo atualizado no
site favorito foi alterado.
3) No Explorer 8 ainda não é possível a utilização de
múltiplas abas para serem utilizadas como páginas
iniciais.
4) A Navegação InPrivate permite que você navegue
na Web sem deixar vestígios no Internet Explorer.
Isso ajuda a impedir que qualquer outra pessoa
que possa estar usando seu computador veja quais
páginas você visitou e o que você procurou na
Web.

B)
C)

D)

E)

Um firewall é um antivírus atualizado que limpa
e protege contra vírus tipo worm.
Os tipos de firewall mais usados são os
AdWare e o Spyware.
Firewall não protege o seu computador contra
um programa “espião” conhecido como
“Cavalode Troia (trojan horse).
O sistema Windows XP, em nenhuma versão,
vem com firewall, e é preciso instalar algum
firewall como o ZoneAlarm.
Uma função do firewall é gerenciar os
programas que usam a Internet e as portas de
conexão com esta.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
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32. Esta questão apresenta-se com uma proposição e

Conhecimentos Gerais

uma causa para a proposição, introduzida pela palavra
“PORQUE”.

31. O país indicado pela letra X, no mapa observado a
seguir, é uma zona de tensãona atualidade,
possui o seguinte tipo de conflito:

A OPEP procura administrar de forma centralizada a
política petroleira de seus membros, que inclui o
controle de preços e o volume de produção,
PORQUEdefende a eliminação do colonialismo, a
soberania dos Estados do Oriente Médio e
a
integridade dos territórios nos quais se encontram
grandes reservas petrolíferas e carboníferas.

que

Sobre o texto, é correto afirmar que:
A)

B)

C)
D)
E)

a proposição e a causa são afirmações
verdadeiras, mas a causa não está relacionada
à proposição.
a proposição e a causa são afirmações
verdadeiras, e a causa está relacionada à
proposição.
a proposição é uma afirmação falsa e a causa
é uma afirmação verdadeira.
a proposição e a causa são afirmações falsas.
a proposição é uma afirmação verdadeira e a
causa é uma afirmação falsa.

33. Na nova fase que o mundo está vivendo, ou seja, o
que se denomina de “revolução técnico-científica”, são
dominantes as seguintes características:
1)
2)
3)
4)

multinacionalização das firmas.
internacionalização da produção e do produto.
grande revolução na informação.
novos papéis do Estado em uma economia
mundializada.
generalização do fenômeno ‘crédito’.

5)

Estão corretas:

A)
B)
C)
D)
E)

separatista
decorrente
de
estrangeira.
separatista.
guerrilha neo-nazista.
guerrilha para mudança de regime.
guerra civil ultranacionalista.

A)
B)
C)
D)
E)

ocupação

1 e 5, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2 e 5, apenas.
3, 4 e 5, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.

34. Ocorrem, no Brasil, espaços geralmente formados de
áreas contínuas institucionalizadas, com o objetivo de
preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos
hídricos, as características geológicas etc. Sobre esse
assunto, leia a definição a seguir e assinale a que ela
corresponde.
“Unidade de conservação destinada a abrigo de
espécies da fauna e da flora, com importante
significado científico”.
A)
B)
C)
D)
E)

ReservaExtrativista.
FlorestaNacional.
EstaçãoGeoecológica.
ReservaBiológica.
ParqueNacional.
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38. Para responder a esta questão, leia atentamente o

35. O gráfico a seguir refere-se a transformações ocorridas

texto a seguir.

no Capitalismo. Examine-o
o atentamente.

“Nos
Nos dias atuais, boa parte das exportações nortenorte
americanas envolvem serviços e não mercadorias.
Embora há mais de uma década o país apresenta
o maior déficit mundial no comércio de
mercadorias,
este
é,
em
parte
(2/3,
aproximadamente) compensado pelo superávit
super
do
comércio de serviços.”
serviços
LUCCI, ElianAlabi e outros. Território e Sociedade. São
Paulo: Saraiva, 2010.

O processo referido no texto é denominado:

O que esse gráfico está esquematicamente indicando?
indicando

A)
B)
C)
D)
E)

Ciclos de ecodesenvolvimento.
Ondulações do PlanejamentoEstatal.
Ondulações do Capitalismo de Estado.
Ciclos de desenvolvimento industrial.
Ciclos das Depressões Econômicas
Capitalismo.

A)
B)
C)
D)
E)
do

primarização da economia.
neomarxismoeconômico.
economia de plenoemprego.
neoliberalismoeconômico.
terceirização da economia.

39. São características que sinteticamente se relacionam à
Globalização:

36. Em 1997, em Kyoto, no Japão, líderes de 160 nações

1)

assinaram um protocolo que recebeu o nome da
cidade. Esse Protocolo prevê:

2)

A)
B)

C)

D)

E)

corte na emissão dos gases causadores do
efeito estufa, em relação aos níveis de 1990.
corte de apenas 50% das florestas densas,
sobretudo
nos
países
de
economia
subdesenvolvida.
proibição da utilização de energia produzida
por termoelétricas, que empregam
carvão
mineral, em todos os países que o assinaram.
diminuição da produção de gás metano e do
seu uso nas áreas rurais dos países
desenvolvidos e em vias de desenvolvimento.
controle dos efeitos de tsunamis
mis sobre as áreas
costeiras de países que possuem extensos
litorais.

3)
4)
5)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

37. A

Globalização da economia provocou uma
reestruturação produtiva da agropecuária brasileira.
Essa reestruturação foi marcada pelos seguintes fatos:
A)
B)
C)
D)
E)

aceleração das formas de circulação e
comunicação de pessoas e ideias.
desenvolvimento de uma consciência ecológica
planetária.
expansão mundial do neoliberalismo.
neoliberali
domínio crescente das empresas multinacionais
sobre a economia mundial.
reorganização do sistema financeiro internacional
de acordo com as exigências dos grandes
complexos empresariais.

1 e 5, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
2, 3 e 5, apenas.
1,2,3,4 e 5.

40. No Brasil, todo e qualquer procedimento que vise a
assegurar a conservação da diversidade biológica e
dos ecossistemas é denominado corretamente de:

oligopolização do espaço e estímulo à
caprinocultura.
territorialização do capital e oligopolização do
espaço agrícola.
intensificação da pecuária ultraextensiva e
territorialização do capital.
finalização das desigualdades sociais nas
áreas rurais e desterritorialização do trabalho.
estímulo à caprinocultura em áreas de cerrados
e queda acentuada das desigualdades sociais.

A)
B)
C)
D)
E)

usosustentável.
manejo.
recursoambiental
recursoambiental.
conservaçãoecogeográfica.
recursoambiental.
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43. Considerando

Noções de Direito

os
caracteres
dos
poderes
administrativos, assinale a alternativa incorreta.
A)

41. Acerca da invalidação dos atos administrativos,
assinale a alternativa correta.
A)

B)

C)
D)

E)

A Administração Pública, constatando a
ilegalidade de ato administrativo já publicado,
não o pode anular, devendo aguardar decisão
judicial que decrete a invalidação do referido
ato administrativo ilegal.
Constatando
a
ilegalidade
do
ato
administrativo, a própria Administração Pública
deve revogá-lo.
Constatada a ilegalidade do ato administrativo,
somente o Poder Judiciário pode invalidá-lo.
Somente por decisão judicial transitada em
julgado é que o ato administrativo pode ser
anulado, dado que o ato administrativo goza da
presunção de legitimidade.
Constatada a ilegalidade do ato administrativo,
a própria Administração Pública deve anulá-lo.

B)

C)
D)

E)

44. Acerca dos direitos e garantias fundamentais

42. Acerca dos princípios regentes da Administração

proclamados na Constituição
assinale a alternativa correta.

Pública,assinale a afirmativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

O poder de polícia administrativa dota-se do
atributo da autoexecutoriedade, de tal sorte
que, no geral, não necessita de prévia ordem
judicial para materializar-se.
Por
sua
característica
eminentemente
administrativa, os atos decorrentes do poder de
polícia da Administração Pública somente
podem ser executados mediante prévia ordem
judicial.
O poder hierárquico não se confunde com o
poder disciplinar da Administração Pública.
O poder regulamentar não confere à
Administração Pública a prerrogativa de instituir
direitos e obrigações, ainda que mediante
Decreto do Poder Executivo.
O exercício do poder disciplinar da
Administração Pública necessita observar o
devido processo legal.

O princípio da moralidade administrativa
coincide com o princípio da legalidade, daí por
que o ato administrativo que obedece à forma
prevista
em
lei
estará
atendendo,
necessariamente, ao princípio da moralidade
administrativa.
O principío da legalidade informa o princípio da
moralidade administrativa, razão pela qual é
correto afirmar que todo ato administrativo
formalmente legal é, necessariamente, moral.
Considerando-se que o princípio da legalidade,
tal como proclamado no artgio 37, caput, da
Constituição Federal, é o princípio maior a ser
observado pela Administração Pública, em
todos os seus níveis, é correto asseverar que o
princípio da moralidade não vai além do
princípio da legalidade.
Considerando-se
que
o
princípio
da
moralidade, em Direito Administrativo, não
coincide com a moral social, nem religiosa, mas
se atém ao conceito jurídico de moralidade
administrativa, constata-se que será bastante à
Administração Pública observar o princípio da
legalidade para que assim se faça atendida a
moralidade administrativa.
O princípio da moralidade impõe que o ato
administrativo atenda, efetivamente, ao motivo
legalmente previsto à sua prática e cumpra a
finalidade à qual se destina, daí por que atos
administrativos que atendam à forma legal
podem violar a moralidade administrativa,
estando, por tal vício, suscetíveis de anulação.

A)

B)

C)

D)

E)

Federal

em

vigor,

habeas-data significa a ação por meio da qual
o cidadão, privado de sua liberdade por ato
administrativo, busca ordem judicial que lhe
restaure a liberdade.
o direito à ampla defesa é peculiar ao processo
judicial, não estando presente no âmbito do
processo administrativo.
a todo litigante, em sede exclusivamente de
processo judicial, é assegurado o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
a todo litigante, em processo administrativo ou
judicial, é garantido o exercício do contraditório
e da ampla defesa.
considerando-se que a propriedade deve
atender à sua função social, a Administração
Pública pode, por razões de interesse social,
expropriar o latifúndio improdutivo, sem a
instauração de procedimento administrativo.

45. Acerca da Administração Pública Indireta, é correto
afirmar que:
A)
B)

C)

D)
E)

as autarquias públicas especiais são pessoas
jurídicas de direito privado.
as empresas públicas são pessoas jurídicas de
direito público, enquanto que as sociedades de
economia mista são pessoas jurídicas de
direito privado.
as empresas públicas e as sociedades de
economia mista são pessoas jurídicas de
direito privado.
as autarquias públicas e as empresas públicas
são pessoas jurídicas de direito público.
a Administração Pública Indireta abrange as
fundações públicas, mas não abarcam as
autarquias públicas, que fazem parte da
Administração Pública Direta.

Concurso Público –Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos - NUCEPE /CARGO:Agente de Polícia Civil de 3ª Classe

11

46. Considerando os caracteres dos atos administrativos,

49. Sobre imputabilidade penal, assinale a alternativa

assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)

D)
E)

correta.

Os atos discricionários não precisam ser
motivados.
Os atos vinculados não precisam ser
motivados.
Tanto os atos administrativos discricionários
como os atos administrativos vinculados
precisam ser motivados.
Os atos administrativos discricionários não
podem ser revogados.
Os atos administrativos discricionários não
podem ser anulados.

A)

B)
C)
D)

E)

A embriaguez involuntária, decorrente de caso
fortuito ou força maior, necessariamente exclui
a imputabilidade penal.
A embriaguez voluntária é causa de aumento
de até um terço da pena.
A
perturbação
da
saúde
mental
necessariamente exclui a imputabilidade penal.
Somente aquele que seja interditado por
sentença judicial é que se faz isento de pena,
no âmbito da responsabilidade criminal.
Nem sempre a perturbação da saúde mental é
causa de exclusão da imputabilidade penal.

47. Acerca da prisão em flagrante delito, assinale a
50. De acordo com a atual legislação que trata do tráfico e

alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

uso de drogas ilícitas, assinale a alternativa correta.

De acordo com as alterações havidas no
Código de Processo Penal pela Lei nº
12.403/2011, a autoridade policial não pode
mais prender em flagrante delito sem prévia
ordem judicial de prisão.
De acordo com o que dispõe o Código de
Processo Penal, mesmo depois das alterações
ditadas pela Lei nº 12.403/2011, qualquer do
povo pode, e a autoridade policial deve prender
em flagrante delito.
A Lei nº 12.403/2011 aboliu a prisão em
flagrante do texto do Código de Processo
Penal.
De acordo com as alterações ditadas pela Lei
nº 12.403/2011 ao texto do Código de
Processo Penal, somente se admite prisão em
flagrante delito para crimes imprescritíveis.
Não é possível efetuar a prisão em flagrante
delito de criminoso que, perseguido, consegue
ultrapassar o território do Estado onde praticara
o crime.

A)

B)

C)

D)

E)

51. Acerca da infração tipificada como abuso de
autoridade, é correto afirmar que:
A)

48. Acerca do Inquérito Policial, assinale a alternativa
incorreta.
A)

B)

C)

D)

E)

Aquele
que
guarda
drogas
ilícitas
exclusivamente para consumo próprio não
comete crime.
Aquele
que
guarda
drogas
ilícitas
exclusivamente para consumo próprio comete
crime, mas fica necessariamente isento de
pena.
Aquele
que
guarda
drogras
ilícitas
exclusivamente para consumo próprio comete
crime e está sujeito à aplicação de pena.
Aquele
que
guarda
drogras
ilícitas
exclusivamente para consumo próprio comete
contravenção penal.
Aquele
que
guarda
drogas
ilícitas
exclusivamente para consumo próprio só está
sujeito ao pagamento de multa.

Nos
crimes
de
ação
penal
pública
incondicionada, o inquérito policial não pode
ser instaurado de ofício pela autoridade policial.
Nos crimes de ação penal privada, o inquérito
policial não pode ser instaurado por requisição
do Ministério Público.
Nos crimes de ação penal privada, o inquérito
policial somente pode ser instaurado mediante
requerimento da parte legitimada para ajuizar a
ação penal.
Nos
crimes
de
ação
penal
pública
condicionada, o inquérito policial não pode ser
instaurado de ofício pela autoridade policial.
Nos crimes de ação pública incondicionada,
cabe à autoridade policial instaurá-lo de ofício
ou mediante requisição da autoridade judiciária
ou do Ministério Público, ou diante de
requerimento do ofendido ou de seu
representante.

B)

C)

D)

E)

manter alguém na prisão, sem arbitramento da
fiança prevista em lei, não constitui crime, mas
irregularidade processual sanável por habeascorpus.
o inquérito administrativo para a apuração de
fato configurado como abuso de autoridade e
aplicação da consectária sanção administrativa
deve ficar sobrestado até que se conclua a
ação penal instaurada acerca daquele mesmo
fato.
a autoridade administrativa competente,
observado
o
devido
processo
legal
administrativo, pode aplicar a pena de
demissão, pela prática de fato configurado
como abuso de autoridade, mesmo que ainda
não tenha sido concluída a ação penal
instaurada acerca daquele mesmo fato.
o crime de abuso de autoridade não acarreta
perda do cargo público, mas tão somente
suspensão do seu exercício, pelo prazo
máximo de cinco anos.
de acordo com a legislação em vigor, o crime
de abuso de autoridade não comporta pena
privativa de liberdade, mas tão somente pena
de multa ou restritiva de direitos.
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52. Acerca do que estabelece a Lei nº 11.340/2006,

55. Acerca do que proclama a Constituição Federal ao

conhecida como Lei Maria da Penha, é correto afirmar
que:
A)

B)

C)

D)

E)

tratar da Ordem Social, é correto afirmar que:
A)

a autoridade policial não está obrigada
legalmente a disponibilizar transporte a lugar
seguro para a mulher em situação de violência
doméstica e familiar, salvo por ordem judicial
expressa.
a legislação não avançou o suficiente para
prever, dentre as condutas configuradoras de
violência doméstica e familiar contra a mulher,
a violência psicológica, mas tão somente previu
a violência física e a violência moral.
o processo criminal acerca de fato configurador
de violência doméstica e familiar contra a
mulher obedecerá, a bem da celeridade
processual, às regras próprias, não recebendo
a incidência das normas do Código de
Processo Penal.
a ação penal concernente a fato configurador
de violência doméstica e familiar contra a
mulher obedecerá às normas do Código de
Processo Penal.
um crime, assim tipificado no Código Penal,
não pode configurar-se como conduta também
enquadrada como violência doméstica e
familiar contra a mulher.

B)

C)

D)

E)

56. Acerca do crime de tortura, é correto afirmar que:
A)

53. Assinale a alternativa correta, de acordo com os

B)

dispositivos da Constituição Federal que tratam da
Segurança Pública.
A)
B)
C)

D)

E)

C)

O exercício da polícia ostensiva compete às
polícias militares.
O exercício da polícia ostensiva compete às
polícias civis.
As polícias civis podem ser dirigidas por
integrante das Forças Armadas, na forma da
lei.
Os Municípios podem, na forma da lei, instituir
polícia militar municipal para a proteção de
seus bens, serviços e instalações.
Os Municípios podem, na forma da lei, instituir
guarda de natureza militar, para a preservação
da ordem pública.

D)
E)

individuais, assinale a alternativa correta.

54. Ainda acerca do que dispõe a Constituição Federal no
atinente à Segurança Pública, assinale a alternativa
incorreta.

B)

C)

D)
E)

a prática do crime de tortura não acarretará a
perda do cargo público, mas tão somente a
suspensão de seu exercício, pelo período
equivalente ao dobro da pena privativa de
liberdade aplicada.
o condenado por crime de tortura iniciará o
cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime semiaberto.
não constitui crime de tortura o emprego de
violência, ainda que com intenso sofrimento
físico, como medida de caráter preventivo, por
parte de quem detenha a guarda legal de
alguém.
a condenação por crime de tortura acarreta a
perda do emprego público.
a condenação por crime de tortura acarreta a
suspensão do exercício do emprego público.

57. Acerca dos direitos e garantias fundamentais
A)

A)

a ordem social tem como base o primado do
salário, como justa retribuição do trabalho,
meio à satisfação das necessidades essenciais
do cidadão e elemento indispensável ao
equilíbrio da economia.
a ordem social tem como base o primado do
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a
justiça sociais.
a ordem social tem como base a seguridade
social, compreendendo o conjunto integrado de
ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à previdência e à assistência social.
a ordem social tem como base a livre iniciativa,
a propiciar o exercício da atividade lícita e
remunerada de forma justa.
a ordem social tem como base a defesa da
economia popular e o combate à concorrência
desleal.

B)

Às polícias civis, dirigidas por delegados de
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais,
exceto as militares.
As polícias militares e os corpos de bombeiros
militares se subordinam aos Governadores dos
respectivos Estados, e não ao Ministro da
Defesa.
As funções de polícia judiciária cabem aos
órgãos da Corregedoria Geral dos Tribunais de
Justiça, não se confundindo com as atribuições
próprias da polícia civil estadual.
A execução de atividades de defesa civil
compete ao corpo de bombeiros militar.
Cabe à polícia federal o exercício da polícia
marítima, aeroportuária e de fronteiras.

C)

D)

E)

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em flagrante delito ou desastre,
mediante prévia ordem judicial.
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar durante a noite, sem
consentimento do morador, nem mesmo em
caso de flagrante delito.
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial.
É inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e
comunicações telefônicas, salvo por ordem
judicial para fins de investigação civil ou militar.
Os dados e comunicações telefônicas são
invioláveis, salvo por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer,
para fins de investigação tributária ou instrução
processual penal.

Concurso Público –Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos - NUCEPE /CARGO:Agente de Polícia Civil de 3ª Classe

13

58. Acerca do direito fundamental de propriedade, é

60. Ainda sobre os comandos do artigo 5º da Constituição

correto afirmar que:
A)

B)

C)

D)
E)

Federal, assinale a alternativa correta.

o poder público pode desapropriar a
propriedade privada por necessidade ou
utilidade pública, mediante prévia indenização,
que
fica
dispensada
em
caso
de
desapropriação por interesse social, para fins
de reforma agrária.
no caso de iminente perigo público, a
autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, sem que o respectivo
proprietário
tenha
direito
a
qualquer
indenização.
no caso de iminente perigo público, a
autoridade competente poderá usar da
propriedade particular, mas fica assegurado ao
proprietário o direito de indenização em caso
de dano, mesmo tendo sido comprovada a
situação de iminente perigo público.
a desapropriação por utilidade pública não dá
ensejo à indenização do expropriado.
somente a desapropriação por necessidade
pública é que não acarreta direito de
indenização ao expropriado.

A)

B)

C)

D)

E)

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito de indenização apenas pelo dano moral
decorrente de sua violação.
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito de indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.
A prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação
coletiva não constitui direito e garantia
fundamental.
As entidades associativas, ainda que
expressamente
autorizadas,
não
têm
legitimidade para representar seus filiados
judicialmente, somente podendo fazê-lo em
processos administrativos.
As entidades associativas, ainda que
expressamente
autorizadas,
não
têm
legitimidade para representar seus filiados em
processos
judiciais
perante
Tribunais
Superiores.

59. Considerando os comandos enunciados no artigo 5º
da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
A)

B)
C)

D)

E)

É livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele
sair com seus bens.
É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
Ninguém poderá ser compelido a associar-se
ou a permanecer associado, salvo à
confederação sindical da respectiva categoria.
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou
profissão,
independentemente
de
qualificação formal.
Ninguém será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante, salvo em
situação de encarceramento penal.
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