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RASCUNHO



PORTUGUÊS

Eficiência militar
(Historieta Chinesa)

LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, Império da China, 
Celeste Império, Império do Meio, nome que lhe vai a calhar, 
notava que o seu exército provincial não apresentava nem 
garbo marcial, nem tampouco, nas últimas manobras, tinha 
demonstrado grandes aptidões guerreiras.

Como toda a gente sabe, o vice-rei da província de Cantão, 
na China, tem atribuições quase soberanas. Ele governa a 
província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, 
tendo unicamente por lei a sua vontade.

Convém não esquecer que isto se passou, durante o antigo 
regime chinês, na vigência do qual, esse vice-rei tinha todos 
os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a 
contribuir com um avultado tributo anual, para o Erário do Filho 
do Céu, que vivia refestelado em Pequim, na misteriosa cidade 
imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por 
dezenas de mulheres e centenas de concubinas. Bem.

Verificado esse estado miserável do seu exército, o vice- 
rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos remédios que devia 
aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada 
maior rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e 
carne de cachorro, que os soldados venciam. Isto, entretanto, 
aumentou em muito a despesa feita com a força militar do 
vice-reinado; e, no intuito de fazer face a esse aumento, ele se 
lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples alvitre de duplicar 
os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de 
porcelana e os carregadores de adubo humano -  tipo dos mais 
característicos daquela babilônica cidade de Cantão.

Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados 
do remédio que havia aplicado nos seus fiéis soldados, a fim de 
dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial.

Determinou que se realizassem manobras gerais, na 
próxima primavera, por ocasião de florirem as cerejeiras, e elas 
tivessem lugar na planície de Chu-Wei-Hu -  o que quer dizer na 
nossa língua: “planície dos dias felizes”. As suas ordens foram 
obedecidas e cerca de cinqüenta mil chineses, soldados das 
três armas, acamparam em Chu-Wei-Hu, debaixo de barracas 
de seda. Na China, seda é como metim aqui.

Comandava em chefe esse portentoso exército, o general 
Fu-Shi-Tô que tinha começado a sua carreira militar como 
puxador de tílburi* em Hong-Kong. Fizera-se tão destro nesse 
mister que o governador inglês o tomara para o seu serviço 
exclusivo.

Este fato deu-lhe um excepcional prestígio entre os seus 
patrícios, porque, embora os chineses detestem os estrangeiros, 
em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de 
ter um respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre
humano dos “diabos vermelhos”, como os chinas chamam os 
europeus e os de raça europeia.

Deixando a famulagem do governador britânico de Hong- 
Kong,Fu-Shi-Tô não podia ter outro cargo, na sua própria 
pátria, senão o de general no exército do vice-rei de Cantão. 
E assim foi ele feito, mostrando-se desde logo um inovador, 
introduzindo melhoramentos na tropa e no material bélico, 
merecendo por isso ser condecorado, com o dragão imperial 
de ouro maciço. Foi ele quem substituiu, na força armada 
cantonesa, os canhões de papelão, pelos do Krupp; e, com 
isto, ganhou de comissão alguns bilhões de taels* que repartiu 
com o vice-rei. Os franceses do Canet queriam lhe dar um 
pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do 
Krupp, em comparação com os do Canet. Entendia, a fundo, de 
artilharia, o ex-fâmulo do governador de Hong-Kong.

O exército de Li-Huang-Pô estava acampado havia um 
mês, nas “planícies dos dias felizes”, quando ele se resolveu a 
ir assistir-lhe as manobras, antes de passar-lhe a revista final.

O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia 
parte o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi para a linda 
planície, esperando assistir a manobras de um verdadeiro 
exército germânico. Antegozava isso como uma vítima sua 
e, também, como constituindo o penhor de sua eternidade no 
lugar rendoso de quase rei da rica província de Cantão. Com 
um forte exército à mão, ninguém se atreveria a demiti-lo dele. 
Foi.

Assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu 
lado, Fu-Shi-Pô explicava os temas e os detalhes do respectivo

desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia 
estudado Arte da Guerra entre os varais de um cabriolet*.

O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, 
falta de élan na tropa, rapidez e exatidão nas evoluções e 
pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército 
que devia ser uma ameaça à China inteira, caso quisessem 
retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão. 
Comunicou isto ao general, que lhe respondeu:

- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, 
Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e Celestial diz; mas 
os defeitos são fáceis de remediar.

- Como? perguntou o vice-rei.
- É simples. O uniforme atual muito se parece com o 

alemão: mudemo-lo para uma imitação do francês e tudo 
estará sanado.

Li-Huang-Pô pôs-se a pensar, recordando a sua estadia 
em Berlim, as festas que os grandes dignatários da corte de 
Potsdam lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, 
os taels que recebeu de sociedade com o seu general Fu-Shi- 
Pô... Seria uma ingratidão; mas... Pensou ainda um pouco; e, 
por fim, num repente, disse peremptoriamente:

- Mudemos o uniforme; e já!
(Lima Barreto)

*tael: unidade monetária e de peso da China;
*cabriolet: tipo de carruagem;
*tílburi: carro de duas rodas e dois assentos comandados por 
um animal.
*famulagem: grupo de criados

1) No conto de Lima Barreto, o vice-rei LI-HU ANG-PÔ 
exerce, na fictícia província de Cantão, um governo:
a) democrático
b) tirano
c) oligárquico
d) teocrático

2) “Eficiência militar” é uma narrativa centrada no 
descontentamento do vice-rei de Cantão, com o 
desempenho de seu exército. A respeito das atitudes 
tomadas pelo vice-rei para reverter a situação, assinale 
a alternativa correta.
a) Ele muda a alimentação dos soldados, contando com o 

apoio incondicional e incentivo financeiro da população, 
além de promover uma rotina de treinamentos.

b) Além de mudar a alimentação dos soldados, ele 
conseguiu o apoio do rei, que estava em Pequim, 
motivando os soldados e a população.

c) Ele sentenciou os soldados a vivenciaram um regime 
rigoroso e também inseriu em rotina diária uma carga 
excessiva de remédios e vitaminas.

d) Ele dobrou a quantidade de alimentação dos soldados, 
tomando medidas impopulares para arcar com os custos 
desse aumento.

Utilize o fragmento em destaque a seguir para responder 
às questões de 3 a 5.

“LI-HU ANG-PÔ, vice-rei de Cantão. Império da China. 
Celeste Império. Imoério do Meio, nome que lhe vai a

calhar, notava que o seu exército provincial não apresentava 
nem garbo marcial, nem tampouco, nas últimas manobras, 

tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras.” (1o §)
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3) Em um texto, as palavras não são analisadas 
isoladamente, mas sim em função das relações 
estabelecidas entre elas. Assim, considerando os 
referentes textuais dos termos em destaque e suas 
funções sintáticas, assinale a alternativa correta:
a) Todos os termos são apostos, referindo-se a LI-HU 

ANG-PÔ.
b) Todos os termos, a exceção do primeiro, um vocativo; 

são apostos cujo referente é, respectivamente, LI-HU 
ANG-PÔ e Cantão.

c) Todos são apostos, mas os referentes são diferentes: 
o primeiro refere-se a LI-HU ANG-PÔ; o segundo, a 
Cantão; o terceiro e o quarto, à China.

d) Todos são apostos, mas os referentes são diferentes: 
o primeiro refere-se ao vice-rei; o segundo, a Cantão; o 
terceiro, a Cantão; o quarto, à China.

4) O sujeito da forma verbal “notava” tem sua correta 
classificação sintática indicada em:
a) Sujeito simples
b) Sujeito indeterminado
c) Sujeito composto
d) Sujeito desinencial

5) Sabendo que a gramática prevê a conjugação verbal 
nos tempos simples e compostos, assinale a alternativa 
cuja conjugação, no tempo simples, da forma verbal em 
destaque eqüivale à que ocorre em “tinha demonstrado 
grandes aptidões guerreiras.”:
a) Ele demonstrou grandes aptidões.
b) Ele demonstrava grandes aptidões.
c) Ele demonstrara grandes aptidões.
d) Ele demonstraria grandes aptidões.

6) Analise as alternativas a seguir sobre a trajetória 
profissional do general Fu-Shi-Tô e o seu desempenho 
no comando do exército de Cantão, assinalando a 
correta.
a) Os serviços prestados ao governo inglês legitimam o 

sucesso obtido.
b) Sua experiência profissional não o credencia ao 

comando de um exército já que os serviços prestados 
ao governo inglês não eram da esfera militar; daí o 
fracasso.

c) Seu sucesso deve-se aos estudos da Arte da Guerra 
empreendidos pelo general quando de sua participação 
no exército inglês.

d) A popularidade do general e o seu prestígio na esfera 
militar evidenciam sua ascensão profissional por meio 
esforço pessoal e do apoio dos governos da China e da 
Inglaterra.

7) Observe os termos em destaque nos trechos a seguir 
e sobre eles assinale a única alternativa INCORRETA. 
levando em consideração aspectos morfológicos e 
sintáticos:
I. “Verificado esse estado miserável do seu exército, o 

vice-rei Li-Huang-Pô começou a meditar nos remédios 
que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua 
força armada maior rendimento militar” (4o §)

II. “Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os 
resultados do remédio que havia aplicado nos seus fiéis 
soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor 
marcial.” (5o §)

a) Adiferença quanto ao número justifica-se pelos distintos 
referentes: “exército” e “fiéis soldados”, respectivamente.

b) Em ambas as ocorrências, o “lhe” é classificado como 
pronome pessoal do caso oblíquo, atuando como um 
pronome substantivo.

c) Sintaticamente, o pronome “lhe” exerce as funções de 
adjunto adnominal e objeto indireto, respectivamente.

d) Sem prejuízo do sentido e sem cometer infrações 
gramaticais, ambos os pronomes poderiam ser 
substituídos por “Io” e “los”, respectivamente.

8) Durante a substituição do aparato bélico, empreendida 
pelo general Fu-Shi-Tô e pelo vice-rei (9o §),revelam-se 
comportamentos que mostram:
a) compromisso exclusivo com a província de Cantão;
b) necessidade de lucrar a despeito de valores éticos e 

patrióticos;
c) admiração pelas potências militares;
d) valorização das estratégias militares de reforço bélico.

9) Entender um texto não significa apenas saber ler 
o que está escrito; é preciso perceber as sutilezas 
daquilo que pode estar apenas sugerido. Sendo assim, 
evidencia-se, por parte do narrador, ao longo do texto, 
e em especial no trecho abaixo, uma postura:

“O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte 
o seu exímio cabeleireiro Pi-Nu, lá foi para a linda planície, 
esperando assistir a manobras de um verdadeiro exército 

germânico. ” (11°§)

a) irônica
b) desleixada
c) elogiosa
d) pessimista

O trecho abaixo transcrito revela a insatisfação de LI-HU 
ANG-PÔ, vice-rei de Cantão, com o seu exército. Utilize-o 
para responder às questões de 10 a 13.

“O vice-rei, porém, não parecia satisfeito. Notava hesitações, 
falta de élan na tropa, rapidez e exatidão nas evoluções e 

pouca obediência ao comando em chefe e aos comandados 
particulares; enfim, pouca eficiência militar naquele exército 
que devia ser uma ameaça à China inteira, caso quisessem 
retirá-lo do cômodo e rendoso lugar de vice-rei de Cantão.

„ Comunicou isto ao general, que lhe respondeu:
- É verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, 

Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e Celestial diz; mas 
os defeitos são fáceis de remediar.”

10) Ao revelar suas intenções com o exército, o vice-rei 
contraria o que se espera de um líder. Sobre isso, só 
NÃO se pode afirmar que:
a) Ele deseja utilizar a força militar em causa própria.
b) Ele deseja fazer do seu exército uma força de combate 

à própria China, se preciso for.
c) Ele, apesar não ocupar o cargo máximo da hierarquia 

política do Cantão, considera a sua posição imutável.
d) Ele está acomodado em seu cargo, que além de rentável, 

propicia-lhe grandes alegrias e honras militares.

11) A oração “que lhe respondeu” tem sua correta 
classificação sintática indicada em:
a) Oração subordinada adjetiva explicativa
b) Oração coordenada sindética explicativa
c) Oração subordinada substantiva apositiva
d) Oração subordinada adjetiva restritiva

12) Ao empregar o acento grave, deve-se considerar a 
relação de dependência entre termos. Em “ameaça à 
China inteira”, a presença do acento grave justifica-se 
em função do mesmo contexto lingüístico verificado 
em:
a) Vou à feira.
b) Estou apta à tarefa.
c) Saiu às dez horas.
d) Cortou o cabelo à Roberto Carlos.
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13) Em resposta ao vice-rei, o general do exército exagera 
na flexão dos adjetivos. Sobre o grau utilizado, leia 
as afirmações a seguir e julgue-as, assinalando a 
alternativa correta.
I. Nos adjetivos “Reverendíssima, Poderosíssima, 

Graciosíssima e Altíssima” foi utilizado o grau superlativo 
absoluto sintético.

II. A utilização desse grau revela uma tentativa exagerada 
do general de agradar o vice-rei.

III. A flexão utilizada pelo general está em desacordo com 
a norma culta, que apenas admite a flexão de grau do 
substantivo.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas
c) Somente a afirmativa III está correta
d) Todas as afirmativas estão corretas

14) O vocábulo “peremptoriamente”, no penúltimo 
parágrafo, poderia ser substituído, sem prejuízo do 
sentido, por:
a) Instintivamente
b) Grosseiramente
c) Definitivamente
d) Bravamente

15) Sobre a utilização das reticências, no penúltimo 
parágrafo, e o contexto em que elas aparecem pode-se 
afirmar que:
a) sugerem que o vice-rei está decidido quanto à proposta 

do general visto que precisa manter seu privilégios.
b) evidenciam hesitação por parte do vice-rei, que se 

relembra dos benefícios obtidos com a proximidade 
alemã.

c) demonstram surpresa com a proposta do general, 
já que ambos foram amplamente beneficiados com a 
proximidade dos alemães.

d) ratificam a afinidade ideológica com o exército francês, 
de quem pretendem copiar os uniformes e as táticas de 
guerra.

Texto II

í / jw r f r  -  Jfrilp.- fu r r ir  i irJ tru .p M p /

16) O humor da tirinha é provocado pela:
a) polissemia do vocábulo “reduza”.
b) incoerência das informações das placas.
c) pressa do motorista.
d) má sinalização da estrada.

________________ RACIOCÍNIO LÓGICO

17) Considerando a sequencia de letras: A,B,D,E,G,H,J,M, 
A,B,D,E,G,H,J,M,A,B,D,E,G,H,J,M; e assim por diante, a 
sílaba formada pela 134a letra e pela 345a letra, nessa 
ordem, é:
a) MA
b) HA
c) GE
d) HE

18) Numa pesquisa com 120 pessoas, foi perguntado sobre 
a preferência entre dois produtos e o resultado foi o 
seguinte: 38 pessoas escolheram os dois produtos e 
45 pessoas escolheram o produto B. Se 23 pessoas não 
opinaram, então o total de pessoas que escolheram o 
produto A foi de:
a) 14
b) 52
c) 90
d) 37

19) Marisa foi ao mercado com R$ 100,00 e gastou 120% 
de 35% dessa quantia. Nessas condições o valor que 
Marisa recebeu de troco foi:
a) R$58,00
b) R$42,00
c) R$8,00
d) R$24,00

20) Numa urna vazia foram colocadas 16 bolas vermelhas 
numeradas de 1 a 16 e foram colocadas 20 bolas azuis 
numeradas de 1 a 20. A probabilidade de sortearmos 
uma bola dessa urna e nela constar um número maior 
que 11, sabendo que ela é vermelha, é igual a:

X 5a —

32

14b) IZ.
32

n 6 
16

d) —
16

21) Diz-se que uma proposição composta A implica numa 
proposição composta B, se:
a) a conjunção entre elas for tautologia.
b) o condicional entre elas, nessa ordem, for tautologia.
c) o bicondicional entre elas for tautologia.
d) A disjunção entre elas for tautologia.

22) Afrase “A vítima fez boletim de ocorrência ou o acidente 
foi grave” é logicamente equivalente a:
a) A vítima não fez boletim de ocorrência ou o acidente não 

foi grave.
b) A vítima não fez boletim de ocorrência e o acidente não 

foi grave.
c) A vítima fez boletim de ocorrência se, e somente se, o 

acidente foi grave.
d) Se a vítima não fez boletim de ocorrência, então o 

acidente foi grave.

23) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o 
valor lógico de uma proposição q é falso, então:
a) O valor lógico da disjunção entre p e q é falso.
b) O valor lógico da conjunção entre p e q é verdade.
c) O valor lógico do bicondicional entre p e q é falso.
d) O valor lógico do condicional entre p e q, nessa ordem, 

é verdade.

24) Se todo elemento de A é de B, todo elemento de B é de 
C, há elementos de B que não são de A e há elementos 
de C que não são de B, não é correto afirmar que:
a) Há elementos de A que não são de C.
b) Todo elemento de A é de C.
c) Há elementos de C que não são de A.
d) Existe elemento de B que é de A.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA CONHECIMENTOS GERAIS DE SERGIPE

25) Identifique abaixo a única alternativa que apresenta 
tipicamente comandos para manipulação de arquivos 
no Sistema Operacional Linux:
a) man - who - nice
b) mv - rm - cp
c) env - mtr - ssh
d) pine - vi - ping

26) A extensão de arquivo padronizado pelo BrOffice 
para os documentos de texto, que segue o formato 
OpenDocument, é reconhecido pela sigla:
a) ODB
b) ODS
c) ODT
d) ODG

27) Quando se menciona tecnicamente a ‘Computação 
na Nuvem’ (Cloud Computing) o termo técnico 
utilizado genericamente como “nuvem” representa 
simbolicamente:
a) a internet.
b) os servidores de correio eletrônico.
c) a rede local.
d) as bases de dados corporativas.

28) Documentos HTML (HyperText Markup Language) 
podem ser interpretados pelos navegadores:
I. Microsoft Internet Explorer
II. Mozilla Firefox
III. Google Chrome 
Estão corretos os itens:
a) somente I e II.
b) somente II e III.
c) somente I e III.
d) todos.

29) Basicamente o conceito de Armazenamento de Dados 
na Nuvem (Cloud Storage) é análogo ao conceito de:
a) disco virtual.
b) intranet.
c) hyper-computador.
d) rede virtual.

30) Em uma planilha, tanto no ambiente Microsoft Office, 
como no BrOffice, representa-se o intervalo de células 
nas colunas A a E e linhas 10 a 20 como:
a) AE:10-20
b) A10:E20
c) 10-20:AE
d) 10A:20E

31) Para a digitação de comandos do MSDOS (Microsoft 
Disk Operating System), pelo Windows, devo acionar o:
a) script de comando.
b) prompt de comando.
c) script de arquivos.
d) prompt de arquivos.

32) Na pesquisa avançada do Google, temos como padrão, 
condições de limitar os resultados de pesquisa por:
I. tipo de arquivo
II. tamanho da página
III. idioma
Estão corretos os itens:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) todos os itens.

33) A palavra Sergipe vem de ‘Siri-i-pe’, palavra de 
origem tupi, que significa “curso do rio dos siris”, 
ou simplesmente “rio dos siris”. Na linguagem do 
colonizador, Siri-i-pe transformou-se em Sergipe. Sobre 
alguns pontos da história de Sergipe, leia as sentenças 
abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Durante uma década o Nordeste brasileiro viveu o clima 

do cangaço com o surgimento do bando chefiado por 
Virgolino Ferreira, o Lampião. O grupo percorreu Sergipe 
e mais alguns estados nordestinos até 1938, ano em 
que Lampião foi surpreendido pela volante e morto junto 
com Maria Bonita e mais alguns companheiros em seu 
esconderijo em Angico, no sertão de Sergipe.

II. Devido ao sucesso do sistema de capitanias hereditárias, 
a Coroa portuguesa comprou, em 1549, a capitania 
da Baía de Todos os Santos, incluindo Sergipe - dos 
herdeiros do donatário, para sediar o governo-geral e 
nomeou Tomé de Souza como primeiro governador- 
geral da Colônia.

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) Foi divulgado no site www.mundoaeo.com de
30.07.2014: “Os limites territoriais de Sergipe serão 
mais bem identificados a partir de agora através de um 
acordo de cooperação técnica assinado no dia 24 de 
Julho pelo Governo do Estado, através da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), 
e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE).” O acordo objetiva principalmente estudar 
a definição dos limites territoriais dos municípios 
sergipanos, resolvendo algumas questões que existem 
envolvendo limites intermunicipais. Sobre o tema limites 
territoriais, limites territoriais do Estado de Sergipe, leia 
as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Os limites entre os territórios têm como objetivo 

identificar onde começa um território e termina outro. 
Restringe-se apenas à uma delimitação física, espacial, 
nunca interferindo na organização político-administrativa 
dos municipais, no que tange aos serviços ofertados, 
acesso a infra-estrutura direcionada à população local, 
benefícios políticos e sociais, entre outros.

II. Sergipe está situado na Região Nordeste do Brasil e 
tem por limites o oceano Atlântico a leste, o estado da
Bahia, a oeste e a sul, e o estado de Alagoas, a norte,
do qual está separado pelo Rio São Francisco.

Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) As afirmativas I e II estão incorretas.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas a afirmativa II está correta.

35) Leia as sentenças abaixo que discorrem sobre Aracaju 
e a Região Metropolitana de Aracaju, e assinale a 
alternativa correta:
I. A Região Metropolitana de Aracaju é constituída 

pelo agrupamento dos Municípios de Aracaju, São 
Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos 
Coqueiros, tendo como sede o Município de Aracaju. 
A Região Metropolitana de Aracaju foi criada com 
vistas à realização, de forma integrada, das ações 
de organização, de planejamento e de execução de 
funções públicas de interesse comum.

II. Como cidade projetada, Aracaju nasceu em 1855 por
necessidades econômicas. Uma assembléia elevou o
povoado de Santo Antônio do Aracaju à categoria de 
cidade e a transformou em capital, em lugar de São 
Cristóvão, antiga sede da Província de Sergipe Del Rey.

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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36) Leia as sentenças abaixo que contam um pouco da 
história do Estado de Sergipe, analise-as, atribua-lhes 
valores verdadeiro (V) e falso (F) e assinale a alternativa 
que representa a seqüência correta:
( ) Assim como em outros Estados nordestinos, Sergipe 

foi ocupado por colonizadores franceses interessados 
no escambo de pau-brasil e algodão com os índios. 
Entretanto, entre o fim do século XVI e as primeiras 
décadas do século XVII, os franceses colonizaram 
oficialmente o Estado e passaram a dominar 
definitivamente a região.

( ) O local onde hoje se encontra o município de Aracaju 
era a residência oficial do cacique Serigy, que dominava 
desde as margens do rio Sergipe até as margens do rio 
Vaza-Barris. Em 1590, Cristóvão de Barros atacou as 
tribos do cacique Serigy e de seu irmão Siriri, matando 
e derrotando os índios. Assim, no dia 1 de janeiro 
de 1590, Cristóvão Barros fundou a cidade de São 
Cristóvão (mais tarde capital da província) junto à foz 
do Rio Sergipe e definiu a Capitania de Sergipe.

a) V, F.
b) F, V.
c) V, V
d) F, F.

37) Foi divulgado no site g1.globo.com de 21.08.2014: “Um 
convênio foi assinado entre a Prefeitura de Aracaju 
e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), para a 
elaboração do plano integrado de saneamento básico 
da capital.” Sobre o tema, leia as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta:
I. O plano integrado irá elaborar ações em saneamento, 

drenagem, resíduos sólidos e abastecimento de água.
II. A intenção é que a partir desse documento seja elaborada 

uma lei que norteará as ações de saneamento básico 
da prefeitura aracajuana.

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.

38) Sobre as obras de duplicação da Adutora do São
Francisco, leia as sentenças abaixo e assinale a
alternativa correta:
I. A duplicação da Adutora do São Francisco dificultou 

o abastecimento de água para a região da Grande 
Aracaju.

II. A Adutora do São Francisco entrou em operação em
1982 e levou água para Aracaju, Nossa Senhora do
Socorro, Barra dos Coqueiros, Atalaia Nova, Malhada 
dos Bois e Muribeca. Com ela, Aracaju passou a ser 
abastecida pelo Rio São Francisco, o maior, mais 
importante e mais seguro suprimento do Estado, com 
água de boa qualidade para o consumo humano.

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) Conforme divulgado no site www.brasil247.com de 
19.10.2014: “O dinamismo da economia de Sergipe 
continua produzindo bons índices de geração de 
empregos e atraindo novos investimentos para o 
estado.” Baseado nos assuntos pertinentes à economia 
do estado de Sergipe, desenvolvimento, geração de 
emprego, analise as sentenças abaixo, atribua valores 
verdadeiro (V) e falso (F) e assinale a alternativa que 
representa a seqüência correta:
( ) Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), Sergipe apresentou a maior taxa de 
geração de empregos do Nordeste no mês de setembro 
deste ano.

( )A  geração de emprego no Estado foi alavancada em 
parte, pelo setor agropecuário, com a contratação de 
novos trabalhadores, fruto do reinicio da safra da cana, 
nas regiões sucroalcooleiras do Leste sergipano, do 
Vale do Cotinguiba e na Grande Aracaju.

a) F, V.
b) F, F.
c) V, F.
d) V, V.

40) Foi divulgado no site www.iornaldacidade.net de 
16.10.2014: “O juiz eleitoral Gaspar Feitosa de Gouveia 
Filho, da Comarca de Capela, condenou o ex-prefeito 
Manoel Messias Sukita (PSB) por crime eleitoral. Cabe 
recurso”. Baseado no tema, leia as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta:
I. A decisão se refere a uma representação interposta 

pelo Ministério Público Eleitoral (MPT), quando Sukita 
foi acusado em 2004 de comandar um esquema de 
captação de votos em seu favor.

II. Em função de também ter sido acusado de desviar 
recursos públicos federais que deveriam ser investidos 
em educação, entre outras irregularidades a serem 
computadas, Sukita nem cogitou participar da disputa 
eleitoral deste ano como candidato a deputado estadual 
conforme especulava-se.

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 dispõe a Constituição do Estado de Sergipe 
são áreas de relevante interesse ecológico, exceto:
a) As matas ciliares.
b) As cavernas.
c) Os sítios arqueológicos.
d) O cerrado.

42) Segundo a Lei Estadual n° 4.364/01, que dispõe sobre 
o Regime Disciplinar dos Servidores das Carreiras 
Policiais Civis do Estado de Sergipe, a pena de 
demissão deve ser aplicada, exceto:
a) Nos casos de transgressões disciplinares de natureza 

grave.
b) Participar de greve sem a observância das normas 

legais que regulamentem esse direito.
c) Por inassiduidade habitual.
d) Por abandono de cargo.
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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 
do Estado de Sergipe, são atribuições do Escrivão de 
Polícia, exceto:
a) Preparar memorandos, intimações, notas de culpa e 

termos de entrega.
b) Formar inquéritos e investigações de fatos antissociais 

de menores.
c) Proceder ao formal indiciamento, mediante ato 

fundamentado.
d) Registrar boletins de ocorrências policiais, tomar por 

termos depoimentos e interrogatórios.

44) Conforme dispõe 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 sociedades de economia mista, 
exceto:
a) Personalidade de direito privado.
b) Organização sob qualquer das formas admitidas em 

direito.
c) Capital formado por associação entre o Estado de 

Sergipe ou qualquerde suas entidades da Administração 
Indireta e a iniciativa privada.

d) Maioria das ações com direito a voto pertencentes ao 
Estado de Sergipe.

45) Conforme dispõe a Lei Complementar estadual n° 33/96, 
que institui o Código de Organização e de Procedimento 
da Administração Pública do Estado de Sergipe, será 
obrigatoriamente nulo o ato administrativo, exceto:
a) Com vício de pertinência lógica entre o motivo e o 

objeto, tendo em vista a finalidade a que se destinava.
b) Com ofensa a direitos disponíveis consagrados nas 

Constituições Federal e Estadual.
c) Em conseqüência de ato administrativo anteriormente 

invalidado, revogado ou, por outra forma, já extinto.
d) Com infração das normas reguladoras da formação da 

vontade a ser manifestada por órgãos colegiados.

46) A respeito da publicidade dos atos oficiais, corolário da 
atividade administrativa, assinale a alternativa correta:
a) O direito à publicidade dos atos oficiais não comporta 

exceções em razão da máxima efetividade das normas 
constitucionais.

b) A todos será assegurado o direito à publicidade dos 
atos oficiais, salvo quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social exigirem o contrário, nos termos da lei, 
independentemente de fundamentação.

c) A todos será assegurado o direito à publicidade dos atos 
oficiais, salvo somente quando o interesse social exigir 
o contrário, nos termos da lei, independentemente de 
fundamentação.

d) A todos será assegurado o direito à publicidade dos 
atos oficiais, salvo quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social exigirem o contrário, nos termos da lei, 
e, nesses casos, desde que a recusa seja devidamente 
fundamentada.

47) Conforme dispõe a Lei Complementar Estadual n° 33/96, 
que institui o Código de Organização e de Procedimento 
da Administração Pública do Estado de Sergipe, o 
alcance dos objetivos fundamentais da Administração 
Pública Estadual far-se-á pela priorização de alguns 
meios operacionais. A respeito do tema, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) Valorização dos servidores públicos.
b) Controle dos elementos causadores de degradação do 

meio ambiente.
c) Melhoria dos padrões de atendimento ao público, 

notadamente na área de segurança pública.
d) Combate sistemático à sonegação tributária e à 

improbidade administrativa.

48) Sobre o tema específico “Dos Servidores Públicos” 
e seus vencimentos, assinale a alternativa correta e 
de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal:
a) Pode o Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos 

servidores públicos na sua função atípica de legislar.
b) Excepcionalmente, pode o Poder Judiciário aumentar 

vencimentos de servidores públicos para corrigir uma 
injustiça histórica.

c) Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores 
públicos sob o fundamento de isonomia.

d) Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos 
de servidores públicos, mas pode, excepcionalmente, 
declarar a isonomia entre servidores de diversos 
Estados da Federação, para que o Executivo cumpra 
sua função de aumentar os vencimentos.

49) Todos os enunciados abaixo correspondem a objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, 
previstos no artigo 3o da Carta Política, exceto:
a) Promover a cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade.
b) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais.
c) Garantir o desenvolvimento nacional.
d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

50) A Constituição Federal, no capítulo “Dos Direitos e 
das garantias individuais”, veda alguns tipos de pena. 
Assinale a alternativa em que a pena descrita NÃO é 
vedada pelo texto constitucional:
a) Pena de banimento.
b) Pena de trabalhos forçados.
c) Pena de caráter perpétuo.
d) Pena de perda de bens.

51) Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Dos 
Direitos Políticos”, são condições de elegibilidade, 
exceto:
a) O domicílio eleitoral na circunscrição.
b) A filiação a partido político com representação no 

Congresso Nacional.
c) A nacionalidade brasileira.
d) O pleno exercício dos direitos políticos.

52) Segundo a Constituição Federal, no título “Da 
Organização do Estado”, incluem-se entre os bens dos 
Estados Federados:
a) As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na 
forma da lei, as decorrentes de obras da União.

b) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo.
c) Os terrenos de marinha e seus acrescidos.
d) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

53) Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Do Poder 
Legislativo”, o processo legislativo NÃO compreende a 
elaboração de:
a) Medidas provisórias.
b) Leis delegadas.
c) Emendas à Constituição.
d) Decretos regulamentadores.
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54) Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Do Poder 
Executivo”, compete ao Presidente da República, 
exceto:
a) Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar 

seus representantes diplomáticos.
b) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se 

necessário, dos órgãos instituídos em lei.
c) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 

declarada inconstitucional por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal.

d) Dispor, mediante decreto, sobre organização e 
funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos.

55) A respeito do capítulo “Das Forças Armadas”, previsto 
na Constituição Federal, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) O militar, enquanto em serviço ativo, somente pode se 

filiar a partidos políticos após dez anos em atividade.
b) As polícias militares e corpos de bombeiros militares 

são forças auxiliares e reserva do Exército.
c) As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço 

militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a 
outros encargos que a lei lhes atribuir.

d) O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado 
indigno do oficialato ou com ele incompatível, por 
decisão de tribunal militar de caráter permanente, em 
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de 
guerra.

56) A respeito dos crimes previstos no Estatuto do Idoso 
(Lei n° 10.741/03), assinale a alternativa INCORRETA:
a) Constitui crime recusar, retardar ou omitir dados técnicos 

indispensáveis à propositura da ação civil objeto da 
referida Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.

b) Constitui crime negar a alguém, por motivo de idade, 
emprego ou trabalho, salvo havendo justa causa para 
tanto.

c) Constitui crime recusar, retardar ou dificultar atendimento 
ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa 
causa, a pessoa idosa.

d) Constitui crime deixar de cumprir, retardar ou frustrar, 
sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida 
na ação civil a que alude a referida Lei.

57) A Lei n° 7.716/89 pune criminalmente algumas formas 
de preconceito e discriminação praticados contra a 
pessoa humana. NÃO serão punidos criminalmente por 
esta lei o preconceito e a discriminação decorrente de:
a) Religião.
b) Procedência nacional.
c) Etnia.
d) Orientação sexual.

58) Segundo dispõe a Lei de Abuso de Autoridade (Lei 
n° 4.898/65), o direito de representação será exercido 
por meio de petição dirigida à autoridade superior 
que tiver competência legal para aplicar a respectiva 
sanção, ou ao órgão do Ministério Público que tiver 
competência para iniciar o processo-crime contra 
a autoridade. Desta feita, pode-se concluir que os 
referidos crimes são de:
a) Ação penal pública incondicionada.
b) Ação penal pública condicionada à representação da 

vítima.
c) Ação penal pública de iniciativa privada.
d) Ação penal pública de iniciativa privada subsidiária da 

pública.

59) Suponha que um escrivão de polícia, no ato de lavratura 
de um termo circunstanciado de ocorrência, acabe 
por reter dolosamente o documento de identificação 
pessoal apresentado pelo autor da conduta delitiva. 
Nesse caso o escrivão:
a) Não cometeu infração penal, pois tal conduta não 

encontra previsão na lei penal.
b) Cometeu crime de menor potencial ofensivo.
c) Cometeu uma contravenção penal.
d) Não cometeu infração penal, mas apenas infração 

administrativa.

60) Segundo a Constituição Federal, “o civilmente 
identificado não será submetido a identificação 
criminal, salvo nos casos previstos em lei”. Desta feita, 
a lei infraconstitucional traz algumas exceções em que, 
embora apresentado documento de identificação civil, 
poderá ocorrer a identificação criminal. A respeito do 
tema, analise as assertivas abaixo:
I. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou 

diferentes qualificações.
II. A localidade da expedição do documento apresentado 

impossibilite o órgão policial a obter informações junto a 
outros órgãos estaduais.

III. O documento apresentado for insuficiente para 
identificar cabalmente o indiciado.

IV. O indiciado portar documentos de identidade distintos, 
com informações conflitantes entre si.

V. O documento apresentar rasura ou tiver indício de 
falsificação.

Dentre essas hipóteses, será possível a identificação 
criminal naquelas referidas 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.

61) A respeito da transação penal, prevista no artigo 76 da 
Lei n° 9.099/1995, assinale a alternativa que corresponde 
ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o 
tema.
a) A homologação da transação penal faz coisa julgada 

material e, descumpridas suas cláusulas, somente pode 
ser retomada a situação anterior mediante instauração 
de inquérito policial para apurar novos fatos, sem 
prejuízo da ocorrência de crime de desobediência.

b) A homologação da transação penal faz coisa julgada 
material e, descumpridas suas cláusulas, cabe ao 
Ministério Público remeter os autos para Delegacia de 
origem para lavratura de novo Termo Circunstanciado.

c) A homologação da transação penal não faz coisa julgada 
material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a 
situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público 
a continuidade da persecução penal mediante novo 
Termo Circunstanciado.

d) A homologação da transação penal não faz coisa julgada 
material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se 
a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério 
Público a continuidade da persecução penal mediante 
oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito 
policial.

62) No crime de falsificação de documento público, previsto 
no título “Dos Crimes contra a Fé Pública” do Código 
Penal, equipara-se a documento público, exceto:
a) O documento emanado de entidade paraestatal.
b) O título não à ordem ou transmissível por aval.
c) As ações de sociedade comercial.
d) Os livros mercantis.
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63) A respeito “Dos Crimes contra o Patrimônio”, previstos 
no Código Penal, assinale a alternativa correta:
a) 0  crime de furto praticado pelo sobrinho em prejuízo 

do tio, em que ambos coabitam na mesma residência, 
somente se procede mediante representação.

b) O filho que pratica roubo contra o seu pai somente será 
processado mediante representação deste último.

c) O filho que pratica furto contra o seu pai maior de 
sessenta anos fica isento de pena.

d) Somente se procede mediante representação o crime 
de extorsão praticado pela esposa contra o seu marido, 
na constância da sociedade conjugal.

64) Segundo a Lei dos Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98), 
são circunstâncias que agravam a pena, quando não 
constituem elemento ou qualificadora do crime, exceto:
a) Ter o agente cometido a infração concorrendo para 

danos à propriedade alheia.
b) Ter o agente cometido a infração atingindo áreas 

urbanas ou quaisquer assentamentos humanos.
c) Ter o agente cometido a infração atingindo espécies 

ameaçadas, independentemente de listagem em 
relatórios oficiais das autoridades competentes.

d) Ter o agente cometido a infração em épocas de seca ou 
inundações.

65) Segundo dispõe o Código de Processo Penal, no Título 
“Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade 
Provisória”, NÃO será admitida a decretação da prisão 
preventiva:
a) Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa 

ou quando esta não fornecer elementos suficientes para 
esclarecê-la.

b) Se o preso já tiver sido condenado por outro crime 
doloso, em sentença transitada em julgado, no período 
de cinco anos.

c) Se o crime envolver violência doméstica e familiar 
contra a mulher para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência.

d) Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra 
pessoa idosa, independentemente da necessidade de 
se garantir as medidas protetivas de urgência.

66) Segundo o Código de Processo Penal, no Título 
“Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade 
Provisória”, julgar-se-á quebrada a fiança, exceto:
a) Quando o acusado descumprir medida cautelar imposta 

cumulativamente com a fiança.
b) Quando o acusado resistir injustificadamente a ordem 

judicial
c) Quando o indiciado praticar nova infração penal dolosa 

ou culposa.
d) Quando o acusado deliberadamente praticar ato de 

obstrução ao andamento do processo.

67) Com base no que dispõe o Código de Processo Penal, 
no Título “Da Prova”, assinale a alternativa correta 
quanto ao reconhecimento de pessoas ou coisas:
a) Antes da realização do reconhecimento, é vedado à 

pessoa que tiver de fazer o reconhecimento descrever a 
pessoa que deva ser reconhecida.

b) A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será 
colocada, necessariamente, ao lado de outras que com 
ela tiverem qualquer semelhança, sob pena de nulidade 
da prova.

c) A autoridade deverá obrigatoriamente providenciar para 
que a pessoa chamada para o reconhecimento não veja 
aquela cujo reconhecimento se pretender, evitando- 
se que, por efeito de intimidação ou outra influência, 
não diga a verdade em face da pessoa que deve ser 
reconhecida.

d) Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto 
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa 
chamada para proceder ao reconhecimento e por duas 
testemunhas presenciais.

68) Com base no que dispõe o Código de Processo Penal, 
no Título “Da Prova”, assinale a alternativa INCORRETA 
quanto à pessoa do ofendido:
a) Se, intimado para o fim de ser perguntado sobre 

as circunstâncias e a autoria da infração, deixar de 
comparecer sem motivo justo, o ofendido não poderá 
ser conduzido à presença da autoridade, pois tem 
direito à preservação da sua intimidade.

b) O ofendido será comunicado dos atos processuais 
relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, 
à designação de data para audiência e à sentença e 
respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.

c) Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar 
o ofendido para atendimento multidisciplinar, 
especialmente nas áreas psicossocial, de assistência 
jurídica e de saúde, às expensas do ofensor ou do 
Estado.

d) O juiz tomará as providências necessárias à preservação 
da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, 
podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em 
relação aos dados, depoimentos e outras informações 
constantes dos autos a seu respeito para evitar sua 
exposição aos meios de comunicação.

69) Em relação à Lei de Drogas (Lei n° 11.343/06), assinale 
a alternativa que corresponde aos exatos termos 
normativos quanto ao incidente de destruição das 
amostras de entorpecentes:
a) Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito 

policial, o juiz, somente mediante representação do 
delegado de polícia ou a requerimento do Ministério 
Público, determinará a destruição das amostras 
guardadas para contraprova, certificando isso nos 
autos.

b) Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito 
policial, o juiz, de ofício, mediante representação do 
delegado de polícia ou a requerimento do Ministério 
Público, determinará a destruição das amostras 
guardadas para contraprova, certificando isso nos 
autos.

c) Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito 
policial, o juiz, somente mediante requerimento do 
Ministério Público, determinará a destruição das 
amostras guardadas para contraprova, certificando isso 
nos autos.

d) Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito 
policial, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, determinará a destruição das amostras 
guardadas para contraprova, certificando isso nos 
autos.

70) A respeito das medidas protetivas de urgência e 
da prisão preventiva do agressor, previstas na Lei 
n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais 

relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao 
ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação 
do advogado constituído ou do defensor público, 
podendo a ofendida entregar intimação ou notificação 
ao agressor.

b) As medidas protetivas de urgência serão aplicadas 
isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas 
a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre 
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados 
ou violados.

c) Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a 
pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas 
de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender 
necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e 
de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

d) Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução 
criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, 
decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do 
Ministério Público ou mediante representação da 
autoridade policial.
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