
(  gramAtica  e interpretaqAo de texto )

Texto I para responder as questoes de 01 a 15.

Democracia e autoritarismo

O fato de que as pessoas que vivem em um regime democratico nao saibam o que e democracia e uma questao 
por si so muito grave. O saber sobre o que seja qualquer coisa -  e neste, caso, sobre o que seja a democracia -  se da 
em diversos niveis e interfere em nossas agoes. Agimos em nome do que pensamos. Mas muitas vezes nao 
entendemos muito bem nossos proprios pensamentos, pois somos vitimas de pensamentos prontos.

Creio que, neste momento brasileiro, poucas pessoas que agem em nome da democracia estejam se 
questionando sobre o que ela realmente seja. E provavel que poucos pratiquem o ato de humildade do conhecimento 
que e o questionamento honesto. O questionamento e uma pratica, mas e tambem qualidade do conhecimento. E a 
virtude do conhecimento. E essa virtude que nos faz perguntar sobre o que pensamos e assim nos permite sair de um 
nivel dogmatico para um nivel reflexivo de pensamento. Essa passagem da ideia pronta que recebemos da religiao, do 
senso comum, dos meios de comunicagao para o questionamento e o segredo da inteligencia humana seja ela 
cognitiva, moral ou politica.

[...] a democracia flerta facilmente com o autoritarismo quando nao se pensa no que ela e e se age por impulso ou 
por leviandade. Eu nao sou uma pessoa democratica quando vou a rua protestar em nome dos meus fins privados, dos 
meus interesses pessoais, quando protesto em nome de interesses que em nada contribuem para a construgao da 
esfera publica. Eu sou autoritaria quando, sem pensar, imponho violentamente os meus desejos e pensamentos sem 
me preocupar com o que os outros estao vivendo e pensando, quando penso que meu modo de ver o mundo esta 
pronto e acabado, quando esquego que a vida social e a vida da convivencia e da protegao aos direitos de todos os 
que vivem no mesmo mundo que eu. Nao sou democratica quando minhas agoes nao contribuem para a manutengao 
da democracia como forma de governo do povo para o povo, quando esquego que o povo precisa ser capaz de 
respeitar as regras do proprio jogo ao qual ele aderiu e que e o unico capaz de garantir seus direitos fundamentals: o 
jogo da democracia.

(Marcia Tiburi. Disponivel em: http://revistacult.uol.com.br/home/2015/03/democracia-e-autoritarismo/. 18/03/2015. Adaptado.)

01) O titulo do texto e composto de elementos que

a) processam informagoes afins.
b) se restringem ao campo semantico filosofico.
c) complementam-se, sendo o 2° complemento do 1°.
d) estabelecem determinada oposigao de um em relagao ao outro.

02) Cada palavra e constituida por unidades fonicas, as silabas. A partir das sequencias a seguir, indique quais contem 
divisao silabica incorreta.

I. cre-i-o / de-mo-cra-ci-a / pou-cos
II. con-vi-ven-cia / a-goes / de-mo-cra-ci-a
III. cog-ni-ti-va / im-po-nho / vio-len-ta-men-te
IV. ques-tio-nan-do / dog-ma-ti-co / re-fle-xi-vo

Apresentam alguma incorregao apenas as sequencias

a) I e II.
b) II e IV.
c) I, II e III.
d) I, III e IV.

03) No ultimo paragrafo do texto, a autora utiliza como estrategia argumentativa o uso da 1a pessoa do singular com o 
proposito de

a) persuadir o leitor atraves da confissao de atitudes executadas por ela mesma.
b) beneficiar-se da posigao de autoria e realizar um desabafo diante do seu leitor.
c) assumirtoda a responsabilidade das agoes praticas em detrimento da democracia.
d) atraves de seu posicionamento, convencer o leitor acerca do efeito autoritario de certas agoes.

04) De acordo com a situagao comunicativa do texto, a linguagem utilizada e

a) linguagem tecnica, conferindo credibilidade ao texto.
b) linguagem formal, conferindo adequagao linguistica ao texto.
c) linguagem informal, tendo em vista o meio de veiculagao do texto em questao.
d) linguagem cientifica, sendo os dados apresentados resultados de pesquisa cientifica.
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05) Dentre os termos destacados a seguir, indique o que se diferencia dos demais em relagao a classificagao sintatica.

a) “0  fa to de que as pessoas que vivem em um regime democratico nao saibam o que e democracia e uma
questao por si so muito grave.” (1°§)

b) “0  saber sobre o que seja qualquer coisa -  e neste, caso, sobre o que seja a democracia -  se da em diversos 
niveis e interfere em nossas agoes.” (1°§)

c) “E essa virtude que nos faz perguntar sobre o que pensamos e assim nos permite sair de um nivel dogmatico
para um nivel reflexivo de pensamento.” (2°§)

d) “Creio que, neste momento brasileiro, poucas pessoas que agem em nome da democracia estejam se 
questionando sobre o que ela realmente seja.” (2°§)

06) Em relagao a estrutura organizacional textual apresentada, e correto afirmar que o tftulo do texto tem seu conteudo 
plenamente justificado a partir da

a) proposigao apresentada no primeiro paragrafo.
b) argumentagao desenvolvida no terceiro paragrafo.
c) analise da preposigao feita no segundo paragrafo.
d) conclusao expressa, no primeiro paragrafo, atraves do termo “pois”.

07) Os vocabulos e expressoes apresentam significados especfficos e diferentes de acordo com o cotexto e o contexto 
em que se inserem. Em “a democracia flerta facilmente com o autoritarismo” (3°§) foi utilizado o sentido

a) conotativo da palavra atraves da forma verbal “flerta”.
b) denotativo a partir da agao de flertar atribufda a “democracia”.
c) denotativo de “flerta” atraves da intensificagao atribufda por “facilmente”.
d) conotativo a partir do emprego dos vocabulos “democracia” e “autoritarismo”.

08) Em “Eu sou autoritaria quando, sem pensar, imponho violentamente os meus desejos e pensamentos sem me 
preocupar com o que os outros estao vivendo e pensando...” (3°§) as vfrgulas que separam a expressao “sem 
pensar” apresentam a mesma justificativa vista em

a) Aquele homem, antes de ser pai, era intragavel.
b) A proposta nao e, meu caro, aquilo que voce disse.
c) Nao esperava que ele, inteligente e culto, agisse de tal forma.
d) Tal imovel possui apenas um dormitorio, um banheiro e uma cozinha.

09) De acordo com o posicionamento assumido pela autora no texto, informe se as afirmativas abaixo sao verdadeiras 
(V) ou falsas (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta.

( ) Sua posigao e contraria a todo e qualquer tipo de manifestagao popular.
( ) Diante do desconhecimento acerca da democracia, o autoritarismo instala-se.
( ) A ignorancia social em relagao ao assunto abordado pode ser suprida atraves de conquistas de carater

apenas pessoal.

a) f  -  V -  F
b) v - F - F
c) v - F - V
d) F - V - V

10) “ Ha de tomar o pregador uma so materia, ha de defini-la para que se conhega, ha de dividi-la para que se distinga, 
ha de prova-la com a Escritura, ha de declara-la com a razao, ha de confirma-la com o exemplo, ha de amplifica-la 
com as causas, com os efeitos, com as circunstancias, com as conveniencias que se hao de seguir, com os 
inconvenientes que se devem evitar; ha de responder as duvidas, ha de satisfazer as dificuldades, ha de impugnar 
e refutar com toda a forga da eloquencia os argumentos contrarios, e depois disso ha de colher, ha de apertar, ha 
de concluir, ha de persuadir, ha de acabar.”

(VIEIRA, A. Pe. Sermdes e lugares seletos. Selegao, introdugao e notas de Mario Gongalves Viana. Porto:
Educagao Nacional, 1941.)

O trecho anterior faz parte do Sermao da Sexagesima de autoria do padre Antonio Vieira, em 1655. Tendo em vista 
o texto “Democracia e Autoritarismo”, afirma-se que a estrutura proposta por Vieira

a) e plenamente seguida e exemplificada, ja que se trata de um texto argumentative.
b) e parcialmente exemplificada; mantendo, contudo, as caracterfsticas argumentativas.
c) nao pode ser aplicada em um texto atual, ja que se trata de uma proposta ultrapassada.
d) compactua com as caracterfsticas do texto dissertativo, diferentes das do texto em analise.
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11) Em “jogo ao qua! e/e aderiu” (3°§), a expressao em destaque poderia ser substitufda, sem prejufzo gramatical ou 
semantico, por

a) a que
b) a qual
c) a quern
d) do qual

12) Acerca dos operadores argumentativos e organizacionais no processo de coesao conectiva, estabelega a relagao 
correta entre o valor indicado na 1a coluna e o destacado na 2a.

(1 )causa
(2) exclusao
(3) oposigao
(4) disjungao
(5) espago textual
(6) metalingufstico

A sequencia esta correta em

a) 1 -  4 -  5 -  6
b) 1 -  3 - 2 - 5
c ) 2 - 3 - 4 - 6
d) 3 - 1  -  4 - 5

13) Dentre as circunstancias destacadas a seguir, uma delas apresenta um valor diferente das demais, assinale-a.

a) “[...] sobre o que ela realmente seja.” (2°§)
b) “[...] flerta facilmente com o autoritarismo [...]” (3°§)
c) “[...] imponho vioientamente os meus desejos [...]” (3°§)
d) “[...] nao entendemos muito bem nossos proprios pensamentos, [...]” (1°§)

14) No trecho “0  questionamento e uma pratica, mas e tambem qualidade do conhecimento. E a virtude do 
conhecimento.” (2°%) e correto afirmar que

a) o vocabulo “tambem” exerce fungao conclusiva em relagao a informagao apresentada.
b) subentende-se que o sujeito da segunda frase e o mesmo que o expresso na primeira.
c) o vocabulo “mas” exerce fungao de termo adversativo em relagao a assergao da oragao que o antecede.
d) o termo “pratica” na oragao e o termo responsavel por complementar a agao verbal, tendo, por intermediario, um 

verbo de ligagao.

15) Dentre os vocabulos a seguir, indique o grupo que apresenta mesma regra que justifique a acentuagao de todos os 
vocabulos.

a) nfveis, proprios, tambem
b) inteligencia, polftica, esta
c) provavel, nivel, dogmatico
d) democratico, vftimas, pratica

Texto II para responder as questoes de 16 a 30.

0  que diria e o que faria Mandela?

0  mundo acompanha o drama humanitario e os dilemas europeus sobre acolher e/ou conter migrantes que tentam 
atravessar o Mediterraneo da Africa do Norte para a Europa. Sao desastres constantes nas embarcagoes com seus 
passageiros, nas transagoes encetadas por traficantes do desespero e da esperanga. No ultimo fim-de-semana foi o 
naufragio de um barco pesqueiro na costa libia que deixou centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitario 
se desenrola no sul da Africa, com a violencia e a xenofobia dos ultimos dias justamente na nagao arco-fris que Nelson 
Mandela se propos a construir no lugar do apartheid ha pouco mais de 20 anos. [...]

A mais recente onda de violencia mistura xenofobia e mera criminalidade em um pais em crescente crise 
economica, taxa de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado presidente Jacob Zuma e marcado pela 
percepgao, especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros estao roubando os empregos. No entanto, o 
catalisador da violencia (xenofobia) se diluiu em meio a escalada, pois muitos dos mortos e donos de negocios 
saqueados eram sul-africanos.

Nelson Mandela nunca teve sucessores a altura e sempre se soube que seria uma tarefa descomunal construir 
uma nagao arco-fris. 0  desafio se tornou mais ingrato e o arco-fris esta ainda mais distante no horizonte.

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponivel em: http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/africa-do-sul/o-que-diria-mandela/. Adaptado.)
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16) Assinale o termo em destaque que exerce fungao sintatica cuja caracterfstica e ser um complemento diretamente 
ligado ao verbo.

a) “[...] se desenrola no sul da Africa [...]” (1°§)
b) “[...] acompanha o drama humanitario [...]” (1°§)
c) “[...] naufragio de um barco oesaueiro [...]” (1°§)
d) “[...] embarcagoes com seus oassaaeiros [...]” (1 °§)

17) A expressao “traficantes do desespero e da esperanga” (1°§) empregada para se referir aos agentes relacionados 
aos desastres nas embarcagoes, citados no texto, demonstra

a) a manipulagao dos fatos atraves das informagoes midiaticas.
b) uma controversia entre o fato e o ponto de vista apresentado.
c) de modo subjetivo, aspectos opostos que constituem a situagao apresentada.
d) a existencia de duvida em relagao as caracterfsticas atribufdas aos referidos agentes.

18) A partir das ideias e informagoes trazidas ao texto, julgue as afirmativas a seguir.

I. No primeiro paragrafo, o autor faz referencia a dramas humanitarios de natureza diferentes, demonstrando a 
exploragao de varias ideias no mesmo paragrafo.

II. A expressao “mera criminalidade” (2°§) propoe uma redugao da importancia da criminalidade praticada no 
evento descrito no texto.

III. Para que haja compreensao textual acerca da referencia a Nelson Mandela, e necessario que o contexto 
sociocognitivo seja ativado.

Esta(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s)

a) I, II e III.
b) I, apenas.
c) III, apenas.
d) I e III, apenas.

19) “A orientagao argumentativa pode-se realizar pelo uso de termos ou expressoes metaforicas ou nao. Trata-se de 
uma manobra bastante comum, particularmente em generos opinativos.”

(KOCH, Ingedore Villaga, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Sao Paulo: Contexto, 2006.)

A partir de tal pressuposto, indique o segmento que apresenta expressoes constituintes de tal orientagao 
argumentativa textual em que ha o uso de expressao de sentido metaforico.

a ) "... outro drama humanitario se desenrola no sul da Africa...” (1°§)
b) “0  mundo acompanha o drama humanitario e os dilemas europeus...” (1°§)
c ) "... nas transagoes encetadas por traficantes do desespero e da esperanga.” (1°§)
d ) "... xenofobia e mera criminalidade em um pais em crescente crise economica,...” (2°§)

20) De acordo com o trecho destacado “No entanto, o catalisador da violencia (xenofobia) se diluiu em meio a 
escalada, pois muitos dos mortos e donos de negocios saqueados eram sul-africanos.” (2°§), pode-se inferir que

a) a informagao apresentada respalda e confere continuidade ao que foi dito anteriormente.
b) em tempos de crise quanto a identidade de um povo, medidas preventivas sao necessarias.
c) em meio a violencia dos atos cometidos, e possfvel verificar manifestagoes contrarias a estes.
d) a possfvel causa para os eventos referenciados perde o sentido diante da constatagao indicada.

21) 0  texto a seguir foi redigido com incorregoes lingufsticas propositais. Considerando o uso da linguagem padrao e o 
correto emprego do verbo “haver” em “[...] ha pouco mais de 20 anos.” (1°§), identifique os registros em desacordo 
com a norma padrao da lingua.

Quando, ha(1) alguns meses, o tema foi sugerido e adotado na reuniao, todos concordaram unanimemente com o 
mesmo. Dali ha(2) tres meses, devido a determinados acontecimentos, alguns mudariam de opiniao. Ha(3) anos 
nao ha um consenso verdadeiro na empresa.

Nao esta(ao) de acordo com a linguagem padrao

a) 1, 2 e 3.
b ) 1, apenas.
c) 2, apenas.
d) 2 e 3, apenas.
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22) “0  desafio se tornou mais ingrato e o arco-iris esta ainda mais distante no horizonte.” Acerca do ultimo perfodo do 
texto, e correto afirmar que, em relagao as ideias anteriores, o autor

a) demonstra-se pessimista apesar dos fatos apresentados.
b) utilizando apenas o sentido denotativo, apresenta de forma clara e precisa seu posicionamento.
c) apresenta uma conclusao utilizando uma composigao em que ha o emprego do sentido conotativo.
d) retoma o posicionamento apresentado no primeiro paragrafo confirmando a ideia proposta inicialmente.

23) Na composigao do texto apresentado, e possfvel identificar a comunicagao de conteudos de consciencia que, 
sendo impessoais, neles prevalece o conteudo a ser comunicado. E um exemplo de tal uso da lingua:

a) “No ultimo fim-de-semana foi o naufragio de um barco pesqueiro na costa libia que deixou centenas de mortos.” 
(1°§)

b) “[...] com a violencia e a xenofobia dos ultimos dias justamente na nagao arco-iris que Nelson Mandela se propos 
a construir [...]” (1°§)

c) “Nelson Mandela nunca teve sucessores a altura e sempre se soube que seria uma tarefa descomunal construir 
uma nagao arco-iris.” (3°%)

d) “Sao desastres constantes nas embarcagoes com seus passageiros, nas transagoes encetadas por traficantes 
do desespero e da esperanga.” (1°§)

24) Nos trechos selecionados a seguir, os termos sublinhados possuem o mesmo valor sintatico, exceto:

a) “[...] migrantes oue tentam atravessar [...]” (1°§)
b) “[...] nagao arco-iris que Nelson Mandela [...]” (1°§)
c) “[...] soube que seria uma tarefa descomunal [...]” (3°§)
d) “f...l 0  mundo acomoanha o drama humanitario (1°§)

25) Em “A mais recente onda de violencia mistura xenofobia e mera criminalidade em um pais em crescente crise 
economica, taxa de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado presidente Jacob Zuma e marcado pela 
percepgao, especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros estao roubando os empregos”. A proposta 
de substituigao do segmento do texto em que ha adequagao quanto ao tempo verbal empregado na(s) forma(s) em 
destaque e

a) misturara / estao roubando
b) misturaria / estariam roubando
c) mistura / estivessem roubando
d) misturava / estiveram roubando

26) Acerca dos elementos evidenciados, informe se as afirmativas abaixo sao verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta.

( ) Em “para a Europa”, o “para” contem uma ideia de finalidade.
( ) As duas ocorrencias da expressao “no enfanfo” apresentam o mesmo valor.
( ) No ultimo paragrafo do texto, “sempre” traz uma ideia de tempo, assim como “ainda”.
( ) 0  segmento “o drama humanitario e os dilemas europeus” e sujeito composto pois possui dois nucleos.

a ) V - V - F - F
b ) V - F - F - F
c ) F _ F - V - V
d ) F - V - V - F

27) 0  tftulo do texto e estruturado a partir de um questionamento; a partir do conteudo textual, e correto afirmar que

a) tal questionamento e plenamente respondido a partir dos recursos argumentativos utilizados.
b) apenas parcialmente, tal questionamento e respondido, de modo que ha uma lacuna contextual.
c) a partir das informagoes apresentadas, e possfvel ao leitor determinar, objetivamente, o complemento de tal 

questionamento.
d) tal estrategia integra de modo adequado a organizagao estrutural apresentada, objetivando uma caracterfstica 

interativa entre leitor e articulador.
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28) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Confrontando o uso do acento grave indicador de erase do trecho “em meio a escalada” (2°§) com o uso visto na 
tirinha abaixo, e correto afirmar que o seu uso e ___________________ na(s)_________________________________.

HAGAR-DJK BROWNE

(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrivel, Dick Brownw, L&PM. Adaptado)

Completam corretamente as lacunas:

a) facultativo / tirinha apenas.
b) obrigatorio / duas ocorrencias.
c) facultativo / ocorrencia destacada do texto apenas.
d) obrigatorio / ocorrencia destacada do texto apenas.

29) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A partir d a _____________ textual, e correto afirmar que o autor do texto m ostra-se_______________em relagao aos
fatos geradores da discussao proposta.

a) descrigao / imparcial
b) exposigao / conivente
c) declaragao / incoerente
d) argumentagao / contrario

30) Quanto a construgao dos referentes textuais e suas estrategias de referenciagao, indique a alternativa que 
apresenta expressao que foi utilizada com tal intencionalidade, ou seja, a retomada de um elemento ou expressao 
como estrategia de referenciagao.

a) “Sao desastres constantes nas embarcagoes...” (1°§)
b) “Nelson Mandela nunca teve sucessores a altura...” (3°§)
c ) "... no lugar do apartheid ha pouco mais de 20 anos.” (1°§)
d ) "... de que estrangeiros estao roubando os empregos.” (2°§)
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(CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS )

31) E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios:

a) Manter o servigo postal e o correio aereo nacional.
b) Organizar, manter e executar a inspegao do trabalho.
c) Proteger o meio ambiente e combater a poluigao em qualquer de suas formas.
d) Explorar, diretamente ou mediante autorizagao, concessao ou permissao a navegagao aerea, aeroespacial e a 

infraestrutura aeroportuaria.

32) E sabido que a iniciativa das leis complementares e ordinarias cabe a qualquer membro do Congresso Nacional. No 
entanto, algumas materias sao privativas de determinadas autoridades. Assim, Deputado Federal podera ter 
iniciativa de lei que

a) trate de materia tributaria da Uniao.
b) fixe ou modifique os efetivos das forgas armadas.
c) disponha sobre servidores publicos da Uniao e Territories, seu regime jurfdico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentaria.
d) disponha sobre criagao de cargos, fungoes ou empregos publicos na administragao direta e autarquica ou 

aumento de sua remuneragao.

33) Considere as seguintes afirmativas sobre o Codigo Penal Militar:

I. 0  defeito do ato de incorporagao exclui a aplicagao da lei penal militar.
II. 0  militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduagao, para 

o efeito da aplicagao da lei penal militar, quando pratica ou contra ele e praticado crime militar.
III. No computo dos prazos inclui-se o dia do comego.

Esta(ao) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) I.
b) II.
c) I e II.
d) II e III.

34) Em relagao ao crime militar e o lugar do crime, considera-se praticado o fato:

a) Onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
b) No lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa.
c) No lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou 

deveria produzir-se o resultado.
d) No momento da agao ou omissao, no lugar em que se desenvolveu a agao criminosa, independentemente de 

onde deveria produzir-se o resultado.

35) Considere as seguintes afirmativas sobre a teoria do crime no Codigo Penal Militar:

I. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminufda de um a dois tergos, podendo o juiz, no
caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.

II. 0  agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execugao ou impede que o resultado se produza, nao 
responde por crime algum.

III. A pena pode ser atenuada ou substitufda por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de
crime que atente contra o dever militar, supoe licito o fato, por ignorancia ou erro de interpretagao da lei, se
escusaveis.

Esta(ao) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) I.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.
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36) Estabelece o Codigo de Processo Penal Militar que a lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido 
literal de suas expressoes. No entanto, ele ressalva a admissao da interpretagao extensiva, que podera se dar 
quando:

a) Cercear a defesa pessoal do acusado.
b) Prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou Ihe desvirtuar a natureza.
c) Desfigurar de piano os fundamentos da acusagao que deram origem ao processo.
d) For manifesto que a expressao da lei e mais estrita do que sua intengao e nao houver vedagao legal.

37) Considere as afirmativas abaixo sobre o Inquerito Policial Militar e informe se sao verdadeiras (V) ou falsas (F) e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta.

( ) 0  inquerito e sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do
indiciado.

( ) 0  Inquerito Policial Militar e a apuragao sumaria de fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e de
sua autoria.

( ) As testemunhas e o indiciado podem ser ouvidos a qualquer hora do dia ou da noite.
( ) A autoridade militar nao podera mandar arquivar autos de inquerito, embora conclusivo da inexistencia de

crime ou de inimputabilidade do indiciado.

a) V - F - V - F
b ) F - V - F - F
c ) V - V - F - V
d) F - F - V - V

38) De acordo com o Codigo de Processo Civil, o litigante nao esta de ma-fe quando:

a) Alterar a verdade dos fatos.
b) Usar do processo para conseguir objetivo legal.
c) Proceder de modo temerario em qualquer incidente ou ato do processo.
d) Deduzir pretensao ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.

39) Poderao propor agao no Juizado Especial Cfvel:

a) 0  preso e o insolvente civil.
b) 0  incapaz e a massa falida.
c) 0  preso, as empresas de pequeno porte e a massa falida.
d) As sociedades de credito ao microempreendor e as pessoas ffsicas capazes.

40) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Segundo o Codigo de Processo Penal Militar, das decisoes definitivas ou com forga de definitivas, unanimes ou
nao, proferidas pelo Tribunal, cabem embargos, que deverao ser oferecidos dentro d e ________ dias, contados da
intimagao do acordao.

a) 2 (dois)
b) 5 (cinco)
c) 10 (dez)
d) 15 (quinze)

41) De acordo com o Codigo de Processo Civil, devera fazer a nomeagao a autoria:

a) 0  devedor, na agao em que o fiador for reu.
b) Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo demandado em nome proprio.
c) Aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em agao regressiva, o prejufzo do que perder

a demanda.
d) Ao alienante, na agao em que terceiro reivindica a coisa, cujo dorm'nio foi transferido a parte, a fim de que esta 

possa exercer o direito que da evicgao Ihe resulta.
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42) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

No Processo Civil, indeferida a petigao inicial, o autor podera apelar, facultado ao juiz, no prazo d e __________,
reformar sua decisao.

a) 24 horas
b) 48 horas
c) 5 dias
d) 10 dias

43) De acordo com a Lei n° 4.320/1964, sao receitas correntes:

a) As dotagoes para despesas as quais nao corresponde contraprestagao direta em bens ou servigos, inclusive 
para contribuigoes e subvengoes destinadas a atender a manifestagao de outras entidades de direito publico ou 
privado.

b) As receitas tributarias, de contribuigoes, patrimonial, agropecuaria, industrial, de servigos e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito publico ou privado, quando 
destinadas a atender despesas classificaveis em Despesas Correntes.

c) As provenientes da realizagao de recursos financeiros oriundos de constituigao de dfvidas; da conversao, em 
especie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito publico ou privado, destinados a 
atender despesas classificaveis em Despesas de Capital e, ainda, o superavit do Orgamento Corrente.

d) As dotagoes para o planejamento e a execugao de obras, inclusive as destinadas e a execugao de obras, 
inclusive as destinadas a aquisigao de imoveis considerados necessarios a realizagao destas ultimas, bem como 
para os programas especiais de trabalhos, aquisigao de instalagoes, equipamentos e material permanente.

44) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei Complementar n° 101/2000, se a dfvida consolidada de um ente da Federagao ultrapassar o 
respectivo limite ao final de um quadrimestre, devera ser a ele reconduzida ate o termino dos tres subsequentes, 
reduzindo o excedente em pelo m enos_________ no primeiro.

a) 10%
b) 20%
c) 25%
d) 30%

45) Sobre o tratamento que a Lei n° 9.099/1995 da a citagao nos Juizados Especiais Cfveis, marque a alternativa 
correta.

a) Admite-se a citagao por edital.
b) A citagao far-se-a, de regra, por mandado.
c) A citagao, no caso de pessoa jurfdica, far-se-a por carta precatoria.
d) O comparecimento espontaneo suprira a falta ou nulidade de citagao.

46) Sobre o Decreto-Lei n° 4.657/1942 -  Lei de Introdugao as Normas do Direito Brasileiro, nominada anteriormente de 
Lei de Introdugao ao Codigo Civil, considere as seguintes afirmativas:

I. A lei do domicilio do herdeiro ou legatario regula a capacidade para suceder.
II. Quando a lei for omissa, o juiz decidira o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princfpios gerais do 

direito.
III. Reputa-se direito adquirido o ja consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
IV. E possfvel escusar-se de cumprir a lei, alegando que nao a conhece.

Esta(ao) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.

47) Sao absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

a) Os prodigos.
b) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.
c) Os que, mesmo por causa transitoria, nao puderem exprimir sua vontade.
d) Os ebrios habituais, os viciados em toxicos e os que, por deficiencia mental, tenham o discernimento reduzido.
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48) Sobre o tema Bens e o tratamento que o Codigo Civil da a ele, relacione as colunas a seguir.

(1) Bens consumfveis
(2) Bens fungfveis
(3) Benfeitorias voluptuarias
(4) Benfeitorias uteis

A sequencia esta correta em

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

49) E nulo o negocio jurfdico:

a) Simulado.
b) Por vfcio resultante de dolo.
c) Por vfcio resultante de coagao.
d) Por incapacidade relativa do agente.

50) De acordo com o Codigo Civil Brasileiro, prescreve em cinco anos a pretensao:

a) De reparagao civil.
b) Relativa a alugueis de predios urbanos ou rusticos.
c) Relativa a tutela, a contar da data da aprovagao das contas.
d) Do vencedor para haver do vencido o que despendeu em jufzo.

51) Marque a alternativa que nao contenha uma caracterfstica do poder de polfcia.

a) Veracidade.
b) Coercibilidade.
c) Discricionariedade.
d) Autoexecutoriedade.

52) Indique a opgao que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.

Em relagao a classificagao dos Servigos Publicos, afirma-se que os servigos pub licos_____________sao aqueles
que se relacionam intimamente com as atribuigoes do Poder Publico, considerados essenciais, indispensaveis a 
sobrevivencia da sociedade e do proprio Estado.

a) gerais
b) proprios
c) compulsorios
d) de utilidade publica

53) “‘A ’ e servidor publico efetivo do Estado de Minas Gerais, tendo sido eleito para exercfcio de mandato eletivo de 
vereador do municfpio ‘X’”. Em tal situagao, para o exercfcio do mandato eletivo

a) ficara afastado de seu cargo.
b) sera afastado de seu cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneragao.
c) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercfcio de mandato eletivo, seu tempo de servigo sera 

contado para todos os efeitos legais, inclusive para promogao por antiguidade ou merecimento.
d) havendo compatibilidade de horarios, percebera as vantagens de seu cargo, sem prejufzo da remuneragao do 

cargo eletivo e, nao havendo compatibilidade, sera afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneragao.
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( ) que aumentam ou facilitam o uso do bem.
( ) bens moveis cujo uso importa destruigao imediata da propria substancia, 

sendo tambem considerados tais os destinados a alienagao.
( ) moveis que podem substituir-se por outros da mesma especie, qualidade

e quantidade.
( ) de mero deleite ou recreio, que nao aumentam o uso habitual do bem,

ainda que o tornem mais agradavel ou sejam de elevado valor.



54) E caracterfstica do contrato administrativo:

a) Gratuito.
b) Informal.
c) Unilateral.
d) De adesao.

55) De acordo com a Lei n° 8.429/1992 -  Lei de Improbidade Administrativa, aquele que, em razao do exercfcio do 
cargo, perceber vantagem economica, direta ou indireta, para facilitar a alienagao, permuta ou locagao de bem 
publico ou o fornecimento de servigo por ente estatal por prego inferior ao valor de mercado, estara sujeito as 
seguintes sangoes:

a) Ressarcimento integral do dano, se houver perda da fungao publica, suspensao dos direitos politicos de tres a 
cinco anos, pagamento de multa civil de ate cem vezes o valor da remuneragao percebida pelo agente e 
proibigao de contratar com o Poder Publico ou receber beneffcios ou incentivos fiscais ou creditfcios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa jurfdica da qual seja socio majoritario, pelo prazo de tres 
anos.

b) Ressarcimento integral do dano, se houver perda da fungao publica, suspensao dos direitos politicos de quatro a 
oito anos, pagamento de multa civil de ate duzentas vezes o valor da remuneragao percebida pelo agente e 
proibigao de contratar com o Poder Publico ou receber beneffcios ou incentivos fiscais ou creditfcios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa jurfdica da qual seja socio majoritario, pelo prazo de tres 
anos.

c) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimonio, ressarcimento integral do dano, quando 
houver, perda da fungao publica, suspensao dos direitos politicos de oito a dez anos, pagamento de multa civil 
de ate tres vezes o valor do acrescimo patrimonial e proibigao de contratar com o Poder Publico ou receber 
beneffcios ou incentivos fiscais ou creditfcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa 
jurfdica da qual seja socio majoritario, pelo prazo de dez anos.

b) Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimonio, se concorrer 
esta circunstancia, perda da fungao publica, suspensao dos direitos politicos de cinco a oito anos, pagamento de 
multa civil de ate duas vezes o valor do dano e proibigao de contratar com o Poder Publico ou receber beneffcios 
ou incentivos fiscais ou creditfcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa jurfdica da qual 
seja socio majoritario, pelo prazo de cinco anos.

56) “ Motorista da prefeitura do municfpio ‘X ’ conduz o vefculo em via publica, transportando passageiros para o 
municfpio vizinho, a fim de serem submetidos a tratamento medico. No caminho, o motorista, imprudentemente, 
imprime velocidade excessiva, vindo a abalroar outro vefculo e causar danos aos passageiros.” No caso citado, a 
responsabilidade do municfpio ‘X ’ esta sujeita a teoria da

a) irresponsabilidade.
b) responsabilidade pelo risco integral.
c) responsabilidade objetiva, pelo risco administrativo.
d) responsabilidade subjetiva, pela culpa administrativa.

57) 0  metodo de hermeneutica constitucional segundo o qual parte-se de um problema concreto para a norma, 
atribuindo-se a interpretagao um carater pratico na busca da solugao dos problemas concretizados, recebe o nome 
de:

a) Cientffico-espiritual.
b) Topico-problematico.
c) Normativo-estruturante.
d) Hermeneutico-concretizador.

58) Em tema de hermeneutica constitucional, explica a doutrina que os bens jurfdicos constitucionalizados deverao 
coexistir de forma harmonica na hipotese de eventual conflito ou concorrencia entre eles, buscando, assim, evitar o 
sacriffcio (total) de um princfpio em relagao a outro em choque. Trata-se da aplicagao do princfpio do(a)

a) justeza.
b) forga normativa.
c) efeito integrador.
d) concordancia pratica.
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59) A primeira Constituigao Brasileira promulgada foi a de

a ) 1824.
b ) 1891.
c) 1934.
d) 1988.

60) De acordo com a Constituigao da Republica Federativa do Brasil e uma condigao de elegibilidade a idade minima 
de

a) 35 anos para Senador.
b) 21 anos para Vereador.
c) 33 anos para Governador.
d) 18 anos para Deputado Estadual.
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•  A Prova de Redagao valera grau 10,0000 (dez) e consistira na elaboragao de texto dissertativo-argumentativo, em prosa.
•  O impresso padrao disponibilizado sera o unico documento valido para avaliagao da Prova de Redagao, nao sendo 

substitufdo por erro de preenchimento. Nao serao fornecidas folhas adicionais para complementagao da redagao, 
devendo o candidato limitar-se ao impresso padrao recebido, que possui 30 (trinta) linhas.

•  Recomenda-se que a redagao seja escrita em letra cursiva legfvel. Caso seja utilizada a letra de forma (caixa alta), 
as letras maiusculas deverao receber o devido realce.

•  Sera atribuido o grau 0 (zero) a redagao:
- fora da tipologia textual ou tema proposto;
- que nao estiver em prosa;
- com numero inferior a 100 (cem) palavras (consideram-se palavras todas aquelas pertencentes as classes gramati- 

cais da Lingua Portuguesa);
- com numero inferior a 15 (quinze) linhas;
- com marcas que permitam a identificagao do autor;
- escrita de forma ilegfvel ou cuja caligrafia impega a compreensao do sentido global do texto;
- escrita em outro idioma, que nao seja o portugues;
- escrita a lapis (total ou parcialmente) ou a caneta que nao seja de tinta preta ou azul; e
- cujos descontos (por erros) somem valores superiores ao grau 10,0000 (dez).

(  TEMA DE REDAQAO )

Do que sao feitos os herois?

A ciencia ainda tateia para entender o que determina agoes repletas de altruismo e coragem.

Neste mes, comemoram-se 70 anos do fim do Holocausto, o que nos faz lembrar nao so as atrocidades cometidas 
pelos nazistas como os herois que se arriscaram para salvar o proximo. Por que em momentos tao perigosos surgem 
herois? O heroi, frequentemente, ao explicar por que retirou uma vftima de automovel em chamas ou um barco que 
afundava, da a mesma resposta: agiu “sem pensar”.

Em editorial da New Scientist, Michael Bond cita estudos feitos com esses “herois da vida diaria” para entender o 
que tern em comum. O presidente da Fundagao Carnegie Hero Fund Commission, que homenageia quern arrisca a 
vida para salvar os outros, repete seu fundador, afirmando que o herofsmo e um impulso. Agora, pesquisadores 
buscam entender como ativa-lo.

O sociologo Samuel Oliner, que na infancia foi salvo do nazismo ao ser escondido por uma amiga da famflia, 
passou a vida pesquisando por que alguem ajudaria o outro sem pensar em si proprio. Altruismo e uma evolugao 
adaptativa de comportamento, pois os grupos onde ele existe tendem a ser mais bem-sucedidos.

Oliner entrevistou 406 pessoas que se arriscaram para salvar judeus durante a Segunda Guerra, e outras 72 que 
simplesmente viveram na Europa nesse perfodo. Os “herois” mostraram-se mais empaticos e compartilhavam valores 
de justiga, compaixao e responsabilidade pelo proximo, conceitos que declararam ter aprendido com os pais. Tambem 
eram mais tolerantes com as diferengas, considerando como seu grupo toda a humanidade. (...)

(TUMA, R. Do que sao feitos os herois? Carta Capital, Sao Paulo, 04 fev. 2015. 
Disponivel em: http://www.cartacapital.com.br/revista/835/do-que-sao-feitos-os-herois-568.html. Acesso em: 04 fev. 2015.)

in s t r u c Oe s  p a r a  r e d a c a o

Adolescente e resqatado dos escombros 5 dias apos terremoto no Nepal

KATMANDU -  Policiais nepaleses e uma equipe de resgate americana retiraram nesta quinta-feira um adolescente 
de 15 anos dos escombros de um ediffcio de sete andares em Katmandu, cinco dias depois do terremoto no Nepal, 
anunciou a polfcia.

— Um jovem de 15 anos foi retirado dos escombros de um albergue chamado Hilton Guesthouse —  afirmou o 
porta-voz da polfcia, Kama! Singh Bam.

O sobrevivente foi identificado como Pemba Lama. Ele e o ultimo sobrevivente resgatado de um ediffcio que 
desabou durante a catastrofe. Na terga-feira, as equipes de emergencia encontraram um jovem de 28 anos no mesmo 
local. O adolescente foi levado para o hospital.

Apesar dos esforgos, as equipes de emergencia ainda nao conseguiram chegar as regioes mais isoladas do pais.
O terremoto que abalou o Nepal no sabado passado deixou 5.489 mortos, segundo o ultimo boletim do Centro 

Nacional de Operagoes de Emergencia, divulgado nesta quinta-feira. O tremor, de 7,8 graus de magnitude, tambem 
matou mais de 100 pessoas na India e China. De acordo com a ONU, oito dos 28 milhoes de habitantes do pais foram 
afetados direta ou indiretamente pela catastrofe.

(O Globo/com Agendas Internacionais. Adolescente e resgatado dos escombros 5 dias apos terremoto no Nepal. O Giobo, Rio de Janeiro, 
30 abr. 2015. Disponivel em: http://oglobo.globo.com/mundo/adolescente-resgatado-dos-escombros-5-dias-apos-terremoto-no-nepal-

16018857. Acesso em: 30 abr. 2015.)
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CAPlTULO III

Deveres, Obrigagoes e Responsabilidades dos Militares

Art. 57. E dever de todo militar:
e) demonstrar coragem, elevagao de carater, firmeza e decisao em todos os atos e em todas as situagoes;
f) tomar iniciativa, logo e sempre que as circunstancias o exigirem;
g) aperfeigoar suas qualidades morais e elevar o nivel dos seus conhecimentos e de sua competencia profissional;
h) dignificar os cargos que exercer, mantendo fntegro o seu prestfgio, o princfpio da autoridade e da subordinagao aos

superiores, o respeito as leis, regulamentos e ordens de servigo;
i) revelar sentimento e destemor da responsabilidade; 
j) ser leal em todas as circunstancias;
I) ser ativo e perseverante no exercfcio das fungoes e exigir que os subordinados o sejam;
m) ter profundo sentimento e espfrito de camaradagem (...)

(BRASIL. Decreto-Lei n. 3.864, de 24 de novembro de 1941. Deveres, obrigagoes e responsabilidades dos militares. Presidencia da 
Republica, Brasilia, Cap. Ill, art. 57, nov. 1941. Estatutos dos militares. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-

1946ZDel3864.htm. Acesso em: 30 abr. 2015.)

Com base nos textos motivadores, produza um texto dissertativo-argumentativo tendo como tema

“Altruismo e abnegagao na pratica das virtudes militares e dos deveres cfvicos
proprios de todos os cidadaos”.
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LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES ABAIXO.

1. Este Caderno de Questoes contem 01 (uma) prova de GRAMATICA e INTERPRETA£AO DE TEXTO, 
composta de 30 (trinta) questoes objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de 
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS, composta de 30 (trinta) questoes objetivas, numeradas de 31 
(trinta e um) a 60 (sessenta); e uma pagina de rascunho para redagao.

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira:
/ s e  a numeragao das questoes e a paginagao estao corretas;

/ se todas as questoes estao perfeitamente legiveis. Sendo detectada alguma anormalidade de 
impressao, solicite imediatamente ao Fiscal de Prova a substituigao deste caderno;

/ se a "VERSAO" da prova e a "ESPECIALIDADE" constantes deste Caderno de Questoes 
correspondem aos campos "VERSAO" e "ESPECIALIDADE" contidos em seu CARTAO DE 
RESPOSTAS; e

/ s e  o numero do Cartao de Respostas corresponde ao numero constante do verso da Folha de 
Redagao.

3. O Caderno de Questoes pode ser utilizado livremente como rascunho (para calculos, desenhos etc.).

4. Os candidatos nao devem identificar/assinar a Folha de Redagao.

5. Iniciada a prova, e vedado formular perguntas.

6. Nao e permitido ao candidato comunicar-se com outro  candidato, bem como utilizar livros, anotagoes, 
agendas eletronicas, gravadores, maquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer 
aparelho receptor/transmissor de mensagens.

7. No CARTAO DE LEITURA OTICA PERSONALIZADO (CARTAO DE RESPOSTAS), preencha apenas uma 
alternativa (a, b, c ou d) de cada questao, com caneta esferografica azul ou preta, conforme instrugao 
contida no proprio Cartao de Respostas.

8. A questao nao assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou 
que vier com outra assinalagao diferente da instrugao para preenchimento, sera considerada incorreta.

9. Tenha muito cuidado com o seu Cartao de Respostas e sua Folha de Redagao para nao os rasurar, 
amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danifica-lo. Os prejuizos decorrentes 
de marcagoes incorretas no Cartao de Respostas ou fora dos espagos designados para as respostas e 
para a assinatura serao de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato. Em hipotese alguma 
havera substituigao do Cartao de Respostas e da Folha de Redagao.

10. A prova tera a duragao de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

11. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcagao do Cartao de Respostas nos ultimos 20 minutos do 
tem po tota l de prova.

12. Por razoes de seguranga e sigilo, o candidato devera permanecer obrigatoriamente no local de 
realizagao das provas por, no minimo, duas horas apos o seu inicio. O Caderno de Questoes so podera 
ser levado pelo candidato que permanecer no recinto por, no minimo, quatro horas depois de iniciada a 
prova.

13. Em nenhuma hipotese, o candidato podera se ausentar do local de prova levando consigo seu Cartao de 
Respostas e sua Folha de Redagao.

14. E obrigatorio que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartao de Respostas.

15. A desobediencia a qualquer uma das determinagoes constantes no presente Caderno de Questoes e no
Cartao de Respostas podera implicar a nao corregao de sua prova e sua exclusao do Exame de
Admissao.


