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S CONCURSO PÚBLICO

CARGO: Policial Militar

DATA: 25/01/2009

DOMINGO - MANHÃ

BOA PROVA

O contém 50 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E) e
01 redação.

1. Ao receber o material, verifique no e na seu nome, número
de inscrição, data de nascimento e sexo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não
serão aceitas reclamações posteriores.

2. As provas objetiva e redação terão juntas duração de 4 horas, incluídos neste tempo o
preenchimento do e da

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do e da

, por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando 30 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
e a .

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o e a
. Não esqueça seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
27/01/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

No início do século XIX, como consequência da campanha
Napoleônica de conquista do continente europeu, a Família Real
portuguesa, juntamente com sua corte, decide se mudar para o Brasil.
Aqui chegando, a Corte instalou-se no Rio de Janeiro, iniciando a
reorganização do Estado no dia 11 de março de 1808, com a
nomeação de Ministros.

A segurança pública na época era executada pelos chamados
"quadrilheiros", grupos formados por “bons homens do Reino”,
armados de lanças e bastões, responsáveis pelo patrulhamento das
vilas e cidades da metrópole portuguesa, cujo modelo foi estendido
ao Brasil colonial. Eles eram responsáveis pelo policiamento das 75
ruas e alamedas da cidade do Rio. Com a chegada dessa "nova
população", os quadrilheiros não eram mais suficientes para fazer a
proteção da Corte.

Em 13 de maio de 1809, dia do aniversário do Príncipe Regente,
D. João VI criou a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia da Corte
(DMGRP), sendo esta formada por 218 guardas com armas e trajes
idênticos aos da Guarda Real Portuguesa. Era composta por um
Estado-Maior, 3 regimentos de Infantaria, um de Artilharia e um
esquadrão de Cavalaria.

AGuarda Real de Polícia, como ficou primeiramente conhecida a
PMERJ, teve participação decisiva em momentos importantes da
história brasileira como, por exemplo, na independência do país. No
início de 1822, com o retorno de D. João VI a Portugal, começaram as
articulações para tornar o Brasil um país independente. A Guarda
Real de Polícia, ao lado da princesa D. Leopoldina e do ministro José
Bonifácio de Andrade e Silva, manteve a ordem pública na cidade de
forma coesa e fiel ao então príncipe D. Pedro, enquanto ele viajava às
terras do atual Estado de São Paulo.

Com a criação do Município Neutro da Corte (atual área do
Município do Rio de Janeiro) através do Ato Adicional de 1834, foi
também criada, no ano seguinte, na província, outra força policial
denominada Guarda Policial da Província do Rio de Janeiro, que
recebeu a alcunha de "Treme-Terra", uma alusão à força e à coragem
dos membros daquela Corporação.

No conflito com o Paraguai (1865), como o país não dispunha de
um contingente militar suficiente para combater os quase 80 mil
soldados paraguaios, o governo imperial se viu forçado, então, a criar
os chamados "Corpos de Voluntários da Pátria". Partiram então 510
oficiais e praças do local onde hoje está situado o Quartel General da
Polícia Militar, no Rio de Janeiro.

Durante a proclamação da República, em 15 de novembro de
1889, a PMERJ foi a única Corporação policial a se fazer presente
naquele momento, com suas tropas estacionadas no Campo de
Santana, onde ficava a residência do Marechal Deodoro da Fonseca
e o Quartel General do Exército, sede do movimento insurgente.

Em 1960, a capital do país foi transferida para Brasília e a cidade
do Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, passou a ter o nome de
Estado da Guanabara.Até então a instituição, que naquela cidade era
denominada Polícia Militar do Distrito Federal, passou a ser chamada
Polícia Militar do Estado da Guanabara (PMEG). No restante do
estado, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Em 1974, com a fusão dos dois estados pelo Governo Federal, a
nova unidade da federação receberia o nome de Estado do Rio de
Janeiro e, consequentemente, fundir-se-iam, as duas corporações
policiais-militares. Surgiu então a corporação assim como a
conhecemos hoje, com seu Quartel-General no antigo Quartel dos
Barbonos, no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

HISTÓRIA DA POLÍCIA MILITAR

( )texto adaptado do site da PMRJ

3. Em “...que recebeu a alcunha de “ ”...” (linhas 33-34), a
expressão sublinhada flexiona-se no plural da mesma forma que:

A) puro-sangue;
B) homem-rã;
C) guarda-noturno;
D) corre-corre;
E) beija-flor.

Treme-Terra

4. No trecho “A Guarda Real de Polícia, ficou primeiramente
conhecida a PMERJ, teve...” (linhas 21-22), a palavra sublinhada
pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por:

A) visto que;
B) conforme;
C) embora;
D) assim que;
E) assim como.

como

2. Dentre os eventos históricos relacionados abaixo, aquele em que a
Guarda Real de Polícia teve forte participação foi:

A) a transferência da capital do país para Brasília;
B) aAbolição da Escravatura;
C) a Independência do Brasil;
D) a Proclamação da República;
E) a criação do Município Neutro da Corte.

1. Pela leitura do texto, depreende-se que a história da Segurança no
Brasil inicia-se com:

A) a criação da Divisão Militar da Guarda Real da Polícia da Corte;
B) a formação da Guarda Real Portuguesa;
C) o retorno de D. João VI a Portugal;
D) a investida de Napoleão na Europa;
E) os quadrilheiros.

5. “Em 1960, a capital do país foi transferida...” (linha 47)
Neste trecho, a vírgula foi empregada para separar:

A) o vocativo;
B) o aposto;
C) o adjunto adverbial anteposto;
D) o sujeito do predicado;
E) expressão explicativa.

6. “A pública na época...” (linha 7)
Apalavra sublinhada foi formada pelo mesmo processo que:

A) descuido;
B) crítica;
C) incondicional;
D) amoroso;
E) invisibilidade.

segurança

7.Afrase abaixo em que a colocação do pronome oblíquo está correta
é:

A) Entregar-me-ão o projeto ainda hoje.
B) Me chamaram para resolver a questão.
C) Nunca revelaram-me o resultado do exame.
D) Nada incomodava-me naquela noite.
E) Em tratando-se de teatro, prefiro as comédias.

8. No período “A jovem ____________ disse, depois de ouvir
______________ interessados, que ainda estava ___________
indecisa.”, a sequência que completa adequadamente as lacunas, de
acordo com a norma culta da língua, é:

A) mesma / bastante / meia;
B) mesmo / bastantes / meio;
C) mesmo / bastante / meia;
D) mesmo / bastantes / meia;
E) mesma / bastantes / meio.



16. A figura abaixo representa um octógono regular, inscrito em um
círculo de raio igual a 6 cm. A medida, em cm , da área do segmento
circular que está pintado de cinza é igual a:

A) 3 . ( - 2)

B)

C)

D) 1,5

E)
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12. A realização de uma tarefa seria executada em 20 dias, por 15
funcionários que trabalhariam 8 horas por dia. Passados 10 dias do
início da tarefa, 5 funcionários foram dispensados e os que restaram
tiveram que terminar a tarefa no prazo inicialmente previsto. Para que
isso acontecesse, o número de horas de trabalho diário desses
funcionários teve que sofrer um acréscimo de:

A) 4 horas;
B) 6 horas;
C) 8 horas;
D) 10 horas;
E) 12 horas.

13. Numa clínica trabalham 5 médicos e 4 enfermeiros. Formando-
se todas as comissões possíveis com 3 funcionários e sorteando-se
uma dessas comissões, a probabilidade de que a comissão sorteada
seja formada por 3 médicos, é de, aproximadamente:

A) 9,7%;
B) 10,2 %;
C) 11,9%;
D) 12,4%;
E) 14,1%.

14. Considere a matrizA=

O determinante associado à matrizA , é igual a:

A) 0;
B) 1;
C) 25;
D) 64;
E) 100.
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15. Considere um quadrilátero convexo qualquer ABCD. Se os
pontos M, N, P e Q são, respectivamente, os pontos médios dos lados
AB, BC, CD e DA, então, pode-se afirmar que o quadrilátero MNPQ
será SEMPRE um:

A) trapézio;
B) losango;
C) paralelogramo;
D) retângulo;
E) trapezóide.

Leia o texto abaixo e responda às questões de números 17 e 18.

“A hidrografia do estado de Rondônia é formada por uma bacia
principal, a do rio Madeira, que é composta por cinco bacias
tributárias: Guaporé, Mamoré, Abunã, Jamari e Machado ou
Jiparaná, e pela bacia do rio Roosevelt(...)”.

17. AUsina Hidrelétrica de Samuel, que tem potencial de geração de
216Mw de energia elétrica, está instalada no rio:

A) Jamari e situada no Município de Candeias do Jamari;
B) Abunã e situada no Município de Itapuã do Oeste;
C) Jamari e situada no Município de Itapuã do Leste;
D) Abunã e situada no Município de Jaru;
E) Machado e situada no Município de Ji-Paraná.

(Oliveira,O. Amélio.Geo.Rondônia)

11. Um professor propõe a uma turma 50 problemas de matemática.
Combinou com a turma que cada questão resolvida corretamente
valeria 5 pontos e cada questão errada o aluno perderia 3 pontos.
Ricardo, que é um dos alunos dessa turma, resolveu todas as
questões e soube pelo professor que ficou com 26 pontos positivos na
prova. O número de questões que Ricardo acertou foi:

A) 18;
B) 34;
C) 16;
D) 24;
E) 22.

9. Ricardo e André colecionam figurinhas. Ricardo sabe que tem
mais de 200 e menos de 250 unidades em sua coleção. André sabe
que tem mais de 300 e menos de 400. Um fato interessante é que se
ambos os meninos recebessem mais uma figurinha e resolvessem
contá-las de duas em duas, de três em três, de quatro em quatro ou de
cinco em cinco, não haveria sobra de figurinhas em nenhuma dessas
contagens. A quantidade total de figurinhas, das duas coleções
juntas, é igual a:

A) 432;
B) 598;
C) 645;
D) 344;
E) 500.

10. Apopulação de uma cidade cresce a uma taxa fixa de 5% ao ano.
No ano de 1990 essa população era de 10.000 habitantes. A
população desse país atingirá, aproximadamente, 43.200 habitantes
no ano de:

(informação: log 432 2,635 e log 105 2,021)

A) 2010;
B) 2020;
C) 2030;
D) 2035;
E) 2040.

� �

MATEMÁTICA
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21. Vários ciclos econômicos marcaram o desenvolvimento da
região que abrange Rondônia, mas atualmente predomina a
produção agropecuária tendo como destaque:

A) a criação de bovinos;
B) o plantio da lavoura de cacau;
C) a criação de muares;
D) o cultivo da soja;
E) a criação de caprinos.

22. A influência da mineração em Rondônia está presente desde o
século XVIII, quando descobriu-se ouro no rio Corumbiara. Depois
veio a garimpagem de diamantes no leito do rio Jiparaná, a
garimpagem de cassiterita, etc. Acerca do assunto, pode-se afirmar
que os garimpos de ouro em Rondônia entraram em decadência no
século:

A) XVIII;
B XIX;
C) XX, durante a década de 60;
D) XX, durante a década de 70;
E) XX, durante a década de 90.

HISTÓRIA DE RONDÔNIA

23. No dia 22 de dezembro de 1981 o então Presidente da
República, João Batista de Figueiredo, cria o Estado de Rondônia e,
no dia 4 de janeiro de 1982 instalou-se o mais novo estado da União, e
empossado como primeiro governador o:

A) Sr. Francisco Paiva;
B) Sr. Francisco Chiquilito Coimbra Erse;
C) Sr. ÂngeloAngelim;
D) Coronel Jorge Teixeira de Oliveira;
E) Deputado Áureo Melo.

24. O primeiro ciclo de extração do látex acontece a partir de 1877 e
entra em decadência em 1910. Entretanto, podem ser destacados os
seguintes méritos deste período, EXCETO:

A) a instalação das Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato
Grosso ao Amazonas;

B) a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré,
margeando o rio Madeira, iniciando assim o surgimento de várias
cidades;

C) a fundação da aldeia de Santo Antonio, na primeira
cachoeira do Madeira, pelo padre jesuíta João Sampayo;

D) o início da formação de diversos povoados como
Papagaios (atual Ariquemes) em conseqüência da
penetração do seringueiros nos afluentes do rio Madeira;

E) o início da conquista do território do atual estado do Acre em
consequência da penetração dos seringueiros pelos rios
Purus eAcre, onde foram surgindo povoados.

25. Acerca dos primeiros passos da construção da ferrovia Madeira-
Mamoré, pode-se estabelecer a ordem cronológica correta dos fatos,
atribuindo o número 1 ao fato que aconteceu primeiro:

( ) o Tratado da Amizade, Limites, Navegação, Comércio e
Extradição é assinado entre Brasil e Bolívia;

( ) chega à região de Santo Antonio a primeira leva de
trabalhadores para iniciar a construção da ferrovia
Madeira-Mamoré;

( ) devido à Guerra do Paraguai, o Brasil fica impedido de trafegar
pela bacia do Prata. Surge a idéia de buscar novas rotas;

( ) Church obtém a concessão do governo brasileiro para a
construção da ferrovia Madeira-Mamoré;

( ) Publ ic Works pede rescisão do contrato para a
construção da ferrovia.

Asequência numérica correta, de cima para baixo, é:

A) 1, 3, 2, 5, 4;
B) 2, 4, 1, 3, 5;
C) 3, 4, 2, 1, 5;
D) 4, 3, 5, 1, 2;
E) 5, 2, 1, 4, 3.

18. O rio Madeira tem uma extensão navegável de,
aproximadamente, 1056km. Entretanto, apesar de não impedir a
navegação, durante o período da seca há um trecho em que surgem
obstáculos ocasionados por assoreamento no leito do rio.Trata-se do
trecho entre:

A) o Município de Porto Velho e a foz;
B) a Cachoeira de SantoAntônio e a foz;
C) a Cordilheira dosAndes e o encontro com o rio Guaporé;
D) os rios Ouro Preto e Pacaás Novos;
E) os rios Jamari e Guaporé.

Leia o texto abaixo e responda às questões de números 19 e 20.

“O relevo do estado de Rondônia é pouco acidentado, não
apresentando grandes elevações ou depressões(...). As áreas mais
acidentadas encontram-se localizadas no divisor das águas das
bacias hidrográficas dos rios Guaporé- Mamoré com as bacias do
Madeira e Machado(...). As maiores altitudes ocorrem no Município
de Vilhena e as menores no Município de Porto Velho(...)”.

(Oliveira,O. Amélio.Geo Rondônia)

19. A unidade morfoestrutural que corresponde ao trecho onde o rio
Madeira elaborou uma faixa de aluviões sobre terrenos sedimentares
de idade pleistocênica, localizada na porção norte do estado de
Rondônia, ao longo do rio Madeira, denomina-se:

A) Planalto Sedimentar dos Parecis;
B) Planaltos Residuais do Guaporé;
C) Planícies do Médio Guaporé;
D) PlanícieAmazônica;
E) Chapadas do Cachimbo.

20. De acordo com o IBGE(anuário estatístico 2000) os pontos mais
altos do estado de Rondônia:

A) têm pouca importância pois o relevo caracteriza-se pela
presença de grandes depressões;

B) estão situados na região central do Município de Porto Velho;
C) estão situados na região central do estado de Rondônia, na serra

dos Pacaás Novos;
D) localizam-se no sul da planícieAmazônica;
E) localizam-se entre o norte do estado de Rondônia e a

Cordilheira dosAndes.
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29. De acordo com a Constituição Federal de 1988, são atribuições
da Polícia Militar dos estados da federação:

A) polícia ostensiva e preservação de bens, serviços e
interesses da União;

B) polícia ostensiva e preservação da ordem pública;
C) investigação criminal e administração dos presídios;
D) investigação criminal e defesa da pátria em casos de guerra;
E) intimação dos acusados de crimes da esfera federal e

preservação da ordem pública.

30. São direitos sociais que, embora previstos na Constituição
Federal, são vedados aos policiais militares:

A) férias anuais remuneradas e décimo terceiro salário;
B) salário-família e pensão por tempo de serviço;
C) sindicalização e décimo terceiro salário;
D) sindicalização e greve;
E) férias anuais remuneradas e greve.

26. A ocupação de terras do atual estado de Rondônia teve início no
século XVIII. Acerca do expressivo movimento migratório, pode-se
dizer que foi marcado pelos seguintes períodos:

I. no primeiro ciclo da borracha, em que a maioria dos
migrantes era nordestina, fugindo da seca, à procura de
trabalho na extração do látex;

II. durante a 2ª Guerra Mundial, devido ao acordo realizado
entre os governos brasileiro e norte-americano, dando n o v o
incentivo à produção do látex;

III. durante a década de 60, no século XX, devido à Guerra do
Vietnã e os Estados Unidos, dando incentivo à produção d a
cassiterita;

IV. nas décadas de 70 e 80 do século XX, com a influência da
abertura da BR 364 e implantação de projetos oficiais de
colonização.

Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:

A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) I, II e III;
E) I,II e IV.

27. Durante o primeiro ciclo da borracha, a grande comercialização
do látex desperta no governo brasileiro a necessidade de integrar a
região da bacia do rio Madeira com as demais regiões do país. O
então Presidente Afonso Pena nomeia uma comissão, comandada
por Cândido Mariano da Silva Rondon, em 1907, que integrou essa
região ao restante da nação através:

A) da construção das linhas telegráficas;
B) da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré;
C) da criação do Território Federal do Guaporé;
D) da organização da exploração da cassiteri ta em

Rondônia;
E) da criação do PAR - Projeto deAssentamento Rápido.

28. A área do atual estado do Acre foi anexada ao território brasileiro
mediante acordo de pagamento de dois milhões de libras esterlinas
ao governo boliviano e, ainda, da construção de uma ferrovia
margeando os rios Madeira e Mamoré, no trecho encachoeirado.
Esse acordo foi realizado através da assinatura, em 17 de novembro
de 1903, do tratado:

A) daAmizade, Limites, Navegação, Comércio e Extradição;
B) de Petrópolis;
C) deAyacucho;
D) do Livre Comécio entre Brasil e Bolívia;
E) de Tordesilhas.

32. Partindo de uma denúncia anônima, em que se acusava o Sr.
Alfredo de ter cometido lesões corporais contra o Sr. Demóstenes,
dois policiais militares dirigiram-se a casa de Alfredo para
certificarem-se sobre a veracidade da denúncia. Chegando lá,
encontraram Alfredo e questionaram-lhe sobre os fatos narrados na
denúncia anônima. Alfredo negou veementemente as acusações.
Mesmo assim, os policiais militares, notando certo nervosismo na fala
de Alfredo, passaram a suspeitar dele, decidindo prendê-lo em
flagrante por crime de lesões corporais, sendo o mesmo conduzido à
delegacia para prestar esclarecimentos.

Com relação à situação acima descrita, é correto afirmar que:

A) houve negligência no dever de cuidado pelos policiais
militares, que agiram precipitadamente, bastando o
interrogatório do acusado em cela especial;

B) a prisão é legal, pois ninguém é obrigado a fazer ou deixar
de fazer algo senão em virtude de lei;

C) a prisão é ilegal pois não houve flagrante de delito algum,
sendo aparente a violação de direi tos humanos
consagrados na Constituição Federal;

D) os policiais agiram corretamente ao verificar a idoneidade
da denúncia anônima, sendo a simples suspeita, vinda de
agentes de persecução criminal, válida para dar voz de prisão a
alguém;

E) os direitos humanos do acusado foram desrespeitados porque
atentaram contra seus direitos à vida e à propriedade.

33. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, em atenção às
normas de proteção aos direitos humanos, não haverá pena,
EXCETO:

A) de morte, nos termos do art. 84, XIX, CF;
B) de caráter perpétuo;
C) de trabalhos forçados;
D) cruéis;
E) privativa de liberdade.

31. Considere a situação descrita abaixo:

Enquanto realizava uma ronda habitual, um policial militar avistou o
roubo da bolsa de uma pedestre. Nesse momento, o policial iniciou
uma perseguição que culminou com a prisão do bandido e a imediata
restituição da bolsa à sua dona. Ao dar voz de prisão ao bandido e
imobilizá-lo, o PM conduziu-o à viatura policial atingindo-lhe com
diversos golpes de cacetete nas suas costas e na cabeça e ainda
proferindo palavras humilhantes em relação ao bandido a fim de
reprovar sua conduta. O bandido foi levado à delegacia de polícia,
onde foi lavrado auto de flagrante delito.

Com relação à conduta do policial militar, é possível afirmar que ela
foi:

A) totalmente correta, porque o policial só agiu em estrito
cumprimento de seu dever legal;

B) totalmente correta, porque o policial teria direito de ficar com a
bolsa para si, mas devolveu-a à sua dona numa atitude
voluntária de fazer o bem;

C) parcialmente correta, porque o policial deveria ter
imobilizado o bandido e, logo em seguida, lavrado auto de
flagrante delito para, então, conduzi-lo pacificamente à
delegacia;

D) parcialmente correta, porque o policial cometeu excessos
em sua conduta, violando gravemente direitos humanos ao
submeter o band ido a t ra tamento desumano e
degradante, bastando dar-lhe voz de prisão, imobilizá-lo e
conduzi-lo à delegacia;

E) totalmente incorreta, porque houve violação dos direitos
humanos da pedestre, que foi ilegalmente privada de sua
liberdade de locomoção (direito de ir e vir).
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34. São direitos fundamentais outorgados pela Constituição Federal
de 1988, EXCETO:

A) inviolabilidade do domicílio;
B) inviolabilidade do sigilo da correspondência;
C) mandado de busca e apreensão;
D) liberdade de locomoção;
E) presunção de inocência.

35. "Maria do Céu é devota e praticante da religião "X", mora no
bairro Embratel, em Porto Velho/RO, há mais de vinte anos. Certo dia
ouviu de uma vizinha que, em menos de uma semana, seria
inaugurada uma Igreja da religião "Y" ao lado de sua casa. Ciente
disso, no dia da inauguração, às oito horas da manhã, horário de
início do culto, a religiosa acionou a polícia militar com o intuito de
interromper a cerimônia."

Tendo em vista a história acima descrita, é possível afirmar que:

A) não há nada que a polícia militar possa fazer no caso, uma vez
que a todos é garantida a liberdade de crença, sendo assegurado
o livre exercício de cultos religiosos;

B) não há nada que a polícia militar possa fazer no caso, pois
a corporação segue outra religião,diferente da religião de
Maria do Céu e da nova igreja, não devendo por isso
interferir nos cultos e manifestações religiosas de outras igrejas;

C) nesse caso, os policiais militares poderiam interromper a
cerimônia religiosa, obrigando os fiéis a recolherem-se às
suas residências;

D) nesse caso, os policiais militares poderiam solicitar que M a r i a
do Céu comparecesse à delegacia para prestar queixa formal
sobre os fatos, para que assim obtivessem autorização para
intervir na cerimônia;

E) Maria do Céu tem direito de interferir na vizinhança uma vez que
já mora há mais de vinte anos na região.

36. Como forma de alcançar maior efetivação de direitos humanos
no nosso país, foi promulgada a Emenda Constitucional n° 45/2004, a
qual instituiu, dentre outros pontos, que os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às(aos):

A) resoluções do Conselho Nacional de Justiça;
B) decretos legislativos do Congresso Nacional;
C) leis ordinárias;
D) emendas constitucionais;
E) decretos-leis do poder judiciário.

37. “Os direitos humanos vêm ganhando força nos últimos tempos
impulsionados pelos fundamentos da liberdade, da justiça e da paz no
mundo, os quais se fizeram mais necessários após um marco na
história que ultrajou a consciência da Humanidade”. O evento em
especial a que se refere o texto acima é a:

A) Primeira Grande Guerra Mundial;
B) Segunda Grande Guerra Mundial;
C) Revolução russa;
D) Guerra do Iraque;
E) Guerra da Cachemira.

40. O Decreto n° 4.229/2002 dispõe sobre o Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH), o qual consiste no conjunto de:

A) propostas de ações governamentais para estipular o rol de
direitos humanos previstos na Constituição Federal q u e
serão verdadeiramente efet ivados e quais serão
excluídos;

B) propostas de ações governamentais para defesa e
promoção dos direitos humanos;

C) normas de direito interno que visem punir aqueles que
violarem direitos humanos;

D) normas de direito interno que busquem atualizações no d i r e i t o
comparado das fontes doutrinárias relativas a direitos humanos;

E) leis compiladas para proposta de projeto de lei que
instituirá o Código de Direitos Humanos do Brasil.

41. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 preceitua,
em seu Artigo 2°: “Todo o homem tem capacidade para gozar os
direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem
distinção de qualquer espécie (...)”. Dessa forma, pode-se dizer que
não haverá discriminação baseada em diferenças de:

I. raça;
II. sexo;
III. Cor.

Dos itens acima mencionados:

A) I está correto, apenas;
B) II está correto, apenas;
C) III está correto, apenas;
D) I e III estão corretos, apenas;
E) I, II e III estão corretos.

38. “O propósito dos Direitos Humanos é, antes de tudo, o de garantir
ao indivíduo a possibilidade de desenvolver-se como pessoa para
realizar os seus objetivos pessoais, sociais, políticos e econômicos,
amparando-os contra os empecilhos e os obstáculos que encontre
em seu caminho,

, do conceito de soberania em matéria
pessoal”.

Tendo em vista o trecho lido, e considerando que sabidamente o
próprio Estado é também considerado um dos violadores de direitos
humanos , é possível afirmar que por isso se fez necessária(o):

A) a ampliação dos direitos humanos garantidos aos
cidadãos dos países em desenvolvimento, como o Brasil;

B) a ampliação dos objetivos pessoais, sociais, políticos e
econômicos do indivíduo;

C) o desenvolv imento de um sis tema de proteção
internacional de direitos humanos, acessível aos
cidadãos de qualquer Estado;

D) o desenvolvimento de mecanismos de direito interno
d e s v i n c u l a d o s d o E s t a d o , c o m o a s e m p r e s a s
transnacionais;

E) acabar com o sistema interno de proteção de direitos
humanos, deixando que violações a esses direitos fossem
solucionadas pela ONU.

a raiz da arbitrariedade do Estado ou da
exacerbação pelo mesmo

(SWINARSKI, Christophe. Direito Internacional Humanitário. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1990, p. 90)

39. Ao longo da história dos direitos humanos, importantes
documentos foram decisivos para o avanço na proteção desses
direitos. Pode-se dizer que alguns deles, de extrema relevância, são,
EXCETO:

A) Tratado deAssunção;
B) Declaração de Independência e Constituição dos

Estados Unidos daAmérica de 1776;
C) Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789;
D) Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948;
E) Pacto de São José da Costa Rica de 1969.
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42. “Todo homem tem , à liberdade e à segurança pessoal”
(Artigo 3°, Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948). Tendo em
vista o direito à vida, é possível dizer que o Estado deve assegurar o direito
de todo ser humano de:

A) continuar vivo e de ter vida digna quanto à subsistência;
B) sobreviver e de não ser torturado;
C) ter um emprego e de gratuidade de justiça;
D) sobreviver e de gratuidade de justiça ao hipossuficiente;
E) viver de bem com a vida e de alcançar seus objetivos

profissionais.

direito à vida

43. Suponha uma situação em que um policial militar tenha presenciado
o homem X esfaquear e depois matar o homem Y, sem, contudo, nada
poder fazer porque estava assistindo tudo de uma janela de vidro
blindado. No dia seguinte, com a chegada de reforços, foi possível
adentrar a câmara blindada, prender o homem X e retirar o cadáver do
homem Y de lá. O PM que assistiu a tudo deu voz de prisão ao homem X,
conduzindo-o à delegacia. Ciente dos fatos que testemunhou, o PM
solicita aos Delegado de Polícia que condene o infrator a cinco anos de
prisão, uma vez que os fatos foram todos presenciados por ele, uma
autoridade policial, e por isso não há necessidade de se provar mais nada.
Assim, o homem X assina um termo de sentença final condenando-o a
cinco anos de prisão e em seguida é conduzido a sua cela.

A situação descrita revela uma série de violações de direitos básicos do
acusado, previstos não só na Constituição Federal como também no
Pacto de São José da Costa Rica. Dentre esses direitos, é possível
destacar, EXCETO:

A) presunção de inocência;
B) devido processo legal;
C) julgamento por juiz estabelecido anteriormente em lei;
D) direito de nacionalidade;
E) direito de permanecer calado.

44. Polêmica suscitada com a ratificação pelo Brasil, em 1992, do Pacto
de São José da Costa Rica foi a possibilidade ou não de prisão civil do
depositário infiel. Isso porque tanto a Constituição Federal quanto o Pacto
regulam a matéria e ambas têm a mesma hierarquia normativa, isto é,
ambas são normas constitucionais. Nesse sentido, o conflito de normas
existe porque a Constituição Federal:

A) não prevê a prisão, e o Pacto prevê só a pena alternativa;
B) não prevê a prisão, tampouco o faz o Pacto;
C) prevê a prisão, mas o Pacto não;
D) prevê a prisão, e o Pacto prevê só a prisão penal;
E) não prevê a prisão, mas o Pacto sim.

Redija um texto dissertativo, em cerca de 20 a 25 linhas, apresentando,
sua opinião a respeito de uma das questões abaixo - ou mais de uma
delas, fundamentando-a com argumentos convincentes:

Quando ouvimos ou lemos o velho ditado: “Por menor que seja a
pedra, não vemos todos os seus lados”, podemos pensar em, pelo menos,
três perguntas:

se não conhecemos uma pedra, como podemos ousar p e n s a r
que conhecemos uma pessoa completamente?

as pessoas experimentam os fatos e as situações do
cotidiano sob diferentes ângulos e perspectivas?

quando estamos muito “perto” dos fatos, problemas ou
acontecimentos, eles nos parecem maiores do que
realmente são?

Podemos questionar algo a mais a partir deste provérbio?

�

�

�

�

45. Sobre arquivos anexos no Outlook Express, é correto afirmar que:

A) uma mensagem pode conter apenas um arquivo anexo;
B) uma mensagem pode conter mais de um arquivo anexo, mas

somente se for arquivo Word;
C) por padrão, o Outlook Express bloqueia arquivos anexos

possivelmente perigosos (como .exe e .js) que possam conter
vírus;

D) o arquivo anexado numa mensagem é exibido no campo
“Assunto”;

E) não é possível anexar arquivos numa mensagem. Para enviar
arquivos, deve-se utilizar a função FTP.

INFORMÁTICA

47. Sobre a organização de arquivos e recursos no Windows XP, o local
que contém ferramentas para alterar a aparência e o comportamento do
Windows é:

A) Meus documentos;
B) Meus locais de rede;
C) Painel de controle;
D) Minhas pastas de compartilhamento;
E) Área de Trabalho.

46. No aplicativo Word, a opção “Justificar”:

A) ajusta o espaçamento horizontal de modo que o texto fique alinhado
uniformemente ao longo das margens esquerda e direita;

B) determina o espaço vertical entre as linhas de texto em um
parágrafo;

C) ajusta o espaçamento horizontal de modo que o texto fique alinhado à
margem esquerda;

D) ajusta o espaçamento horizontal de modo que o texto fique alinhado
à margem direita;

E) ajusta o espaçamento vertical de modo que o texto fique
centralizado.

48. No aplicativo Excel, a função para excluir uma ou mais linhas é:

A) Limpar conteúdo;
B) Excluir;
C) Formatar células;
D) Ocultar;
E) Colar.

49. Sobre manipulação de arquivos e pastas, é correto afirmar que:

A) pastas não podem ser compartilhadas, somente arquivos;
B) pastas contêm somente arquivos;
C) uma pasta pode conter arquivos com mesmo nome, desde que

estes tenham sido criados por pessoas diferentes;
D) ao mover um arquivo para uma pasta que contenha um arquivo

com o mesmo nome do arquivo a ser movido, o Windows
automaticamente substitui o arquivo;

E) uma pasta pode ser criada clicando com o botão direito do mouse
em uma área em branco na janela da pasta, apontando para “ N o v a ”
e, em seguida, clicando em “Pasta”.

50. Redes de computadores são:

A) um repositório de banco de dados para informações sobre a
configuração de um computador;

B) uma ferramenta que rastreia as alterações feitas no computador
e cria um ponto de restauração quando detecta o início de uma
alteração;

C) uma pequena área de armazenamento em que o sistema controla
determinados parâmetros de hardware como o tamanho do disco
rígido e o número de portas seriais que o computador possui;

D) um grupo de computadores e outros dispositivos, como
impressoras e scanners, conectados por um vínculo de
comunicações, permitindo que todos os dispositivos interajam;

E) um tipo de programa que consiste em um conjunto de instruções
para um programa de aplicativo ou de ferramenta.
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