POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA

CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/BM-2008 DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA

3ª QUESTÃO
No verso 12 “muito menos de hospital”, a expressão em destaque foi
usada no sentido de

LÍNGU
A POR
TUGUESA
LÍNGUA
PORTUGUESA
Texto 01:

a)
b)
c)
d)
e)

O grande herói
A história de um herói,
hoje eu quero lhes contar.
É um homem destemido,
quando é hora de lutar!

4ª QUESTÃO
Em relação à segunda estrofe do texto, é correto afirmar:

É um herói que salva todos
No incêndio lá do hotel.
Ele enfrenta até leão,
tigre, onça e cascavel!

( ) O pronome “Ele” faz referência a herói.
( ) O termo “que” introduz uma oração subordinada.
( ) O conectivo “até” foi usado com o sentido de estabelecer uma
gradação.
( ) Os termos “leão, tigre, onça e cascavel” funcionam
sintaticamente como sujeito composto.

É um soldado corajoso,
na defesa nacional.
Não tem medo de injeção,
muito menos de hospital!

Analise as proposições, acima, e coloque V para Verdadeira e F para
Falsa.
Marque a alternativa CORRETA.

Você pode acreditar
em tudo o que eu estou falando:
esse herói sempre sou eu,
toda vez que estou sonhando!
BANDEIRA, Pedro. Mais respeito, eu sou criança!
São Paulo, Moderna, 2002, p. 15.

Com base na leitura do texto 01, responda às questões
de 01 a 05.
1ª QUESTÃO
No título do texto “O grande herói”, a inversão do adjetivo foi usada
com o sentido de mostrar a:
a)
b)
c)
d)
e)

estabelecer uma argumentação comparativa.
defender uma idéia em relação à defesa nacional.
identificar sobre o que o soldado tem medo.
argumentar um ponto de vista com relação ao hospital.
apresentar uma justificativa para seus atos heróicos.

a) V V V F
b) F V V V
c) V V F V

d) F F V V
e) V F F V

5ª QUESTÃO
O termo “o” no Verso 14:
a)
b)
c)
d)
e)

Funciona como determinante da palavra “que”
Substitui toda a idéia dos versos 15 e 16
Estabelece uma relação entre o soldado e o que ele fala
Desempenha papel de artigo indefinido
Funciona como pronome indefinido

Texto 02:

Bondade do soldado
Estatura do soldado
Humildade do soldado
Coragem do soldado
Dimensão do soldado

2ª QUESTÃO
Considerando a 1ª estrofe do texto, é correto afirmar:
( ) O sujeito da 1ª oração é “A história”.
( ) O pronome “lhes” tem função de objeto indireto.
( ) Os termos “hoje” e “quando” referem-se a tempo, mas
pertencem a categorias gramaticais diferentes.
( ) Os termos “herói” e “destemido” têm a mesma função
morfossintática.
( ) “A história” funciona como objeto direto.
Analise as proposições, acima, e coloque V para Verdadeira e F para
Falsa.
Marque a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

VFFVF
FVVFV
FFVFV
VVFVF
FVFVF

Com base na leitura do texto 02, responda às questões
de 06 a 08.
6ª QUESTÃO
No primeiro quadrinho o verbo usado é uma forma:
a) Nominal pretérita por não estar flexionada
b) Infinitiva que não apresenta noção de tempo
c) Nominal que simultaneamente apresenta característica de verbo
e adjetivo
d) Gerundial que indica uma ação em processo
e) De particípio utilizada na formação de uma locução verbal
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7ª QUESTÃO
O emprego da vírgula nos quadrinhos 2, 3 e 4 tem a finalidade de
separar:
a) Palavras ou expressões explicativas.
b) A seqüência de palavras numa enumeração.
c) Palavras em oração justapostas assindéticas.

8ª QUESTÃO
No último quadrinho pode-se verificar que
I- A forma verbal “não deixe” é derivada do presente do subjuntivo.
II- O termo “nenhum” equivale a “algum” e não varia em gênero e
número.
III- O termo “essa” funciona como demonstrativo de “lista”.

d) Orações intercaladas.

Analise as proposições, acima, e marque a(s) verdadeira(s).
Está(ão) CORRETA(S), apenas:

e) Expressões que funcionam como aposto.

a) I

b) I e II

c) I e III

d) II

e) III

Leia a tira e responda às questões 09 e 10.

Disponível em: <http://
tiras-zero.blogspot.com/
2 0 0 6 / 0 8 / t i r a s clssicas.html> Acesso em:
26/12/2007

9ª QUESTÃO
No primeiro quadrinho a expressão “temos que fazer” apresenta uma/
um:
a) Locução verbal que desempenha função equivalente ao de um
verbo único.
b) Verbo auxiliar “fazer” que acompanha a forma verbal composta.
c) Aspecto verbal pretérito em suas formas do subjuntivo e do
indicativo.
d) Indicação do início e do término do processo verbal.
e) Forma nominal com os auxiliares “ter” e “fazer” para exprimir um
processo que se prolonga.
10ª QUESTÃO
No terceiro quadrinho, em “Elas começam amanhã”, pode-se afirmar
que:
( ) A expressão “começam amanhã” indica um marco temporal com
equivalência de futuro.

Texto 03:
DIGA NÃO AO NÃO
1

5

10

15

20
21

( ) “Elas” é um pronome pessoal que se refere às matrículas.

Quem disse que alguma coisa é impossível?
Olhe ao redor. O mundo está cheio de coisas que,
segundo os pessimistas, nunca teriam acontecido.
“Impossível”
“Imprescindível”
“Não”
E ainda assim, sim.
Sim, Santos Dumont foi o primeiro homem a decolar
a bordo de um avião. Impulsionado por um motor aeronáutico.
Sim, Visconde de Mauá, um dos maiores empreendedores
do Brasil, inaugurou a primeira rodovia pavimentada do país.
Sim, a Shel Brasil também inovou no país.
Abasteceu o primeiro vôo comercial brasileiro.
Foi a primeira empresa privada a produzir petróleo
na Bacia de Campos.
Desenvolveu um óleo combustível mais limpo, o OC Plus.
O que é necessário para transformar o não em sim?
Curiosidade. Mente aberta. Vontade de arriscar.
E quando o problema parece insolúvel, quando
o desafio é muito duro, dizer: vamos lá.
Soluções de energia para um mundo real.
Texto publicitário. Revista Veja, São Paulo:
Abril, Ano 40, n. 42, 24 de outubro de 2007, p. 152.

( ) O termo “as aulas” foi substituído pela forma pronominal “elas”.

Com base no texto 03, responda às questões de 11 a 16.
( ) O tempo verbal “começam” concorda com o sujeito que o
precede.
Analise as proposições, acima, e coloque V para Verdadeira e F para
Falsa.
Marque a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

VFVV
FFVV
FVFV
VFFF
VVFF

11ª QUESTÃO
A palavra “NÃO” nas duas ocorrências no título do texto se
apresentam
a) com equivalência, tendo em vista serem da mesma categoria
gramatical.
b) com funções opostas, pois pertencem a categorias gramaticais
diferentes.
c) de forma paralela, pois pertencem ao mesmo domínio
morfossintático.
d) de forma homógrafa, tendo em vista fazerem parte do mesmo
grupo semântico.
e) como circunstâncias de negação, pois ambas são advérbios.
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12ª QUESTÃO
Marque a alternativa em cuja frase não tem sílaba tônica idêntica à
palavra em destaque do enunciado a seguir:
“Quem disse que alguma coisa é impossível?”
a) “Santos Dumont foi o primeiro homem [...] impulsionado por um
motor aeronáutico”.
b) “[...] desenvolveu um óleo combustível mais limpo”
c) “O que é necessário para transformar o não em sim?”
d) “E quando o problema parece ser solúvel?”
e) “Foi a primeira empresa privada a produzir petróleo.”
13ª QUESTÃO
A concordância na locução verbal “teriam acontecido” (linha 3) se
refere:
a)
b)
c)
d)
e)

Ao redor do mundo.
Aos pessimistas que olham o mundo.
A alguma coisa que é impossível.
A quem disse alguma coisa.
Às coisas do mundo.

( ) É um período composto por três orações.
( ) Todos os predicados das orações são verbais.
( ) “Caminhos” e “alianças” são complementos de um mesmo
verbo.
( ) As orações apresentam sujeito inexistente.
( ) O verbo “espera” tem como complementos um objeto direto e
um indireto.
Analise as proposições, acima, e coloque V para Verdadeira e F para
Falsa.
Marque a alternativa CORRETA.
a) V F F V F
b) V F V F V

c) V V F F V
d) F V F V F

e) F F F V V

18ª QUESTÃO
Observe as proposições a seguir e preencha adequadamente, fazendo
a correspondência numérica.
(1) Estamos aguardando o resultado da
prova ______ duas semanas.
(2) Fiquei sabendo ______ da festa.
(3) ______ 30 pessoas ficaram doentes.
(4) ______ do quintal foi feita de pau a
pique.

14ª QUESTÃO
O termo “ainda assim” (linha 7) foi usado no sentido de:
a)
b)
c)
d)
e)

17ª QUESTÃO
Pode-se afirmar do enunciado que:

Exemplificar o que foi dito antes, de forma enfática.
Acrescentar uma informação que se contradiz a outra.
Introduzir uma argumentação que confirma uma informação.
Retificar ou corrigir uma idéia anterior.
Marcar uma oposição entre dois segmentos.

( ) A CERCA
( ) CERCA DE
( ) HÁ CERCA DE
( ) ACERCA

Marque a alternativa CORRETA.

15ª QUESTÃO
Em “[...] a Shell Brasil também inovou no país.” (linha 12) o termo em
destaque exerce a mesma função sintática que se encontra em:

a) 1 3 4 2
b) 3 4 2 1
c) 2 1 3 4

a)
b)
c)
d)
e)

19ª QUESTÃO
Leia a piada, analise as proposições, a seguir, e marque a(s)
vedadeira(s).

“Foi o primeiro homem a decolar a bordo de um avião”
“Abasteceu o primeiro vôo comercial brasileiro”
“Impulsionado por um motor aeronáutico”
“O mundo está cheio de coisas”
“Sim, Visconde de Mauá, um dos maiores empreendedores do
Brasil”

16ª QUESTÃO
O enunciado “Soluções de energia para um mundo real” (linha 21):
a) Configura-se como uma oração absoluta.
b) Não se constitui uma oração, por sua característica
eminentemente nominal.
c) Representa um período composto por ter mais de uma oração.
d) Exemplifica o tipo de predicado nominal.
e) Registra um período simples por ter uma única oração.
Leia o enunciado a seguir e responda à questão 17.

“A legislação aponta caminhos, sugere
alianças e espera a colaboração efetiva das
organizações da sociedade civil.”
Revista Educação Profissional. São Paulo:
Segmento, 2007, p. 35.

1
2
3
4
5

d) 4 3 1 2
e) 2 1 4 3

Aluno de Direito ao fazer prova oral: - O que é uma fraude? - É
o que o senhor professor está fazendo - responde o aluno. O
professor fica indignado: - Ora essa, explique-se. Então diz o
aluno: - Segundo o Código Penal, ‘comete fraude todo aquele
que se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar’.
Disponível em: <http://www.piadasengracadas.com.pt/piadas-deadvogados.htm> Acesso em: 26/12/2007

I-

A palavra “indignado” (linha 3) pode ser substituída por
“revoltado” sem perder o sentido.
II- Em “Ora essa, explique-se” há um sujeito explícito, tendo em
vista que a partícula “se” faz referência ao aluno.
III- Em [...] “Segundo o Código Penal” [...] (linha 4) o termo em
destaque foi empregado para exprimir conformidade ao que
estabelece a lei.
IV- Em “[...]’comete fraude todo aquele que se aproveita da
ignorância do outro para o prejudicar’” (linhas 4-5) o pronome
oblíquo “o” substitui o termo “outro”.
Está(ão) CORRETA(S), apenas:
a) II e IV
b) I
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20ª QUESTÃO
No enunciado da placa abaixo, pode-se afirmar que:

RASCUNHO

a) O uso de “apartir” está de acordo com as convenções ortográficas.
b) O verbo “dar-se” está grafado corretamente, por ser
essencialmente pronominal.
c) “Apartir” foi empregado adequadamente para determinar o valor
do serviço.
d) Há uma inadequação ortográfica nos termos “dar-se” e “apartir”.
e) O “A” acoplado ao termo “partir” funciona como artigo definido.

MA
TEMÁTICA
MATEMÁTICA
21ª QUESTÃO

3
das 100 questões de um trabalho de
7
1
matemática e, posteriormente, resolvido
das questões restantes,
8
a quantidade de questões que ainda resta para um estudante
completar o trabalho, é igual a:
Tendo inicialmente resolvido

a)
b)
c)
d)
e)

10
25
5
50
5

22ª QUESTÃO
Num certo trecho de uma rodovia, a tarifa de pedágio é de R$ 9,00.
Tendo sofrido aumentos sucessivos de 20% e de 25%
respectivamente, o valor da tarifa passou a ser:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 13,35
R$ 13,05
R$ 13,50
R$ 13,25
R$ 13,10

23ª QUESTÃO
Um veículo percorre uma distância de 462 km, consumindo 1,5 litros
de gasolina a cada 11 km percorridos. Se o preço do litro de gasolina
é de R$ 2,40, a despesa com o referido combustível na viagem foi de:
a) R$ 150,12
b) R$ 151,20
c) R$ 152,10

d) R$ 150,21
e) R$ 151,21

24ª QUESTÃO
Um imposto de (0,5%)2 recolhido sobre uma transação bancária de
R$ 26.000,00 é igual a:
a) R$ 650,00
b) R$ 6.500,00
c) R$ 6,50

d) R$ 0,65
e) R$ 65,00
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25ª QUESTÃO
A tabela abaixo expõe os resultados da eleição para presidência de
um partido político:
Candidato A
Candidato B
Votos em Branco
Votos Nulos

RASCUNHO

48 %
32 %
15 %
5%

Sabendo que Votos Válidos = Total de votos – ( Votos Brancos +
Votos Nulos ), a porcentagem de Votos Válidos obtidos pelo candidato
A nessa eleição, foi igual a:
a) 68 %
b) 52 %
c) 60 %

d) 48 %
e) 80 %

26ª QUESTÃO
Pedro e Bino pretendem comprar juntos um caminhão. Sabendo-se
1
1
e Bino do valor do veículo e que se juntarem
que Pedro tem
7
5
R$ 34.500,00 ao que já possuem, terão o valor exato da compra. O
valor do caminhão é igual a:
a) R$ 52.250,00
b) R$ 55.200,00
c) R$ 52.000,00

d) R$ 55.000,00
e) R$ 52.500,00

27ª QUESTÃO
7
Um acionista que possui
das ações de uma empresa possui:
20
a) 20 % das ações
b) 35 % das ações
c) 7 % das ações

d) 4 % das ações
e) 27 % das ações

28ª QUESTÃO
Se f(x – 1) = – x2, então o valor de f(– 3) é igual a:
a) 4
b) 9
c) 16

d) – 9
e) – 4

29ª QUESTÃO
Sendo g e h funções de R em R definidas por g =
h =

a)
b)
c)
d)
e)

3 x − 3 − x , o valor de
[h (x)]2 − [g(x )]2 é igual a:
2

3 x + 3− x
e
2

–2
–1
0
3–x
1

30ª QUESTÃO
Se um viajante percorre em seqüência 10 km na direção Oeste, 3 km
na direção Norte, 5 km na direção Oeste e 11 km na direção Sul, a
distância em km entre os pontos de partida e de chegada, é igual a:
a) 23

d)

17

b) 13
c) 17

e)

13
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33ª QUESTÃO

HISTÓRIA D
A P
ARAÍB
DA
PARAÍB
ARAÍBA
A

“Dois meses depois da luta
João Tavares conquistou
Pirajibe e sua tribo
E com ele reatou
Relações de amizade
Que com muita vaidade,
Martim Leitão festejou

31ª QUESTÃO

A benfazeja aliança
O inimigo atacava
E o desejo comum
Dia a dia se arraigava
Visando a um só ideal
O núcleo colonial
Que então se iniciava
E o marco da conquista
Sem dúvida estava ficando
Por soldados, jesuítas
Muito bem testemunhado
Sob as bênçãos de Jesus
A fé ergueu uma cruz
Tudo estava iniciado.
Luiz Nunes Alves, apud Eliete Gurjão. In: Estudando a
História da Paraíba, 2001, p. 26.
Considerando a conquista da Paraíba NÃO É CORRETO afirmar:
(H. do Brasil- Itaussu. p. 40)

Com o objetivo de povoar a sua colônia na América, o rei de Portugal
dividiu o Brasil em 15 lotes e doou a 12 donatários. A Paraíba, terra
desconhecida, pertencia à capitania
a)
b)
c)
d)
e)

de Pernambuco.
do Rio Grande do Norte.
de Itamaracá.
do Ceará.
da Bahia.

32ª QUESTÃO
Criada de direito em 1574, quando da constituição de capitania real,
a Paraíba somente começou a existir de fato em 1585.
Analise as proposições a seguir:
I-

O retardamento da conquista explica-se pela resistência dos
índios potiguaras, aliados aos franceses traficantes de pau-brasil.
II- Nossa Senhora das Neves, terceira cidade do Brasil, por tratarse de sede de capitania real, já nasceu cidade, desconhecendo o
estágio de vila.
III- O primeiro capitão-mor da Paraíba foi Martim Leitão que instalou
a fortaleza de Santa Catarina.
IV- A sesmaria que originou o latifúndio, monocultor, com a canade-açúcar no litoral e brejo, e o binômio pecuária-algodão, no
sertão, responsabilizou-se pela ocupação da Paraíba.
Está(ão) CORRETA(S):
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, III e IV
Apenas I, II e IV
Apenas II e III
Apenas II, III e IV
Todas

a) Os conquistadores utilizaram a mão-de-obra dos índios que se
renderam na lavoura, nos engenhos e na construção de obras
para edificação da cidade de Nossa Senhora das Neves.
b) O papel da Igreja com a participação de diversas ordens como a
dos jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos foi de grande
importância na conquista da Paraíba.
c) A conquista definitiva da Paraíba somente foi possível quando
os portugueses conseguiram a adesão dos Tabajaras.
d) Com a dominação da Espanha sobre Portugal, a partir de 1580,
alguns espanhóis juntaram-se aos portugueses na tentativa de
conquista da Paraíba.
e) Após a Tragédia de Tracunhaém foi criada a Capitania Real da
Paraíba e como não houve resistência dos nativos, logo se deu a
efetiva conquista e ocupação do território.
34ª QUESTÃO
Fiadora e guardiã da sociedade, a Igreja sempre dispôs de bastante
prestígio.
Acerca das ordens religiosas da capitania da Paraíba e de seus
mosteiros podem ser destacados os seguintes elementos:
I-

Os jesuítas foram os primeiros missionários que chegaram à
capitania da Paraíba e acompanharam todas as lutas da
colonização.
II- Os franciscanos construíram o Convento de São Francisco o
qual se constituiu num núcleo de catequese para encaminhar os
brasilíndios ao trabalho útil e orientado.
III- Os beneditinos foram expulsos da capitania da Paraíba, porque
se posicionaram contra a Santa Inquisição e não usavam métodos
de educação tão rígidos como os jesuítas.
IV- Os missionários carmelitas fundaram o mosteiro de São Bento
onde iniciaram os trabalhos missionários.
Dentre eles, estão CORRETOS:
a) Apenas III e IV
b) Apenas I, II e III
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35ª QUESTÃO
Sobre a dominação holandesa na Paraíba, analise as proposições a
seguir:
I-

Tomada a capitania da Paraíba, os holandeses estabeleceram
suas defesas militares na fortaleza de Santa Catarina que seria a
praça forte com múltiplas funções: posto de vigilância; ponto
de apoio para a defesa; arsenal de guerra; prisão militar; palco
de torturas; execuções de traidores; caixa forte batava; refúgio
flamengo; e sede do governo durante a ocupação.
II- A capital da Paraíba, até então Filipéia, passou a denominar-se
Frederica. A administração holandesa foi implantada nesta cidade,
de forma a garantir a dominação e o controle sobre a produção
açucareira local.
III- A Companhia das Índias, após o retorno de Maurício de Nassau
a sua pátria, executou uma política agressiva: confiscou fazendas
e engenhos, perseguiu católicos e aumentou impostos.

Faça a associação das duas colunas.
1 - Revolução de 1817
2 - Confederação do Equador
3 - Revolução Praieira – 1848/49
4 - Revolta de Quebra-Quilos
5 - Ronco da Abelha
( ) Revolta que ficou assim conhecida pela modificação que
provocou no sistema de pesos e medidas.

Está(ão) CORRETA(S):
a)
b)
c)
d)
e)

38ª QUESTÃO
Apesar da rigidez da estrutura econômico-social baseada no latifúndio
e no trabalho escravo, as massas populares sempre procuraram
assinalar intensa participação na História da Paraíba.

Apenas a proposição I
Apenas as proposições I e II
Apenas as proposições II e III
Apenas as proposições I e III
Todas as proposições

( ) Revolta contra a atitude autoritária de D. Pedro I. O objetivo do
seu líder era reunir as províncias do Nordeste em uma república
( ) Foi o último movimento revolucionário do Império. Teve início
com os choques entre liberais e conservadores de Olinda

36ª QUESTÃO
“Quanto à parte central do território paraibano, a do Planalto da
Borborema, começou a ser explorada na década de 1660(...) Em 1697
Teodósio de Oliveira Ledo aldeia um grupo de índios ariús(ou ariás),
habitantes da ribeira do Piranhas, numa grande campina, nos limites
da região dos cariris. Fundou aí o núcleo que deu origem a Campina
Grande(...) O processo de ocupação desta área – o Agreste – esteve
relacionado a dois fatores que estão interligados.” (Regina Célia
Gonçalves. In: A questão urbana na Paraíba, 1999, p.25.)

( ) A revolta deu-se nos sertões de Pernambuco, Alagoas, Ceará e
Paraíba com o intuito de fazer o controle sobre os trabalhadores,
visto que, com o fim do tráfico negreiro, os homens livres tiveram
que trabalhar.
( ) Movimento de caráter republicano e separatista. Teve início em
Pernambuco e logo se estendeu às províncias de Alagoas,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Estes fatores são:
a) A produção de agave e de algodão.
b) A expansão da pecuária e a busca de terras para a produção de
agricultura de subsistência.
c) A economia açucareira e a expansão da pecuária.
d) A produção do abacaxi e a do algodão.
e) A expansão da pecuária e da cultura do abacaxi.
37ª QUESTÃO
O século XVIII foi marcado por profunda crise estrutural.
Analise as proposições a seguir:
I-

A Inquisição que se intensificou no século XVIII, esta
relacionada à expulsão dos jesuítas e foi um fator de atraso na
Paraíba.
II- Para favorecer a atuação da Companhia de Comércio de
Pernambuco e da Paraíba, a Coroa portuguesa estabeleceu a
fusão das duas capitanias em 1576. Com isso, a Paraíba fica
privada de autonomia.
III- Na zona sertaneja, a concentração territorial acentuou as
distâncias de classe, de modo que sua “vocação democrática”
só se torna válida se comparada à zona açucareira, mais senhorial.
IV- As atividades Algodoeira e cafeeira foram desenvolvidas no
vale do rio Paraíba para alavancar o progresso da capitania.
Está(ão) CORRETA(S):
a) Todas
b) Apenas I e IV

c) Apenas II e III
d) Apenas I, III e IV

Assinale a alternativa que indica a seqüência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

4, 1, 3, 2, 5
4, 2, 3, 5, 1
2, 4, 1, 3, 5
5, 3, 1, 2, 4
5, 1, 4, 3, 2

39ª QUESTÃO
“Alguns historiadores taxaram esse movimento de Revolução dos
Padres, devido ao grande numero de religiosos que a integraram. Na
Paraíba, as coisas tiveram essa mesma feição, explicável pelo preparo
intelectual dos sacerdotes, aptos à assimilação das idéias liberais.
Além da Paraíba, o movimento teve a adesão de Alagoas, Rio Grande
do Norte e Ceará.”
MELLO, J. Otávio de A. História da Paraíba. A UNIÃO,
João Pessoa, 2002, p. 102.

O texto refere-se à:
a) Revolução Pernambucana de 1817
b) Guerra dos Mascates
c) Coluna Prestes

e) Apenas I, II e III

d) Conjuração Baiana
e) Confederação do Equador
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40ª QUESTÃO
A participação ativa da Paraíba na rebelião de outubro, como
componente da Aliança Liberal, conferiu às lideranças locais, que já
integravam o aparelho administrativo, a permanência no poder, com
exceção do então governador Álvaro de Carvalho que se manteve
alheio às conspirações revolucionárias.
O texto refere-se:
a) ao ato de extrema bravura, de heroísmo, como se fora o grito de
emancipação da Paraíba, dado pelo presidente Epitácio Pessoa,
denominado dia do NEGO.
b) à Revolução Praieira, última rebelião do Império
c) à Revolta de Princesa liderada pelo coronel João Suassuna, chefe
político da cidade, localizada no sertão da Paraíba.
d) à reação dos comerciantes do interior da Paraíba, do Ceará e
principalmente de Pernambuco à “reforma tributária” promovida
pelo presidente João Pessoa.
e) à Revolução de 1930 que teve como estupim o assassinato de
João Pessoa

GEOGRAFIA D
ARAÍB
A
DA
PARAÍB
ARAÍBA
A P
41ª QUESTÃO
A área em destaque no cartograma abaixo representa a Superfície da
Borborema, sobre a qual é correto afirmar:

Constitui uma região homogênea com predomínio do clima semiárido e a vegetação de caatinga hiperxerófila.
II- Apresenta uma geografia diversificada, na qual há o contraste
de áreas de elevada umidade, a exemplo do Brejo, na frente
oriental e área de extrema aridez, nos Cariris, onde o rio Paraíba
comandou o processo de dissecação do planalto.
III- A altitude do planalto faz com que em toda a sua superfície haja
a ocorrência de chuvas orográficas, o que contribui para que o
clima seja sub-úmido e a caatinga adquira a fisionomia de mata
serrana, em contraste com a Depressão Sertaneja, onde o clima
semi-árido contribui para a formação da caatinga hiperxerófila.
IV- A presença do Agreste na Paraíba está intimamente relacionada
à superfície do Planalto da Borborema, cuja altitude, sempre
superior a 600 m, contribui com as chuvas orográficas e um
clima ameno.

42ª QUESTÃO
Estado da Paraíba – População por Regiões Geográficas
Densidade
População (hab.)
Área
Mesorregião
Demográfica
2
(Km )
Total
Urbana
Rural (Hab./km2)
Sertão
22.697,5 818.147
491.890 326.257
36,04
Borborema

15.555,3

276.927

150.140

126.787

17,80

Agreste

13.078,3 1.149.762

756.551

393.211

87,91

Mata

5.253,5 1.191.882 1.043.052 148.830

226,87

Total

56.584,6 3.436.718 2.441.633 995.065

60,73

Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2000.

Com auxílio do Quadro acima e com base nos seus conhecimentos
sobre as mesorregiões da Paraíba, assinale com V ou com F as
proposições abaixo, conforme sejam respectivamente Verdadeiras
ou Falsas em relação aos aspectos populacionais.
( ) A mesorregião da Borborema, onde estão localizados o Cariri e
o Seridó apresenta a mais fraca densidade demográfica por
causa das condições climática e do tipo de atividade econômica,
que é extensiva, o que se materializa através da ausência de
grandes centros urbanos.
( ) A Mata paraibana, primeira região a ser povoada no Estado, é a
mais populosa por apresentar uma área rural densamente
povoada devido a ser pioneira no processo de ocupação;
também por causa da atividade canavieira propensa à fixação
do homem ao campo, bem como pela estrutura fundiária que se
apresenta menos concentrada pelas sucessões hereditárias.
( ) O Agreste, que historicamente se consolidou como uma região
agropecuarista e policultora, possibilitou, principalmente
através de suas feiras, a formação de uma importante rede urbana
para o Estado com o surgimento de centros urbanos expressivos,
daí estar entre as regiões mais populosas e povoadas da
Paraíba.
( ) O Sertão, pela sua posição geográfica, foi a última região
paraibana a ser povoada. A ocupação se deu através da criação
extensiva do gado, que utilizava mão-de-obra escrava. Razões
pelas quais apresenta-se pouco populosa apesar de densamente
povoada, o que se reflete na ausência de centros urbanos
importantes e na maior proporção de negros e pardos entre a
população paraibana.

I-

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
a) II e III
b) II
c) I, III e IV

d) II, III e IV
e) I

A seqüência correta das assertivas é:
a)
b)
c)
d)
e)

VVFF
FVFV
FFVF
VVFV
VFVF

43ª QUESTÃO
A bacia sedimentar do rio do Peixe constitui uma exceção em meio
aos terrenos cristalinos da Depressão Sertaneja. De formação mais
recente é uma fossa tectônica preenchida por sedimentos. É esta
peculiaridade que possibilita a esta área a ocorrência de
a)
b)
c)
d)
e)
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44ª QUESTÃO
O mapa ao lado mostra alguns dos
municípios limítrofes da Paraíba que
apresentaram as mais altas taxa de
homicídios no período de 2002/2004.
Identifique-os na Coluna 1 através da leitura
do mapa associando-os às suas
respectivas áreas de fronteira na Coluna 2.
Coluna 1
(1) Caapora, município do litoral Sul do
Estado, em área canavieira de forte
concentração fundiária.
(2) Alcantil, na microrregião do Cariri
Oriental.
(3) Monte Horebe, na microrregião de
Cajazeiras, cortada pela PB 400.
(4) Paulista, na microrregião de Sousa, é
cortada pelas BR 427 e PB 293.
(5) São Mamede, às margens da BR 230
no vale do Rio Sabuji.
Fontes:
Coluna 2
Mapa Rodoviário do Estado da Paraíba.
( ) Limita-se
com
o
agreste Taxa Média de Homicídios – Paraíba - 2002/2004. In: http://www.bvsms.saude.gov.br/bvs/
pernambucano, onde tem acesso ao publicações/mapa_da_violencia_baixa1_pdf
mercado de confecções pela BR 104.
( ) Principal ligação da Paraíba com a área metropolitana do Recife, através da BR 101.
( ) Limita-se, na sua porção norte, com o Seridó potiguar.
( ) O município faz fronteira, na sua porção oeste, com o estado do Ceará.
( ) O município se limita, a leste, com o estado do Rio Grande do Norte.
A seqüência correta da numeração é:
a) 2 1 4 3 5

b) 1 2 4 3 5

c) 2 1 5 3 4

d) 4 5 3 2 1

e) 5 4 3 1 2

45ª QUESTÃO
A foto ao lado mostra a paisagem do baixo curso
do rio Paraíba, quando o mesmo se torna perene
e já sofre a influência dos fluxos e refluxos das
marés. Portanto a vegetação típica dessa
paisagem é:
a) A Mata Subcaducifólia de Transição,
constituída por espécies que perdem parte
das folhas atestando a diminuição gradual
da umidade à medida que nos afastamos do
litoral.
b) A Mata Atlântica, floresta que, apesar de
possuir a maior diversidade vegetal do
planeta, já se encontra devastada em
aproximadamente 95%.
c) O Campo de Restinga, constituído por
vegetação herbáceo-arbustiva adaptada aos
solos arenosos e pobres em nutrientes.
d) A Mata Perenifólia de Altitude, cujo aspecto
fisionômico e florístico assemelha-se à mata
atlântica.
e) O Manguezal, verdadeiro berçário do mar
Foto: Wolf Heckendorff. IN: Atlas Geográfico do Estado da Paraíba. João Pessoa: Grafset, 1985.
pela importância reprodutiva da vida marinha.
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46ª QUESTÃO
Associe as características apresentadas na Coluna 1 às respectivas
micro e mesorregiões descritas na Coluna 2.
Coluna 1
(1) Região tradicionalmente pecuarista e
policultora, passa por um processo de
pecuarização e latifundização, apresenta
melhoramento do rebanho bovino destinado
principalmente ao corte, mas também apresenta
diversificação no plantel com a introdução de
animais exóticos, a exemplo da criação de
avestruz.
(2) Localizada na mesorregião da Borborema,
apresenta forte identidade regional e um dos
climas mais secos da Paraíba. É a principal
produtora de gado caprino, o qual ganha
destaque através de políticas de incentivo
devido a seu consumo valorizado no mercado
urbano.
(3) Constitui paisagem muito marcante no Agreste
da Borborema por apresentar alto índice
pluviométrico proveniente das chuvas
orográficas e uma vegetação exuberante de
floresta perenifólia sobre solo espesso e bem
evoluído.
(4) Surgi na Paraíba como uma continuidade de
importante região potiguar. É uma das principais
áreas mineradoras do Estado e tem como
aspecto fisiográfico e florístico a caatinga
herbácea do tipo empobrecido com a presença
espaçada de jurema, catingueira e xiquexique.

Coluna 2
( ) Seridó

c) 3 4 1 2
d) 2 3 1 4

Lavoura

Quantidade
Produzida

Valor da Produção
(mil reais)

270.909

106.495

9.051

8.633

8.573

8.263

6.074.074

217.336

111.716

68.646

83.112

196.494

Abacaxi (mil frutos)
Cana-de-açúcar (t)
Feijão (t)
Fumo (t)

( ) Cariri

227

1.265

299

255.768

44.807

27.927

Milho (t)

123.880

54.878

182.611

15.165

9.969

523

Fonte: Anuário Estatístico do Estado da Paraíba 2004 – CD-Room

Com base nos seus conhecimentos sobre as características da
agricultura paraibana escolha as proposições que fazem a correta
leitura da tabela:
( ) Agreste

( ) Brejo

47ª QUESTÃO
Em relação à industrialização paraibana, sobretudo a partir dos anos
1960, é correto afirmar:
O objeto inicial da criação dos distritos industriais nas cidades
de Campina Grande e João Pessoa era fornecer a infra-estrutura
capaz de atrair pequenas empresas com projetos aprovados pela
SUDENE.
II- As pequenas e médias empresas paraibanas que atuavam no
ramo tradicional e utilizavam mão-de-obra e matérias-primas
locais foram as que menos se beneficiaram com os incentivos da
SUDENE, contrariando o projeto inicial deste órgão.
III- A integração da economia paraibana à economia nacional, no
período em análise, foi de subordinação ao mercado do Sudeste,
como aconteceu com todos os estados nordestinos, não
contribuindo desta forma para uma industrialização com bases
locais.
IV- A criação dos distritos industriais nos demais municípios que
formam a Grande João Pessoa, bem como a criação do distrito
industrial de Queimadas, gerou uma forte concorrência para a
capital do Estado e para Campina Grande, contribuindo desta
forma para a desindustrialização e crise econômica das
respectivas cidades.

I-

A cana-de-açúcar e o abacaxi, apesar de produzidos em áreas
restritas, sobretudo na Mata Paraibana, são os principais
produtos comerciais do estado da Paraíba, o que se constata
através do valor da produção.
II- O milho e o feijão destacam-se pelas áreas plantadas por serem
os produtos mais disseminados por todo o Estado, o que se
explica por também se constituírem como culturas de subsistência
cultivadas por pequenos produtores, os quais vendem o
excedente.
III- A mandioca, um dos produtos básicos na alimentação do
paraibano, é a terceira cultura agrícola mais produzida no Estado,
o que se deve ao cultivo em propriedades de grandes produtores,
ao uso de capital intensivo, à modernização do seu cultivo e aos
incentivos governamentais para a ampliação de sua produção.
IV- O algodão, que já foi um dos principais produtos de exportação
da Paraíba, foi totalmente erradicado em todo o Estado, devido
à praga do bicudo. A produção que aparece na tabela já é fruto
de pesquisas da EMBRAPA, que criou um tipo de algodão
herbáceo com cores variadas para substituir o algodão arbóreo
de ciclo vegetativo curto e de cor branca.
Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) alternativa(s):
a) I
b) III e IV

c) I e IV
d) IV

Coluna 1
(1) Santuário de Padre Ibiapina
(2) Cruz da Menina
(3) Pedra de Santo Antônio
(4) Estátua de Frei Damião
A seqüência correta é:

a) I e IV
b) IV

a) 2 3 4 1
b) 2 1 4 3

e) III

e) I e II

49ª QUESTÃO
A consagração de muitos lugares para a prática do sagrado pelo
povo paraibano faz com que em alguns lugares se desenvolva um
turismo religioso que movimenta temporariamente a economia e
recebe o incentivo dos poderes locais. Associe os locais de turismo
religioso citados na Coluna 1 aos respectivos municípios onde estão
localizados.

Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) alternativa(s):
c) I, II e III
d) II e IV

Área Plantada
(ha)

Mandioca (t)

Tomate (t)

e) 1 3 4 2

I-

Principais Lavouras temporárias - Paraíba - 2003

Algodão herbáceo (t)

A seqüência correta das assertivas é:
a) 4 2 1 3
b) 4 1 2 3

48ª QUESTÃO
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Coluna 2
( ) Patos
( ) Solânea
( ) Guarabira
( ) Fagundes

e) 4 1 3 2
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50ª QUESTÃO
“A criação extensiva, com o gado criado solto [...]. Para que os animais
de um proprietário não se confundissem com os de outro, recebiam o
sinal ou a ferra [...]. Assim, animais de fazendas e ribeiras diversas
caminhando reuniam-se [...] sem que houvesse dificuldade de ser
identificada a fazenda a que pertenciam [...]. Findo o inverno [...]
reuniam-se vaqueiros de várias sesmarias para apartar o gado,
separando os animais de propriedades diversas e ferrando os
novos”.
ANDRADE, Manuel Correia de. A Terra e o Homem do
Nordeste. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 154.

O texto nos remete à origem de uma das festas mais tradicionais da
cultura paraibana, hoje re-significada no espaço urbano e
transformada em atração turística, que geralmente acontece
concomitantemente com a apresentação de megas shows. Trata-se,
portanto
a) da cavalhada.
b) das festas juninas.
c) da ciranda.

d) da congada.
e) da vaquejada.

NOÇÕES BÁSICAS NECESSÁRIAS
À ATIVID
ADE POLICIAL MILIT
AR
TIVIDADE
MILITAR

54ª QUESTÃO
Sobre as Ordenanças, é correto afirmar que
a) o documento regulador das atividades das Ordenanças era
denominado Estatuto das Ordenanças e Sargentos-Mores e
estabelecia pena de prisão para quem faltasse ao treinamento e
multa para quem não cuidasse bem dos armamentos que eram
fornecidos gratuitamente pelos negociantes que importavam
mercadorias.
b) eram uma espécie de defesa militar formada por grupos a cavalo
e cujas armas utilizadas eram, normalmente, bacamarte, facão,
sunchos e adagas.
c) as Ordenanças e as Milícias se constituíam em tropas disciplinadas
e organizadas e a participação nelas era disputada pela população.
d) após extintas pela criação da Guarda Municipal, as Ordenanças
continuaram a existir, como por exemplo em Baía da Traição, onde
se tem notícia da participação de uma Ordenança contra a expulsão
dos holandeses, fato iniciado em Pernambuco e que se estendeu
à Paraíba.
e) sua principal atividade era a realização de serviços de utilidade
pública e o atendimento à população, nos casos de calamidades
nas Áreas do Termo (hoje Distritos) onde se organizavam.
55ª QUESTÃO
Leia os enunciados e assinale a resposta INCORRETA.

51ª QUESTÃO
Sobre “Poder de Polícia”, é correto afirmar que é
a) o poder exercido pelo policiamento ostensivo.
b) o poder que é dado ao Comando Militar para combater o crime.
c) a capacidade que o poder público delega aos seus agentes para
limitar direitos individuais, em benefício da coletividade.
d) o poder de prender, autuar e de vigilância da Polícia Militar.
e) a forma de a Administração Municipal assegurar a segurança da
cidade.
52ª QUESTÃO
Assinale a resposta correta.
a) A Milícia era uma Tropa auxiliar da Tropa de Linha (Exército) que
se organizava em Regimentos localizados em Freguesias.
b) A Tropa de Linha originalmente era chamada de Terço porque
continha um terço de integrantes de uma Unidade Militar completa
(Batalhão).
c) Os integrantes da Milícia eram escolhidos nas Sesmarias e o seu
serviço era uma atividade regular, permanente e remunerada.
d) O treinamento das Milícias era realizado apenas em dias úteis,
excetuando-se os domingos e feriados.
e) O comandante de uma Milícia tinha o título de Alferes.
53ª QUESTÃO
Assinale a resposta correta.
a) As Áreas do Termo (hoje Municípios) eram atendidas pelas
Milícias.
b) A Sesmaria era uma área da cidade ou vila composta de vários
bairros, tendo o seu comandante (um fazendeiro) o título de major.
c) O Terço era uma Unidade Militar de três mil homens composta
por nobres portugueses e completada por brasileiros
exclusivamente brancos.
d) Henrique Dias era uma Tropa Urbana de Pernambuco, formada,
exclusivamente, por negros libertos e mamelucos.
e) Capitão de Assalto era uma Tropa Urbana formada por negros
libertos e cuja missão, em tempo de guerra, era o serviço de
mensageiro dentro da Tropa de Linha.

a) Os Presidentes dos Conselhos Provinciais (hoje Governadores
de Estado), na época da Primeira Regência Trina, não dispunham
de uma força organizada para manutenção da ordem pública.
b) Durante o Período Regencial, foram registradas em todo país,
muitas revoltas. Algumas Províncias (hoje Estados) tentavam se
tornar independentes.
c) Movimentos revolucionários como a Cabanagem (no Pará), a
Balaiada (no Maranhão), a Sabinada (na Bahia) e a Guerra dos
Farrapos (no Rio Grande do Sul), por terem conotação políticas
não afetavam a segurança interna e, portanto, não causavam
problemas de segurança pública.
d) As forças existentes nas Províncias eram as Tropas de Primeira
Linha (Exército) e de Segunda Linha, reserva do Exército sem
vinculo com o Presidente do Conselho Provincial.
e) O Corpo de Guardas Municipais Voluntário a pé e a cavalo, para
manter a tranqüilidade pública e auxiliar a Justiça, foi criado em
1831, não podendo exceder o número de 640 pessoas e a despesa
anual de 180 contos de réis.
56ª QUESTÃO
Sobre as origens da Polícia Militar na Paraíba, pode-se afirmar que
a) as Rondas Cívicas eram formadas por civis voluntários, mediante
pequena ajuda de custos e comandadas por um oficial da Tropa
de Linha (Exército).
b) o serviço de Rondas Cívicas era subordinado ao Juiz de Paz e a
Tropa de Primeira Linha era subordinada ao Conselho Provincial.
c) existiam na capital da Província seis postos de guarda da Tropa
de Primeira Linha, os quais, à noite, eram reforçados por mais
quatro homens que formavam patrulhas destinadas a apoiar as
ações da Rondas Cívicas.
d) quando era efetuada uma prisão pela Ronda Cívica, o preso era
entregue ao Juiz de Paz que o enviava à cadeia, comunicando o
fato ao oficial de quarteirão.
e) o serviço de Rondas Cívicas destinava-se à manutenção da ordem
pública e era efetuado, em cada quarteirão da cidade, por civis
voluntários, residentes nesses locais e que não eram remunerados,
comandados por um cidadão entre eles escolhido.
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57ª QUESTÃO
É INCORRETO afirmar que

60ª QUESTÃO
Quanto aos oficiais de carreira, pode-se afirmar que eles são os

a) a Guarda Municipal Provisória destinava-se ao auxílio dos
serviços da justiça e da manutenção da ordem.
b) o Conselho Provincial autorizou a criação da Guarda Municipal
Provisória, que deveria ser implantada em todos os municípios
da Paraíba.
c) a Guarda Municipal Provisória era uma Tropa paga, formada por
voluntários, organizada e dirigida pelo Juiz de Paz.
d) os Juízes de Paz, criadores da Guarda Municipal, Tropa paga
formada por voluntários, conseguiram reunir efetivos suficientes
para esse serviço, devido à remuneração.
e) a Guarda Municipal Provisória foi a primeira organização
destinada à Segurança Pública, financiada pelo Conselho
Provincial.

a) que pertencem à reserva da Corporação e percebem remuneração
do Estado, sujeitos ainda à prestação de serviços na ativa,
mediante convocação.
b) alunos de órgãos de formação de policiais militares da ativa.
c) incluídos na polícia militar, voluntariamente, durante os prazos
que se obrigaram a servir.
d) que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial
militar, têm estabilidade assegurada ou presumida.
e) que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial
militar, têm estabilidade assegurada não presumida.

58ª QUESTÃO
No que diz respeito à Guarda Nacional, é correto afirmar que

61ª QUESTÃO
A propósito do abuso de autoridade, analise as seguintes
proposições:
I-

a) o segundo Batalhão da Guarda Nacional tinha sede no Engenho
Bangüê, formado também por quatro Companhias, sendo uma
instalada em Dona Inês, uma em Santa Rita, uma em Pitimbu e
uma em Cajazeiras.
b) o primeiro Batalhão da Guarda Nacional era formado por quatro
Companhias instaladas respectivamente: uma em Guarabira, uma
em Tambaú (na Colônia Juliano Moreira), uma em Areia e uma em
Campina Grande.
c) era subordinada, sucessivamente, aos Juízes de Paz e Criminais,
aos Presidentes das Províncias e ao Ministro da Justiça que,
como autoridades civis, podiam requisitar seus serviços.
d) após 1831 foram criados Batalhões da Guarda Nacional na zona
do Sertão, destinados à pacificação de movimentos civis.
e) durante o Império, a Guarda Nacional tinha um papel de
dominação política, pois seus comandantes tornaram-se chefes
políticos e passaram a fazer uso de suas prerrogativas políticas
para se perpetuarem no poder.
59ª QUESTÃO
No que diz respeito à Guarda Permanente, é correto afirmar que
a) o Conselho Provincial fixou-lhe o Efetivo, que era composto por:
um capitão comandante, um sargento, um furriel, três cabos, dois
cometes e quarenta e dois soldados. O pessoal que fosse
participar da Cavalaria deveria se apresentar com seu próprio
cavalo.
b) o item que mais provocou discussão entre os conselheiros foi o
relativo à remuneração, pois os vencimentos mais baixos (os do
soldado) equivaliam ao valor de um cavalo de carga e oito gramas
de ouro.
c) não havia gratificação ou ajuda de custo para quem fazia parte da
Cavalaria. Ele é que comprava a forragem para seu cavalo.
d) ao apreciar a tabela de vencimentos dos Corpos de Guardas
Municipais Permanentes da Paraíba, a Regência aumentou os
vencimentos do comandante e do sargento, reduziu os do furriel
e dos cabo e os cometes e soldados continuaram ganhando a
mesma coisa.
e) o fardamento que deveria ser usado pelo Corpo de Guardas
Municipais Permanente foi descrito pelo Conselho Provincial
como “Fardela toda azul natier, com vivos amarelos na gola e nos
canhões; calça branca por cima dos coturnos; barretina de chapéu
com cometa atravessado na frente, com as três letras iniciais
G.M.P., de metal prateado e braço também de metal prateado, com
o laço no meio.”

Se constitui abuso de autoridade prender alguém sem
formalidades legais, não comunicando ao juiz a prisão ou
detenção da pessoa, prender quem deseje pagar fiança quando
cabível e deixar o juiz de relaxar prisão ou detenção ilegal.
II- Pode cometer abuso de autoridade quem exerce função, emprego
ou cargo público, civil ou militar mesmo que transitoriamente e
sem remuneração.
III- Quando o abuso for cometido por militar, pode haver a pena
autônoma ou acessória do acusado não poder exercer funções
policiais ou militares, no município da culpa, por um a cinco
anos.
IV- A sanção administrativa a que está sujeito quem comete abuso
de autoridade divide-se em: advertência, repreensão, suspensão
de cargo, função ou posto por cinco a cento e cinqüenta dias
sem vencimentos e sem vantagens, destituição de função,
demissão e demissão a bem do serviço público.
Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as proposições I, II e IV
Apenas as proposições II e IV
Todas as proposições
Apenas as proposições II, III e IV
Apenas as proposições I, II e III

62ª QUESTÃO
Ocorre o flagrante presumido, quando o agente
a) é preso quando está cometendo a infração penal.
b) que, logo depois da prática do crime, embora não tenha sido
perseguido, é encontrado portando instrumentos, armas, objetos
ou papéis que demonstrem por presunção ser ele o autor da
infração penal.
c) é preso, dias após o fato, com o objeto do crime.
d) é preso quando acaba de cometer a infração penal.
e) é perseguido e preso em situação que faça presumir ser ele o
autor da infração.
63ª QUESTÃO
Sobre o crime, é correto afirmar que
a) é composto por 4 elementos: a ação, o dolo, a culpa e o dano.
b) é composto de 3 elementos: ação, ilicitude e culpabilidade.
c) – visto pelo prisma social e filosófico – é a conduta humana que
lesa ou expõe a perigo um patrimônio protegido pela lei penal.
d) o Código Penal não nos traz o conceito de crime.
e) é a conduta humana que infringe a lei penal ou uma contravenção
punida por lei.
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64ª QUESTÃO
De acordo com o Código Penal Brasileiro:

69ª QUESTÃO
Assinale a alternativa correta.

a)
b)
c)
d)
e)

a) Os menores de 18 anos, apesar de penalmente imputáveis pela
prática do ilícito, não sofrem sanção penal e sim medidas sócioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
b) Comete crime o Oficial de Justiça, que munido de ordem judicial,
arromba as portas da residência do devedor, a fim de proceder à
penhora de bens.
c) Mesmo em caso de flagrante delito, a prisão só pode efetuar-se
em virtude de pronúncia da autoridade competente.
d) Em caso de fuga, a autoridade policial está autorizada por lei a
usar a violência extrema, consistente na morte do procurado,
pois trata-se de estrito cumprimento do dever legal.
e) Pratica crime o policial que, sem ordem judicial e sem que o menor
esteja em caso de flagrância, retira-o do interior de sua residência,
nele coloca algemas e o conduz até à Delegacia de Polícia.

Pode haver legítima defesa contra agressão passada.
Na legítima defesa putativa, o fato é objetivamente ilícito.
A legítima defesa é uma circunstância atenuante.
Não se admite a legítima defesa sucessiva.
O injusto agressor pode, em seu favor, alegar legítima defesa se
repelir o ataque lícito do ofendido.

65ª QUESTÃO
Analise as seguintes proposições que tratam de legítima defesa.
Analise-as, coloque V para Verdadeira, F para Falsa e marque a
alternativa CORRETA.
( ) Legítima defesa é a repulsa à agressão do próprio ofendido.
( ) Na legítima defesa, a ação pode se dirigir contra outrem alheio
ao fato.
( ) Na legítima defesa, existe um conflito de direito.
( ) Não existe legítima defesa de terceiro.
a) F V F V
b) F F F F
c) V V F F

d) F V F F
e) F F V F

66ª QUESTÃO
Quanto ao estado de necessidade, é correto afirmar que
a) no estado de necessidade, existe defesa contra a ação humana.
b) a agressão é sempre dirigida contra o agressor.
c) no estado de necessidade, existe a defesa de um direito
personalíssimo contra uma agressão injusta.
d) ele pode se originar do ataque de um animal ou de um fenômeno
da natureza (incêndio).
e) somente o perigo causado culposamente impede que seu autor
alegue estado de necessidade.
67ª QUESTÃO
Não há excludente de ilicitude quando
a) um policial algema um cidadão honesto, sósia de um fugitivo.
b) o policial priva o fugitivo de sua liberdade ao prendê-lo em
cumprimento de ordem judicial.
c) policiais, ao abordarem um indivíduo que furtara um veículo, são
recebidos com tiros e, ao revidar, atingem-no.
d) policial atira em um detento em fuga, valendo-se dos meios
necessários e sem excesso.
e) policiais militares, em razão de racha automobilístico, em altas
horas da madrugada, desfecham tiros na direção dos veículos
envolvidos.
68ª QUESTÃO
Quanto ao uso de algemas, é correto afirmar que
a) em hipótese alguma, o uso de algemas pode ser considerado
constrangimento ilegal.
b) encontra-se disciplinado pelo Código de Processo Penal.
c) a Lei de Execuções Penais determina que o emprego de algemas
seja regulamentado por decreto estadual.
d) é excepcional e somente pode se dar nas hipóteses de impedir ou
prevenir a fuga, desde que haja fundada suspeita ou receio, ou
para evitar agressão do preso contra os policiais militares.
e) é do Código Penal Militar a competência para disciplinar os casos
em que se pode usar algemas.

70ª QUESTÃO
Quanto ao estado de necessidade, pode-se afirmar que
a) confunde-se o estado de necessidade com o estado de precisão,
carência ou penúria.
b) o bombeiro não pode alegar estado de necessidade e recusar-se
a uma situação perigosa mesmo quando impossível o salvamento
ou o risco for inútil, pois ele tem o dever legal de enfrentar o
perigo.
c) o bombeiro, que tem o dever legal de enfrentar o perigo, pode, no
entanto, recusar-se a uma situação perigosa quando impossível
o salvamento ou o risco for inútil.
d) o furto famélico é exemplo típico de estado de necessidade.
e) o estado de necessidade para ser reconhecido não precisa ser
provado.
71ª QUESTÃO
Leia os enunciados e marque a alternativa correta.
a) Um náufrago que afoga o outro para ficar com a bóia de salvação
e só depois percebe que lutava em águas rasas não comete crime.
b) Age em legítima defesa de terceiro o pai que mata o pitbull do
vizinho que está atacando sua filha.
c) A violência esportiva configura-se crime mesmo produzida dentro
das regras de jogo.
d) Configura-se crime a recusa do particular em obedecer a mandato
judicial cumprido no período noturno.
e) O Código Penal disciplina os casos em que se pode usar algemas.
72ª QUESTÃO
Sobre crianças e adolescentes infratores, é INCORRETO afirmar
que
a) atingido o limite de 3 anos, o adolescente deverá ser liberado e
colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida.
b) os menores de 18 anos não sofrem ação penal pela prática de
ilícito, em decorrência da ausência de culpabilidade.
c) os menores de 18 anos estão sujeitos ao procedimento e às
medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
d) o menor de idade pode ser sujeito passivo de prisão em flagrante.
e) o período máximo de internação não poderá exceder a 3 anos,
sendo certo que ao completar 21 anos deverá ser liberado
compulsoriamente.
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73ª QUESTÃO
Assinale a alternativa correta.

77ª QUESTÃO
Leia os enunciados e marque a alternativa INCORRETA.

a) A resistência à prisão pode ser passiva, com o preso debatendose para não colocar as algemas, e ativa quando ele se deita no
chão para não ingressar na viatura.
b) Os excessos cometidos pelos que agem em estrito cumprimento
do dever legal poderão configurar abuso de autoridade.
c) As pessoas que auxiliam o executor do mandado de prisão podem
usar dos meios ao seu alcance para vencer a resistência da pessoa
a ser detida.
d) Os terceiros que invistam contra o executor, buscando impedir a
concretização da prisão em flagrante, não podem ser presos em
flagrante pelos crimes que cometerem contra o executor da ordem.
e) Não respondem pelos excessos os que agem no cumprimento do
dever legal.

a) A excludente do estrito cumprimento do dever legal dirige-se aos
funcionários ou agentes públicos que agem por ordem da lei.
b) O dever legal pode constar de decreto, regulamento ou qualquer
ato administrativo infralegal, desde que originário de lei.
c) A excludente do estrito cumprimento do dever legal também inclui
o particular que exerce função pública.
d) Não constitui crime ordenar ou executar medida privativa de
liberdade individual sem as formalidades legais.
e) Admite-se o estrito cumprimento do dever legal putativo.

74ª QUESTÃO
Assinale a alternativa correta.
a) Para efeito de crime doloso contra menor de 14 anos, a vítima será
menor até as 24 horas do dia anterior ao dia do seu aniversário.
b) Nas hipóteses de crime culposo praticado contra vítima menor
de 14 anos, haverá majoração da pena (agravamento de 1/3).
c) O abandono de idoso em hospitais, casas de saúde e entidades
de longa permanência constitui crime de ação penal privada.
d) Não prover as necessidades básicas do idoso, quando obrigado
por lei ou mandado, configura crime punido com pena de reclusão
de 6 meses e multa.
e) O crime de abandono de incapaz é aumentado de 1/3 se o crime é
praticado contra maior de 65 anos.
75ª QUESTÃO
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) É mais vantajoso disparar arma de fogo de uso proibido ou restrito
do que possuí-la ou portá-la.
b) O condutor é a pessoa autorizada (ou não) que deu voz de prisão
ao agente de fato criminoso e o conduz à autoridade competente.
c) A pena de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito ou proibido é menor do que a prevista para o crime de
disparo de arma de fogo.
d) Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo
sem risco pessoal em situação de iminente perigo, configura crime.
e) Retardar ou dificultar ao idoso assistência à saúde, sem justa
causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública
configura crime.
76ª QUESTÃO
Assinale a alternativa correta:
a) Sujeitar o idoso a trabalho excessivo ou inadequado configura
crime previsto no Estatuto do Idoso, punido com pena de
detenção de um (1) ano e multa de dois (2) meses.
b) Matar menor de 14 anos levará o agente a incidir na causa especial
de aumento de pena de 1/6.
c) Se a vítima for maior de sessenta (60) anos e o crime for doloso, a
pena será aumentada de 1/3.
d) Se do fato de obrigar o idoso a condições desumanas ou
degradantes ou a trabalho excessivo resultar lesão corporal de
natureza grave, o crime será punido com detenção de dois (2) a
quatro (4) anos.
e) Qualquer pena será aumentada de 1/3 se a vítima for maior de
sessenta e cinco (65) anos.

78ª QUESTÃO
Com base no que disciplina a Lei nº 10.826/03 (Lei do Desarmamento),
é correto afirmar que
a) a lei não equiparou a posse ou o porte de acessório ou munição
à posse de arma de fogo.
b) em caso de porte ilegal de munição, a ausência de potencialidade
lesiva, vez que a munição não pode ser usada sozinha, configura
o crime, por ser ele de mera conduta.
c) pelo fato de a munição não oferecer ofensividade à incolumidade
pública, a atipicidade levaria à violação do princípio da
ofensividade.
d) o porte de arma municiada e o transporte somente da munição de
armamento de uso restrito têm penas diferentes.
e) o porte de arma de fogo ineficaz para o disparo é crime de perigo
concreto cuja consumação independe da demonstração de efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado.
79ª QUESTÃO
Sobre a resistência à prisão e à lavratura do Auto de Resistência à
Prisão, é correto afirmar que
a) o Auto de Resistência à Prisão tem a única finalidade de evitar
qualquer responsabilização do executor da prisão.
b) o Auto de Resistência à Prisão é feito apenas para documentar o
que houve para futura utilização.
c) havendo resistência, ainda que por parte de terceiros, à prisão e,
conseqüentemente, o emprego de violência, lavra-se um termo
contendo todas as circunstâncias do evento, subscrito por duas
testemunhas que tenham assistido ao ato.
d) a resistência à prisão, delito previsto no artigo 329 do Código
Penal, somente se perfaz na modalidade de resistência passiva.
e) para justificar o emprego de violência contra terceiros e os danos
em coisas, é usada a notificação de resistência à prisão.
80ª QUESTÃO
Observe os enunciados e marque a alternativa correta.
a) Quando qualquer pessoa do povo prende alguém em flagrante
delito, está agindo sob a excludente de ilicitude denominada
estrito cumprimento do dever legal de cidadania.
b) Cometem abuso de autoridade policiais que, impedidos de cumprir
mandado de busca domiciliar com objetivo de apreensão de
produtos de origem criminosa, em face de resistência oposta pela
vítima, empregam a força física, acarretando ferimentos leves
naquela.
c) A lei impõe às autoridades policias e seus agentes o dever de
efetivar a prisão de quem for encontrado em flagrante delito sob
pena de responder criminal e funcionalmente por seu descaso.
d) Quando a prisão em flagrante for realizada por policial, trata-se
de exercício regular do direito.
e) Considera-se em flagrante delito mesmo quem, acabando de
cometer o delito, consegue afastar-se da vítima e do lugar do
delito sem que tenha sido detido.
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