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Boa Prova!
INSTITUTO BRA SILEIRO DE FO RM A ÇÃ O E CAPACITAÇÃO

DESTAQUE AQUI

tb fe

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:

Nome:

INSTITUTOBRfiSIlEIROM FORMAÇÃOE(AMQTAÇÃQ

Inscrição:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
IBFC 0 2 -VERSÃO A

RASCUNHO

PORTUGUÊS
Texto I
Ética e moral: que significam?
(Leonardo Boff)
Face à crise generalizada de ética e de moral, importa
resgatar o sentido originário das palavras. Ética e moral é a
mesma coisa? É e não é.
1. O significado de ética

(Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/outros/etica-e-moral.
htm Acesso em: 07/10/2014)

Ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações
e indicações que valem para todos, pois estão ancorados na
nossa própria humanidade. Que significa agir humanamente?
O primeiro princípio do agir humano, chamado por isso de
regra de ouro, é esse: “não faças ao outro o que não queres que
te façam a ti”. Ou positivamente: “faça ao outro o que queres
que te façam a ti”. Esse princípio áureo pode ser traduzido
também pela expressão de Jesus, testemunhada em todas as
religiões: “ama o próximo como a ti mesmo”. É o princípio do
amor universal e incondicional. Quem não quer ser amado?
Quem não quer amar? Alguém quer ser odiado ou ser tratado
com fria indiferença? Ninguém.
Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.
Toda vida precisa de cuidado. Um recém-nascido deixado à
sua própria sorte morre poucas horas após. O cuidado é tão
essencial que, se bem observarmos, tudo o que fazemos vem
acompanhado de cuidado ou falta de cuidado. Se fazemos com
cuidado, tudo pode dar certo e dura mais. Tudo o que amamos
também cuidamos.
A ética do cuidado hoje é fundamental: se não cuidarmos
do planeta Terra, ele poderá sofrer um colapso e destruir as
condições que permitem o projeto planetário humano. A própria
política é o cuidado para com o bem do povo.
Outro princípio reside da solidariedade universal. Se
nossos pais não fossem solidários conosco quando nascemos
e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de
tudo isso. Se na sociedade não respeitamos as normas
coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria
impossível. A solidariedade para existir de fato precisa sempre
ser solidariedade a partir de baixo, dos últimos e dos que mais
sofrem. A solidariedade se manifesta então como com -paixão.
Com-paixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrarse com o outro, sofrer com o outro para que nunca se sinta só
em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos.
Pertence também à humanidade essencial a capacidade
e a vontade de perdoar. Todos somos falíveis, podemos errar
involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como
gostaríamos de ser perdoados, devemos também nós perdoar.
Perdoar significa não deixar que o erro e o ódio tenham a
última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para
que possa refazer as relações boas.
Tais princípios e inspirações formam a ética. Sempre que surge
o outro diante de mim, ai surge o imperativo ético de tratá-lo
humanamente. Sem tais valores a vida se torna impossível.
Por isso, ethos, donde vem ética, significava para os
gregos, a casa. Na casa cada coisa tem seu lugar e os que
nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que
todos possam se sentir bem. Hoje a casa não é apenas a casa
individual de cada pessoa, é também a cidade, o estado e o
planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética.
Vejamos agora o que é moral.
2.

possam encontrar. E ao mesmo tempo, respeitar as maneiras
diferentes como os povos organizam a ética, dando origem
às várias morais, vale dizer, os vários modos de organizar a
família, de cuidar das pessoas e da natureza, de estabelecer
os laços de solidariedade entre todos, os estilos de manifestar
o perdão.
A ética e as morais devem servir à vida, à convivência
humana e à preservação da Casa Comum, a única que temos
que é o Planeta Terra.

O significado de moral

A forma concreta como a ética é vivida, depende de cada
cultura que é sempre diferente da outra. Um indígena, um
chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a
solidariedade e o perdão. Esse jeito diferente chamamos de
moral. Ética existe uma só para todos. Moral existem muitas,
consoante as maneiras diferentes como os seres humanos
organizam a vida. Vamos dar um exemplo. Importante é ter
uma casa(ética). O estilo e a maneira de construí-la pode variar
(moral). Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica,
contanto que seja casa habitável. Assim é com a ética e a
moral.
Hoje devemos construir juntos a Casa Comum para que
nela todos possam caber inclusive a natureza. Faz-se mister
uma ética comum, um consenso mínimo no qual todos se

Nota: Para resolver as questões, considere o primeiro parágrafo
do texto como o trecho “Ética é um conjunto...”.
1) A partir da leitura atenta do texto, pode-se afirmar que
ele assume um caráter:
a) reacionário, pois expressa um pensamento que contraria
a liberdade do indivíduo como ser social.
b) didático, pois esclarece a distinção entre dois conceitos
que, por vezes, confundem-se.
c) impositivo, uma vez que, por um discurso autoritário,
dita as regras para um comportamento social.
d) conflituoso, pois entrelaça dois conceitos evidenciando
apenas as identidades entre eles.
2) Considerando o contexto, ao fazer uso do hífen na
grafia do vocábulo destacado em “A solidariedade
se manifesta então como com-paixão” (5°§), o autor
pretendeu destacar o sentido que é apreendido pelo
prefixo. Tal valor está mais bem explicitado pela noção
de:
a) meio
b) causa
c) companhia
d) instrumento
3) Assinale a opção em que se percebe um erro pela
presença da vírgula.
a) “Outro princípio da humanidade essencial, é o cuidado.

“(3°§)
b) “se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer
um colapso” (4°§)
c) “A solidariedade para existir de fato precisa sempre ser
solidariedade a partir de baixo, dos últimos” (5°§)
d) “Eis, pois, o que é a ética.” (7°§)
4) Para validar seu argumento no segundo parágrafo do
texto, o autor faz uso de todos os mecanismos listados
abaixo, EXCETO:
a) Reescritura de um enunciado.
b) Referência a um discurso já consagrado.
c) O emprego de um experiência pessoal.
d) Perguntas retóricas, voltadas para a reflexão do leitor.
5) No fragmento “Tudo o que amamos também cuidamos”
(3°§), ocorre um desvio de regência provocado:
a) pelo emprego do verbo “amamos” sem complemento
explícito.
b) pelo uso do vocábulo “também” relacionando dois
verbos.
c) pelo uso de complementos distintos para verbos
equivalentes.
d) pelo uso de um mesmo tipo de complemento para
verbos de regências distintas.
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6) Ao explorar a capacidade e a vontade de perdoar, no
sexto parágrafo, infere-se, por meio do posicionamento
defendido por Boff, que:
a) sendo falível, o homem deve considerar que o perdão é
necessário.
b) o erro involuntário pode acarretar prejuízos sem que
estes sejam percebidos.
c) a capacidade e a vontade de perdoar são um privilégio
de poucos indivíduos.
d) mesmo perdoando, o erro e o ódio devem ser
preservados para que se crie maturidade.
7) Em “Como gostaríamos de ser perdoados, devemos
também nós perdoar.” (6°§), a conjunção “como”
assume o valor semântico de:
a) Oposição
b) Causa
c) Conclusão
d) Conseqüência
8) De acordo com o texto, a diferença básica entre ética e
moral reside no fato de que:
a) a primeira possui um caráter flutuante, adaptável às
diversas culturas.
b) a segunda deve ser entendida como um traço singular
de cada povo.
c) a primeira deve variar de acordo com as necessidades
de cada época.
d) a segunda assume um sentido de identidade entre os
povos.

13) E possível inferir o sentido do vocábulo destacado em
“Faz-se mister uma ética comum” (9°§). Desse modo,
assinale a opção que apresenta um antônimo para ele.
a) Necessário
b) Consolidável
c) Incoerente
d) Dispensável
14) A interpretação de Planeta Terra como “Casa Comum”,
pretendida pelo autor, é possível por meio de uma
ferramenta lingüística denominada:
a) Homonímia
b) Polissemia
c) Conotação
d) Denotação
Texto II
O texto abaixo é um fragmento da letra da música “Na
Moral”, da banda Cidade Negra.
“Há de se respeitar a minha moral
O meu visual
E tudo que eu digo
Pra alguém me escutar
Mesmo a tal cibernética

Ah, ah, ah, ah, e ser imortal
Não é natural
Eu não sou capacho
Eu sei os meus passos
Pra não vacilar

9) Considere as duas orações transcritas abaixo:
I. “se não cuidarmos do planeta Terra” (4°§)
II. “Se na sociedade não respeitamos as regras coletivas”

(5°§)
Embora sejam introduzidas pelo mesmo conectivo,
percebe-se que os verbos que as formam apresentam
noções distintas quanto à sua flexão. Isso porque:
a) na primeira, o verbo está no pretérito imperfeito do
subjuntivo indicando o pesar de algo já ocorrido.
b) na segunda, o verbo está no presente do subjuntivo
indicando algo que certamente ocorreria.
c) na primeira, o verbo está no futuro do subjuntivo
indicando uma ação possível.
d) na segunda, o verbo está no pretérito imperfeito do
indicativo e representa uma ação passada interrompida.
10) Ao indicar a regra de ouro, no segundo parágrafo, o
autor escreve “não faças ao outro o que não queres que
te façam a tf'. Ele obteve um efeito enfático por meio do
emprego reiterado de uma mesma função sintática na
última oração. Trata-se:
a) do objeto direto
b) do sujeito
c) do adjunto adnominal
d) do objeto indireto
11) No fragmento “Ética é um conjunto de valores e
princípios, de inspirações e indicações aue valem oara
todos.” (1°§), a oração sublinhada exerce a mesma
função sintática do vocábulo destacado em:
a) “O primeiro princípio do agir humano” (2°§)
b) “Toda vida precisa de cuidado.” (3°§)
c) “A ética do cuidado hoje é fundamental.” (4°§)
d) “construir junto alao bom para todos.” (5°§)

É que eu insisto transparecer
No que eu acredito,
Sem ressentimentos.
E há tanta gente pra convencer
E que sei que sentem
O mesmo o que eu sinto.”
15) Sobre a ideia de “moral” representada na música, é
correto afirmar que:
a) nega o conceito de “moral” apresentado por Leonardo
Boff.
b) se aproxima do conceito de “moral” apresentado por
Leonardo Boff.
c) retifica o conceito de “moral” apresentado por Leonardo
Boff.
d) inviabiliza o conceito de “moral” apresentado por
Leonardo Boff.
16) Apartir da compreensão global do texto “Na moral”, só
NAO é correto afirmar que:
a) O respeito seria conseqüência da preservação da
própria identidade.
b) O enunciador tem consciência de seus objetivos, de
seus passos.
c) A moral do enunciador pode ser percebida por meio de
traços físicos e comportamentais.
d) A necessidade de convencer o outro é exclusiva do
enunciador.

12) Ao afirmar “A solidariedade para existir de fato precisa
sempre ser solidariedade a partir de baixo, dos últimos
e dos que mais _sofrem.”(5°§), o autor assume uma
postura que só NÃO pode ser entendida como:
a) indiferente
b) general izante
c) empática
d) engajada
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17) Num grupo de 120 pessoas sabe-se que 72 gostam de
jogar basquete, 65 gostam de jogar futebol e 53 gostam
dos dois. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que:
a) 21 pessoas gostam somente de jogar basquete.
b) 14 pessoas gostam de jogar somente futebol.
c) O total de pessoas que gostam de somente um dos dois
é igual a 33.
d) 36 pessoas não gostam nem de basquete e nem de
futebol.
18) Márcio tinha o total de R$ 252,00 e gastou um quarto do
complemento de dois terços desse valor. A quantia que
restou para Márcio foi de:
a) R$ 191,00
b) R$231,00
c) R$218,00
d) R$223,00
19) Numa caixa vazia foram colocadas 10 fichas amarelas
numeradas de 2 a 11 e 15 fichas azuis numeradas
de 3 a 17. Se foi retirada uma ficha dessa caixa, a
probabilidade de a mesma conter um número par ou
maior que 10 é igual a:
a) 68%
b) 80%
c) 62%
d) 75%
20) Considerando a sequencia formada pelas letras da
palavra DIFÍCIL, a 348a letra da sequencia é:
DIFICILDIFICILDIFICILDIFICILDIFICIL
a)
b)
c)
d)

D
I
C
L

21) De acordo com o raciocínio lógico-matemático, a
neaação da frase “O juiz negou a sentença e o réu
entrou com recurso” é equivalente a frase.
a) O juiz negou a sentença ou o réu entrou com recurso.
b) O juiz não negou a sentença ou o réu não entrou com
recurso.
c) O juiz não negou a sentença e o réu não entrou com
recurso.
d) O juiz não negou a sentença ou o réu entrou com
recurso.
22) Se o valor lógico de uma proposição é verdade e o valor
lógico de outra proposição é falso, então é correto
afirmar que o valor lógico:
a) do bicondicional entre elas é falso.
b) do condicional entre elas é verdade.
c) da disjunção entre elas é falso.
d) da conjunção entre elas é verdade.
23) Dentre as alternativas a seguir e considerando os
conectivos lógicos, a única incorreta é:
a) O valor lógico da conjunção entre duas proposições
é falso se pelo menos um dos valores lógicos das
proposições for falso.
b) O valor lógico da disjunção entre duasproposições é
verdade se pelo menos um dos valores lógicosdas
proposições for verdade.
c) O valor lógico do condicional entre duas proposições
é falso se os valores lógicos das proposições forem
falsos.
d) O valor lógico do bicondicional entre duas proposições
é verdade se os valores lógicos das proposições forem
falsos.

24) A frase “Se Carlos trabalha, então ganha dinheiro”
eqüivale logicamente à frase:
a) “Carlos trabalha e ganha dinheiro”
b) “Carlos trabalha ou ganha dinheiro”
c) “Carlos trabalha ou não ganha dinheiro”
d) “Carlos não trabalha ou ganha dinheiro”
_____________ NOÇÕES DE INFORMÁTICA_____________
25) Nas várias distribuições Linux, os navegadores que
rodam nativamente nesse ambiente são:
I. Microsoft Internet Explorer
II. Mozilla Firefox
III. Google Chrome
Estão corretos os itens:
a) somente o I e II.
b) somente o II e III.
c) somente o I e III.
d) todos os itens apresentados.
26) Identifique abaixo a única alternativa que apresenta
um programa de correio eletrônico que utiliza
integralmente do conceito de Computação na Nuvem
(Cloud Computing):
a) Mozilla Thunderbird.
b) Outlook Express.
c) Microsoft OneNote.
d) Gmail - Google Mail.
27) Tanto em uma Internet, como numa Intranet, quando
digitamos o endereço de um recurso disponível na rede,
como um site, estamos tecnicamente nos referindo a
uma:
a) TCP
b) HTTP
c) URL
d) RFC
28) Em uma planilha, tanto no ambiente Microsoft Office
como no BrOffice, identifique a alternativa que
apresenta o intervalo de células nas colunas B a F e
linhas 5 a 15:
a) 5-15:BF
b) B5:F15
c) BF:5-15
d) 5B:15F
29) As redes de computadores que interligam dispositivos
numa rede local sem fios é denominada, tecnicamente,
por:
a) Wi-Fi
b) Ethernet
c) Banda Larga
d) WAN
30) Uma das ferramentas típicas utilizadas para a criação
de Grupos de Discussão, ou Lista de Discussão, é
especificamente o:
a) VolP (Voz sobre IP).
b) cloud storage.
c) correio eletrônico.
d) site de discussões.
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31) Quanto aos ambientes Linux e Windows e também
ao Microsoft Office e BrOffice, analise as afirmativas
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale
a alternativa que apresenta a seqüência correta (de
cima para baixo):
( ) O BrOffice somente funciona no ambiente Linux.
( )A extensão padrão das apresentações atuais do
PowerPoint é P P T X .
a) V - V
b) V - F
c) F - V
d) F - F
32) Relacione as extensões de arquivo do BrOffice da
coluna da esquerda com o seu respectivo aplicativo da
coluna da direita:
(1) ODS
(A) Writer
(2) ODT
(B) Cale
(3)ODP
(C) Impress
a) 1B - 2 C - 3 A
b) 1 A - 2 B - 3C
c) 1 C - 2 A - 3 B
d) 1B - 2 A - 3 C
________CONHECIMENTOS GERAIS DE SERGIPE________
33) O Estado de Sergipe tem como capital Aracajú. Sobre
a geografia do Estado, leia as sentenças abaixo, e
assinale a alternativa correta:
I. Caracterizado pelo clima tropical atlântico nolitoral
e semi-árido no sertão, dentre os principais rios que
constituem o Estado estão o São Francisco, VazaBarris, Sergipe, Real, Piauí, Japaratuba.
II. Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana,
São Cristóvão, Estância, estão entre os municípios mais
populosos de Sergipe.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.
34) Sergipe está entre os menores Estados brasileiros
em extensão territorial e está localizado na Região
Nordeste. Sobre os aspectos históricos e geográficos
de Sergipe, e assuntos pertinentes, leia as sentenças
abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Centro do poder político-administrativo da cidade
de Aracajú, a Praça do Palácio (atual Praça Fausto
Cardoso), foi o ponto de partida para o crescimento
da cidade, que se deu de forma desordenadaquanto
à ocupação do espaço. A organização físicadas ruas
da cidade, a mobilidade urbana, o projeto urbanístico,
nunca foram preocupações consideradas por seus
dirigentes.
II. Aracaju foi uma das primeiras capitais brasileiras a ser
projetada e possui transporte público integrado.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.
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35) Conforme divulgado no site www.q1.qlobo.com
de 15.10.2014: “0 Tribunal Regional Eleitoral está
preparando as urnas para o segundo turno das
eleições que será realizado no domingo (26.10).” Sobre
as eleições 2014, leia as sentenças abaixo e assinale a
alternativa correta:
I. Jackson Barreto foi reeleito governador de Sergipe no
primeiro turno.
II. Para reforçar a segurança nas eleições, alguns
municípios contarão com apoio de tropas federais. O
envio dos militares foi autorizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral com o objetivo de garantir a ordem na votação
e apuração dos resultados.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.
36) Foi divulgado no site www.o1.olobo.com de 12.10.2014:
“Simulado do Enem vai ser realizado em escolas
estaduais de Sergipe. 0 Objetivo é identificar em qual
área o estudo deve ser reforçado. Alunos se preparam
para exame que seleciona candidatos para UFSUniversidade Federal de Sergipe.” Baseado no tema,
analise as sentenças abaixo, atribua valores verdadeiro
(V) e falso (F) e assinale a alternativa que representa a
seqüência correta, de cima para baixo:
( )As questões do simulado são elaboradas conforme a
metodologia do Enem, apesar da Universidade Federal
de Sergipe (UFS) não utilizar o referido exame como
critério de seleção para o ingresso na instituição.
( ) 0 Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o
objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim
da escolaridade básica. Entre outros pontos, é também
utilizado como critério de seleção para os estudantes
que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa
Universidade para Todos (ProUni). Além disso, há
universidades que usam o resultado do Enem como
critério de seleção para o ingresso no ensino superior,
seja complementando ou substituindo o vestibular.
a) V, V.
b) V, F.
c) F, F.
d) F, V.
37) Os Conselhos de Desenvolvimento Municipais do
Território Centro Sul Sergipano aprovaram plenamente
o Projeto “Cidadania Rural”. 0 projeto está sendo
desenvolvido pela Empresa de Desenvolvimento
do Estado de Sergipe - Pronese, órgão vinculado
à Secretaria de Estado da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, apostando no conhecimento
como ferramenta de fomento ao desenvolvimento
sustentável em conjunto com a legislação. Sobre o
Projeto Cidania Rural, algumas definições pertinentes,
leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
I. O Projeto “Cidadania Rural”, visa unicamente punir
as ações que contribuam para a degradação do meio
ambiente; considerando o trabalhador rural como
responsável direto por esses atos.
II. O Projeto Cidadania Rural tem o objetivo de orientar
contadores, advogados, produtores, trabalhadores
rurais sobre direitos e deveres previdenciários e sobre
as normas de segurança e saúde no trabalho.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.
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38) 0 Governo de Sergipe desenvolveu alguns programas
na área da saúde a exemplo do programa Bem Mulher,
e do programa Conte Comigo. Baseado no tema, leia as
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
I. O programa Bem Mulher é uma iniciativa do Governo
de Sergipe para abrir junto à sociedade uma discussão
profunda e abrangente em torno dos diversos aspectos
determinantes da saúde da mulher (trabalho e renda,
relações de gênero, violência, entre outros) através
de estratégias da educação popular e utilização
de elementos da cultura e arte. Ele é voltado ao
desenvolvimento de estratégias para reduzir a
mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e
sociais do câncer do colo do útero e de mama, além das
doenças sexualmente transmissíveis.
II. O programa Conte Comigo prevê a promoção, prevenção
à saúde e redução de danos com grande aposta no papel
central que os jovens podem desenvolver na abordagem
de temas como drogas, sexualidade e gênero, DST/
AIDS, gravidez na adolescência, violência e cultura de
paz, meio-ambiente e corporeidade, através de ações de
educação em saúde que propiciem encontros e trocas de
vivências e experiências entre os jovens.
Estão corretas as afirmativas
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.
39) Leia abaixo algumas informações pertinentes à
economia e agricultura no Estado de Sergipe, analise, e
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Sergipe é um dos grandes produtores de laranja do
país.
b) A atividade de extração de petróleo e gás natural no
Estado mantêm um peso importante na criação direta e
indireta de renda e de emprego.
c) O Estado de Sergipe é um grande produtor de milho.
d) As extensas jazidas de calcário fazem com que Sergipe
seja um grande importador de cimento.
40) Conforme divulgado no site www.iornaldodiase.com.br
de 06.09.2014: “Na manhã desta sexta-feira, 5.09.14,
o auditório da Companhia de Saneamento de Sergipe
- Deso - foi palco de um importante passo para a
expansão da cobertura de esgotamento sanitário nos
municípios do Estado. O Programa Águas de Sergipe
recebe recursos.” Baseado no assunto e definições
pertinentes, leia as sentenças abaixo e assinale a
alternativa correta:
I. O Programa Águas de Sergipe prevê o aumento de
acesso à água potável e saneamento na bacia mais
populosa do estado, reduzindo a poluição, promovendo
a agricultura mais eficiente, melhorando a capacidade
de Sergipe em ter uma gestão mais integrada da água e
do setor de água mais resistentes.
II. O Programa Águas de Sergipe tem como objetivo,
exclusivamente a despoluição da bacia do Rio São
Francisco, que tem seu déficit de abastecimento de
água coberto por transferências a partir da bacia do Rio
Sergipe.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41) Segundo a Constituição do Estado de Sergipe são
áreas de proteção permanente, exceto:
a) As áreas de desova das tartarugas marinhas.
b) Os manguezais.
c) A Serra da Itabaiana.
d) A faixa mínima adequada ao redor dos cursos de água.
42) Segundo a Lei Estadual n° 4.364/01, que dispõe sobre
o Regime Disciplinar dos Servidores das Carreiras
Policiais Civis, são consideradas transgressões
disciplinares de natureza grave, exceto:
a) Deixar de concluir, nos prazos legais, inquérito em que
o indiciado esteja preso.
b) Permitir o uso de arma de que tenha posse, por pessoa
estranha à Instituição.
c) Negligenciar-se ou omitir-se na guarda do preso,
maltratá-lo ou usar de violência no exercício da função
policial.
d) Manter relação de amizade ou exibir-se em público,
habitualmente, com pessoas sob investigação ou
praticantes contumazes de crimes ou contravenções.
43) Segundo a Lei Estadual n° 4.133/99, que dispõe sobre
a Organização e Normas Gerais de Funcionamento da
Polícia Civil e sobre as Carreiras Policiais Civis, são
atribuições do Agente de Polícia Judiciária, exceto:
a) Efetuar e deliberar sobre prisões em flagrante, busca
pessoal, apreensões, bem como conduzir e escoltar
presos.
b) Proceder, mediante ordem escrita da autoridade policial,
a investigação e diligências policiais, com o fim de
coletar elementos para elucidação das infrações penais.
c) Operar, conforme conhecimentos e respectiva
designação, equipamentos de comunicação e zelar por
sua segurança e manutenção.
d) Dirigir, conforme habilitação e de acordo com a devida
designação, veículos automotores em missões policiais
e em função do desempenho de atividades nos diversos
setores da Polícia Civil.
44) Segundo a Lei Complementar Estadual n° 33/96, que
institui o Código de Organização e de Procedimento
da Administração Pública do Estado de Sergipe, são
características das fundações públicas, exceto:
a) Criação, estruturação, denominação e fixação de
atribuições e competências por lei específica.
b) Receita e quadro de pessoal próprio.
c) Desempenho de atividades exclusivamente públicas,
inseridas nas atribuições constitucionais do Estado de
Sergipe.
d) Patrimônio próprio, formado por bens originariamente
livres do Estado de Sergipe, ou do Estado de Sergipe
e de outras fontes, para assegurar a realização do fim
específico da entidade.
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45) Sobre o elemento “Forma” do ato administrativo e de
acordo com a Lei Complementar Estadual n° 33/96, que
institui o Código de Organização e de Procedimento da
Administração Pública do Estado de Sergipe, assinale
a alternativa correta:
a) Salvo disposição legal em contrário, a forma escrita é
exigível para os atos emanados de órgãos colegiados,
não se lhes dispensando todavia o registro em ata ou
outro instrumento que a substitua.
b) Relacionam-se com a forma do ato administrativo as
formalidades a observar, como tais entendidas as
que constituam o conjunto de atos ou fatos, salvo os
meramente rituais, exigidos por lei para segurança
da formação, expressão ou execução da vontade do
administrado.
c) Consideram-se essenciais à validade do ato
administrativo
as
formalidades
omitidas
ou
defeituosamente realizadas, ainda que se tenha
produzido o resultado desejado sem ocorrência de
lesão a direito do administrado.
d) Sempre que a lei não prescrever forma específica, terse-á como válido o ato administrativo, quanto a esse
requisito, pelo exclusivo fato de haver-se praticado por
escrito.
46) Assinale a alternativa correta acerca do “Poder
Regulamentar do Estado”, tendo como base os
conceitos trazidos pela Lei Complementar Estadual
n° 33/96, que institui o Código de Organização e de
Procedimento da Administração Pública do Estado de
Sergipe:
a) E vedado incluir no regulamento somente matéria
estranha à lei ou ao Decreto Legislativo regulamentado
que diga respeito à restrição à liberdade e à propriedade
de pessoas.
b) É vedado revogar regulamento de lei ou de Decreto
Legislativo em vigor, sem que outro regulamento seja
simultaneamente expedido.
c) É possível fazer constar de regulamento, ostensiva ou
dissimuladamente, qualquer restrição à liberdade e à
propriedade de pessoas.
d) É permitido expedir regulamento que não seja como meio
de disciplina e controle da discrição administrativa, de
modo a assegurar-se uniformidade de comportamento
da Administração e igualdade de tratamento a quantos
tenham de com esta se relacionar.
47) A Administração Pública Estadual, no desempenho da
função administrativa, reger-se-á por alguns princípios
gerais. Acerca do tema, assinale a alternativa correta e
de acordo com a Lei Complementar Estadual n° 33/96,
que institui o Código de Organização e de Procedimento
da Administração Pública do Estado de Sergipe:
a) Do Estado de Direito, significando a estrita submissão
da função administrativa à lei, sem desvios ou abuso
de competência, e unicamente para a realização do
específico interesse público que determinou a outorga
dessa mesma competência.
b) Da moralidade, significando o exercício da função
administrativa de modo a não configurar promoção
pessoal de agentes ou autoridades públicas, nem
discriminações constitucionalmente injustificadas.
c) Da proporcionalidade, significando que, no desempenho
da função administrativa suscetível de agravar a situação
jurídica dos administrados, somente se adotarão
providências cuja extensão e intensidade sejam
indispensáveis para a realização do correspondente
interesse público.
d) Da supremacia do interesse público, significando a
vedação de qualquer comportamento administrativo
que importe renúncia total ou parcial de poderes, salvo
autorização legal.
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48) Acerca dos “Servidores Públicos” e das normas
constitucionais pertinentes, assinale a alternativa
correta e de acordo com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
a) Salvo nos casos previstos na Constituição Federal e em
lei complementar, o salário mínimo não pode ser usado
como indexador de base de cálculo de vantagem de
servidor público ou de empregado.
b) O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor
do servidor público incidem sobre o abono utilizado para
se atingir o salário mínimo.
c) O direito ao auxílio-alimentação se estende aos
servidores inativos.
d) É inconstitucional a vinculação do reajuste de
vencimentos de servidores estaduais ou municipais a
índices federais de correção monetária.
49) Suponha que determinada mulher acaba de tomar
ciência de que o seu marido a está traindo. Impelida
por uma forte emoção, a esposa resolve atentar contra
a vida do marido. Para tanto, desfere um tiro contra ele
enquanto este dormia e foge do local. Nesse momento,
um vizinho, que acabara de escutar o disparo, chama a
polícia e a autoridade policial imediatamente se dirige
até o local do fato. No local do homicídio, o delegado
de polícia colhe algumas informações preliminares e se
dirige até onde supostamente a autora se encontraria.
Ao chegar no destino indicado encontra a autora
chorando e desolada, não oferecendo resistência à
prisão. Imediatamente, a imprensa se dirige ao local
e passa a acompanhar o desfecho da ocorrência. A
respeito do caso hipotético, assinale a alternativa
correta:
a) O delegado de polícia deve imediatamente se dirigir
ao juiz de plantão, pois somente este pode autorizar a
prisão em flagrante da autora mediante ordem escrita e
fundamentada.
b) Caso o delegado de polícia faça uso de algemas sem
que a autora ofereça resistência, a prisão em flagrante
poderá ser anulada, sem prejuízo da responsabilidade
da autoridade policial.
c) O delegado de polícia está autorizado a fazer uso
de algemas, pois a brutalidade do crime, por si só,
justificaria a medida.
d) O delegado de polícia deve preferencialmente fazer uso
de algemas nesse caso, pois a imprensa noticiará a
imagem da prisão da autora e passará uma mensagem
positiva à população de que o crime não compensa.
50) A Constituição Federal, no capítulo “Dos Direitos e das
garantias individuais”, reconhece a casa como asilo
inviolável do indivíduo. A respeito do tema, assinale
a alternativa que corresponde aos exatos termos do
texto constitucional:
a) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
b) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação da autoridade policial.
c) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou,
durante o dia, por determinação judicial, admitido,
excepcionalmente, o ingresso à noite por determinação
judicial em casos de relevante interesse público.
d) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre,
ou para prestar socorro mediante determinação judicial.
51) Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Da
Nacionalidade”, são cargos privativos de brasileiro
nato, exceto:
a) Presidente do Supremo Tribunal Federal.
b) Oficial das Forças Armadas.
c) Ministro de Estado da Justiça.
d) Vice-Presidente da República.
ERSÃOA

52) Segundo a Constituição Federal, no título “Da
Organização do Estado”, compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
a) Previdência social.
b) Registros públicos.
c) Trânsito e transporte.
d) Desapropriação.
53) No que diz respeito às emendas à Constituição, existem
algumas limitações materiais e circunstancias em que
o texto constitucional não poderá ser emendado. A
respeito do tema, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado
de sítio.
b) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada
ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa.
c) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta
de mais da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria relativa de seus membros.
d) É vedada a proposta de emenda tendente a abolir voto
direto, secreto, obrigatório, universal e periódico.
54) Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Do
Poder Executivo”, o Presidente e o Vice-Presidente
da República poderão, sem licença do Congresso
Nacional, ausentar-se do país, sob pena de perda do
cargo, por até:
a) 15 dias.
b) 30 dias.
c) 45 dias.
d) 60 dias.
55) Segundo a Constituição Federal, no Estado de Defesa
poderão ser decretadas algumas medidas coercitivas
por tempo determinado e em áreas específicas. São
admitidas as seguintes medidas, exceto:
a) Restrição ao direito de reunião.
b) Incomunicabilidade do preso.
c) Restrição ao sigilo de correspondência.
d) Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos
na hipótese de calamidade pública.
56) A respeito dos crimes de injúria, calúnia e difamação,
praticados por meio de propaganda eleitoral, previstos
no Código Eleitoral (Lei n° 4.737/65), assinale a
alternativa correta:
a) No crime de difamação a exceção da verdade somente
é admitida se o ofendido é funcionário público e a ofensa
é relativa ao exercício de suas funções.
b) Não pode o juiz deixar de aplicar a pena da injúria se o
ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a
injúria.
c) Aumenta-se a pena da calúnia, da injúria e da difamação
praticada contra funcionário público, ainda que fora de
suas funções.
d) No crime de calúnia a prova da verdade do fato é
admitida mesmo nos casos de fato criminoso imputado
ao Presidente da República.

57) A respeito da Lei de Interceptação Telefônica (Lei
n° 9.296/96), assinale a alternativa correta:
a) Será admitida a interceptação de comunicações
telefônicas ainda que a prova puder ser produzida por
outros meios disponíveis.
b) Será admitida a interceptação de comunicações
telefônicas quando o fato investigado constituir infração
penal punida com pena de detenção.
c) Excepcionalmente o juiz poderá admitir que o pedido seja
formulado verbalmente, desde que estejam presentes
os pressupostos que autorizem a interceptação, caso
em que a concessão será condicionada à sua redução
a termo.
d) Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os
procedimentos de interceptação independentemente de
ciência ao Ministério Público.
58) O Decreto n° 678/92 promulgou a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, também conhecido como
Pacto de São José da Costa Rica. Segundo entendimento
pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, o referido
diploma possui natureza jurídica de:
a) Norma constitucional.
b) Norma supralegal.
c) Lei ordinária.
d) Decreto legislativo.
59) Suponha que J.A., adolescente que já praticou diversos
atos infracionais, convide Pedro, maior de idade e
primário, para juntos praticarem um furto a residência.
A dupla combina que o adolescente ingressará no
imóvel e efetuará a subtração dos pertences, enquanto
Pedro ficará dando cobertura e vigiando o local.
Na oportunidade, ambos são surpreendidos com a
chegada da polícia militar, que os detém e encaminha
até a presença do Delegado de Polícia. A respeito dos
crimes praticados por Pedro, e com base na Lei n°
12.830/13, pode-se dizer que:
a) Pedro não deverá ser preso em flagrante, pois o autor
intelectual do furto é o adolescente, sendo o maior de
idade mera pessoa interposta com mínima participação.
b) Pedro deverá ser preso em flagrante pelo crime de furto
à residência qualificado pelo concurso de agentes, não
configurando o crime de corrupção de menores, uma
vez que Pedro é primário e o adolescente é um infrator
habitual.
c) Pedro deverá ser preso em flagrante pelo crime de
furto à residência qualificado pelo concurso de agentes,
sendo que somente haverá o crime de corrupção de
menores caso a Autoridade Policial colha elementos
materiais que comprovem efetiva corrupção do menor.
d) Pedro deverá ser preso em flagrante pelo crime de furto
à residência qualificado pelo concurso de agentes e
pelo crime de corrupção de menores, pois este último
independe da efetiva corrupção do menor.
60) São crimes que se configuram durante a investigação
e a obtenção de provas, previstos na Lei n° 12.850/2013
(Lei de Combate às Organizações Criminosas), exceto:
a) Praticar o agente infiltrado, no curso da investigação,
crime doloso no âmbito da infiltração, quando inexigível
conduta diversa.
b) Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a
Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe
ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura
de organização criminosa que sabe inverídicas.
c) Descumprir determinação de sigilo das investigações
que envolvam a ação controlada e a infiltração de
agentes.
d) Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador,
sem sua prévia autorização por escrito.
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61) No crime de favorecimento pessoal, previsto no título
“Dos Crimes contra a Administração Pública” do
Código Penal, algumas pessoas, pela sua qualidade
pessoal, ficam isentas de pena em decorrência do
auxílio prestado ao criminoso. NÃO se inclui entre elas:
a) O irmão do autor do crime.
b) O colateral até o segundo grau do autor do crime.
c) O cônjuge do autor do crime.
d) O ascendente do autor do crime.
62) No crime de homicídio, previsto no título “Dos Crimes
contra a Pessoa” do Código Penal, são circunstâncias
qualificadoras, exceto:
a) Se o crime é cometido contra pessoa menor de 14
(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.
b) Se o crime é cometido para assegurar a execução, a
ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.
c) Se o crime é cometido com emprego de veneno, fogo,
explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou
cruel, ou de que possa resultar perigo comum.
d) Se o crime é cometido à traição, de emboscada, ou
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou
torne impossível a defesa do ofendido.
63) No crime de “matar, perseguir, caçar, apanhar,
utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em
rota migratória, sem a devida permissão, licença
ou autorização da autoridade competente, ou em
desacordo com a obtida”, previsto no artigo 29 da Lei
n° 9.605/98, a pena é aumentada de metade quando a
conduta é praticada, exceto:
a) Durante a noite.
b) Contra espécie rara ou considerada ameaçada de
extinção, ainda que somente no local da infração.
c) Com emprego de métodos ou instrumentos capazes de
provocar destruição em massa.
d) Em atos de pesca.
64) Segundo a Lei De Execuções Penais (Lei n° 7.210/84),
são características do Regime Disciplinar Diferenciado,
exceto:
a) Duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem
prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave
de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena
aplicada.
b) Direito à saída da cela por duas horas diárias para
banho de sol.
c) Necessidade do trânsito em julgado da sentença
condenatória para aplicação da medida.
d) Recolhimento em cela individual.
65) Segundo o Código de Processo Penal, no Título
“Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade
Provisória”, são hipóteses legais de prisão em flagrante
delito, exceto:
a) Quem está cometendo a infração penal.
b) Quem acaba de cometê-la.
c) Quem é capturado em até vinte e quatro horas após
cometer a infração penal.
d) Quem é encontrado, logo depois, com instrumentos,
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.
66) Segundo o Código de Processo Penal, no Título
“Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade
Provisória”, poderá ser concedida fiança:
a) Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança
anteriormente concedida ou infringido, sem motivo
justo, qualquer das obrigações impostas.
b) Em caso de prisão civil ou militar.
c) Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes
hediondos.
d) Nos crimes de racismo e de injúria racial.
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67) Com base no Código de Processo Penal, Título “Da
Prova”, assinale a alternativa INCORRETA quanto à
confissão:
a) A confissão será indivisível e irretratável, sem prejuízo
do livre convencimento do juiz, fundado no exame das
provas em conjunto.
b) Para a apreciação da confissão, o juiz deverá confrontála com as demais provas do processo, verificando se
entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.
c) O silêncio do acusado não importará confissão,
mas poderá constituir elemento para a formação do
convencimento do juiz.
d) O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados
para os outros elementos de prova.
68) Com amparo no que dispõe o Código de Processo
Penal, no Título “Da Prova”, assinale a alternativa
INCORRETA a respeito da ilicitude das provas:
a) São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do
processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas
em violação a normas constitucionais ou legais.
b) Excepcionalmente, não havendo outros elementos
de materialidade e autoria no processo, poderá o juiz
fundamentar sua decisão com base em provas ilícitas.
c) Serão admissíveis as provas derivadas das ilícitas
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre
umas e outras.
d) Serão admissíveis as provas derivadas das ilícitas
quando puderem ser obtidas por uma fonte independente
das primeiras, ou seja, seguindo os trâmites típicos e de
praxe, próprios da investigação ou instrução criminal,
seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.
69) Segundo a Lei de Drogas (Lei n° 11.343/06), as penas
são aumentadas de um sexto a dois terços se a infração
tiver sido cometida em alguns locais específicos. A
respeito do tema, analise as assertivas abaixo:
I. Nas dependências ou imediações de estabelecimentos
prisionais, de ensino ou hospitalares.
II. Nas dependências ou imediações de sedes de entidades
estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou
beneficentes.
III. Nas dependências ou imediações de recintos onde se
realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza.
IV. Nas dependências ou imediações de locais de serviços
de tratamento de dependentes de drogas ou de
reinserção social.
V. No interior de transporte público com a única finalidade
de levar a droga ao destino de forma oculta, sem o
intuito de disseminá-la entre os passageiros.
São causas de aumento de pena as hipóteses citadas
nos itens:
a) I, II, III e IV, apenas.
b) I, II, III e V, apenas.
c) I, II, IV e V, apenas.
d) I, III, IV e V, apenas.
70) Ares peito da ação controlada, prevista Lei n° 12.850/2013
(Lei de Combate às Organizações Criminosas), assinale
a alternativa INCORRETA:
a) Consiste a ação controlada em retardar a intervenção
policial ou administrativa relativa à ação praticada por
organização criminosa ou a ela vinculada, desde que
mantida sob observação e acompanhamento para que
a medida legal se concretize no momento mais eficaz à
formação de provas e obtenção de informações.
b) O retardamento da intervenção policial ou administrativa
será previamente comunicado ao juiz competente que,
se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará
ao Ministério Público.
c) Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos
será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado
de polícia, somente se permitindo acesso ao advogado
do investigado por ordem do juiz escrita e fundamentada.
d) A comunicação será sigilosamente distribuída de
forma a não conter informações que possam indicar a
operação a ser efetuada.

IBFC 0 2 -VERSÃO A

