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I n s t r u ç õ e s g e r a is

Leia com o m áxim o de alenção e cutnpra rigorosam ente as instruções que seguem, pois elas são

parte integrante da prova e das normas que regem este Concurso Público.
Confira atentam ente o material que lhe foi entregue e verifique se ele está com pleto. Caso
contrário, solicite aos fiscais da sala a sua substituição.
1. O caderno de provas contém 50 questões objetivas.
2. O tem po p a ra a realização da prova é de 03 horas, após a leitura destas instruções. Nesse
tempo, está incluído o preenchim ento da FO L H A D E R E SPO ST A S referentes à prova
objetiva.
3. O candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 1 (um a) hora do seu início.
4. O candidato só poderá levar o caderno de provas 2 (duas) horas após o seu início.
5. Cada questão objetiva oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras
a. b, c. d. e. sendo apenas 1 (um a) co rreta q u an to à form ulação proposta.
6. Com o inicio da prova, encerra-se o tempo para qualquer questionam ento: o entendim ento
das questões é p a rte in teg ran te da prova.
7. F. vedado ao candidato qualquer tipo de com unicação com pessoas e consulta a livros,
revistas ou anotações, bem como o uso de m áquina de calcular, fones de ouvido, celular ou
qualquer tipo de aparelho eletrônico.
8. Quanto à F O L H A DE R E SPO ST A S - parte integrante desta prova - o candidato deve:
a) assiná-la no local indicado para tal fim:
b) prcenchc-là, assinalando, na destinada à prova objetiva, som ente um a altern ativ a
(a, b, c, d, e) de cada questão, h ach u ran d o -a totalm ente com caneta azul ou p re ta
de po n ta grossa suficientem ente pressio n ad a, conform e exem p lo :#
c) devolvê-la aos fiscais de sua sala sem dobras e sem am assaduras. ao final da prova.
9. Serão an u lad as as questões da prova objetiva que apresentarem qualquer assinalação
diferente da prevista na letra b do item 8, as não assinaladas ou as assinaladas em
duplicidade, bem com o as emendadas ou rasuradas ou com borraduras.

BOA PROVA!

P O L ÍC IA C IV IL - ESCRIV ÃO P E PO L ÍC IA E IN S P E T O R DE P O LÍC IA
PRO V A DE C O N H E C IM E N T O S E S P E C ÍF IC O S
D IR E IT O PEN A L
01.

Considere as afirm ações abaixo a respeito do crime tentado e do crime impossível.
I
Nos casos dos institutos conhecidos como desistência voluntária e arrependim ento
eficaz, o sujeito ativo nào responde pelo crime tentado, mas apenas pelos atos já
praticados. Assim, a tentativa do crime desaparece, m as não desaparecem os delitos
praticados em seu curso.
II - A desistência voluntária somente é possível na tentativa imperfeita; já o
arrependim ento eficaz somente é possível na tentativa perfeita. Via de regra, a primeira
consiste cm um a om issão, enquanto a segunda, em um a ação im peditiva do resultado.
IÍI - F considerado crime impossível a hipótese de “ flagrante esperado”, também
denom inado “crim e de ensaio”, caso corriqueiro enfrentado na rotina policial.
Quais estão corretas?
a) Apenas a I.
b) Apenas a III.
c) Apenas a I e a lí.
d) Apenas a II e a III.
e) A l. a II c a III.

02.

Considere as seguintes afirm ações, acerca de questões crim inais no Direito Penal.
I - É m uito com um na entrada dos estádios de lulebol. principalm ente em grandes jogos, a
presença de pessoas popularm ente conhecidas como cambistas, ou seja, sujeitos que
vendem ingressos para o evento esportivo por preço superior ao estam pado no bilhete
olicial. Às vésperas da realização do urna Copa do M undo no Brasil, o país ainda não
conta com um tipo penal especifico para crim inalizar esse tipo de conduta.
1 1 - 0 hom icídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço dc
segurança, c conduta que já encontra previsão específica quanto à tipicidade no
ordenam ento penal brasileiro vigente.
ÍIÍ - A exigência de ehequc-caiiçào, nota prom issória ou qualquer outra garantia como
pressuposto para o atendim ento m édico-hospitalar de emergência, independentemente
do resultado naturalístico produzido, configura infração adm inistrativa, porém não
configura crim e por falta de previsão legal.
IV O crime dc poluição c um dos mais graves contra o incio ambiente: “Causar poluição
de qualquer natureza cm níveis tais que resultem ou possam resultar cm danos à saúde
humana, ou que provoquem a mortandade de anim ais ou a destruição significativa da
flora.” Então, o caput do artigo 54. da Lei n° 9.605/98, consiste em um crim e dc dano
ou de perigo à saúde hum ana e, necessariam ente, de dano à fauna e à flora.
Quais estão corretas?
a) Apenas a 1.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a II e a III.
d) Apenas a 11 e a IV.
e) Apenas a 1, a 111 c a IV.
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Instrução: Para responder as questões de núm eros 03 a 1)7, considere as situações respectivam ente
descritas.
03. Sujeito X conduzia seu veículo autom otor na via pública em velocidade com patível e na mão
correta de direção. Ao m esm o tempo, teclava mensagens em seu telefone celular. Assim,
acabou atropelando um jovem de 23 anos. Lm face da hemorragia craniana sofrida, o jovem
chegou a ficar em coma, ou seja, sofreu risco de morte durante cinco dias, tendo sobrevivido
com algum as seqüelas.
Diante do exposto, por qual delito o sujeito X deverá responder?
a) Delito de lesões corporais qualificadas graves, previsto pelo Código Penal.
b) Delito de tentativa de homicídio, previsto pelo Código Penal, ficando as lesões absorvidas
pelo crime de m aior gravidade.
c) Delito de lesões corporais culposas, previsto pelo Código Penal.
d) Delito de lesões corporais culposas, previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro.
e) Crim e de lesões corporais preterdolosas, previsto pelo Código Penal.
04. O agente policial A, empregou m étodos truculentos contra a vítim a Z (eausando-lhc intenso
sofrim ento físico) a fim de obter confissão acerca de um suposto crim e de estelionato que cia
teria praticado. Como decorrência, em bora o agente policial A não lenha agido diretam ente
com animus necancii, a vítim a Z veio a óbito. O agente B, superior im ediato do agente A,
podia c devia ter agido para evitar o ocorrido, já que a tudo assistiu; entretanto, preferiu se
om itir para "não se incom odar”.
Nesse caso, que delitos foram com etidos pelos agentes A e B?
a) I lom icídio qualificado pela tortura cm concurso de pessoas.
b) Homicídio qualificado pela tortura e omissão de socorro, respectivam ente.
c) Tortura seguida de morte cm concurso de pessoas.
d) Tortura dolosa e hom icídio doloso como garantidor, respectivam ente.
e) Tortura seguida de morte e tortura por omissão, respectivam ente.
05. Jovem com 18 anos seqüestra o próprio avô de 65 anos de idade, colocando-o em cativeiro.
Fazendo-se passar por um desconhecido, pede á fam ília o valor do resgate. A família não paga
o valor estipulado. Decorridos dez dias do seqüestro, ainda sem o pagam ento, a policia
descobre e “estoura” o cativeiro, libertando a vítima.
Com relação ao problema apresentado, assinale V para as afirm ativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) O seqüestrador licará isento de pena, pois o delito foi praticado contra ascendente.
( ) A policia não poderia ler ingressado no local sem mandado judicial, pois o crime já
estava consum ado e exaurido desde o momento do seqüestro.
( ) Trata-se de tentativa de extorsão mediante seqüestro.
A seqüência correta de preenchim ento dos parênteses, de cima para baixo, c
a) V V V.
b) V V F
e) F - V - F .
d) F - F - V .

e) F - F - F .
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06. Fulano, da janela de sua casa. avistou indivíduo apontando uma pistola para seu lilho
Beltrano, de 14 anos de idade, que retornava da escola. Imaginando tratar-se dc um roubo,
pegou sua espingarda de caça e. imediatamente, atirou contra o suposto assaltante, o qual, na
verdade, ora apenas um ator circense, fazendo brincadeiras na rua com os pedestres, com uma
pistola d'água. Fulano errou o tiro e acertou, sem querer, o próprio filho, vindo a matá-lo.
Assinale a alternativa que m elhor define a situaçào juridico-penal de Fulano.
a) M esmo tendo errado o disparo, Fulano agiu em legítima defesa putativa de terceiro.
b) Fulano praticou hom icídio doloso contra descendente.
c) Fulano agiu acobertado pelo instituto da legítima defesa real.
d) Fulano praticou hom icídio doloso tentado em relação ao artista circense.
e) Pelo erro na execução, Fulano deve responder pela tentativa de hom icídio em relação ao
ator de rua e pelo hom icídio culposo em relação a seu lilho.
07.

l ulana. da área da saúde, foi contratada emergencialm ente pela Prefeitura dc um M unicípio
para atender no posto de saúde pública da cidade. Fia c sua amiga Bellrana. que não tem
qualquer vínculo com a adm inistração pública, mas é conheeedora da situação funcional de
Fulana, cm com unhão dc vontades e conjugação dc esforços, venderam o laptop que esta
possuía cm carga para o exercício da sua função, sendo o dinheiro da venda repartido entre as
duas.
Assim, Fulana e Bcltrana devem responder, por
a) apropriação indébita em coautoria.
b) apropriação indébita e furto, respectivamente.
c) peculato-apropriação e furto, respectivamente.
d) peculato-furto c furto, respectivamente,
c) peculato-apropriação em coautoria.

08.

Uma das maiores m azelas que atinge a sociedade contem porânea é o delito dc corrupção, cm
qualquer dc suas m odalidades, c suas conseqüências. No Direito Penal, estuda-sc a corrupção
dc form a mais aprofundada e especifica, dando-lhe contornos objetivos que permitem o
enquadram ento típico do com portam ento analisado.
Sobre o tem a, é correto afirm ar que
a) a corrupção ativa é crim e comum, podendo scr praticado por qualquer pessoa. Não sc
exige qualquer condição especial do sujeito ativo. F delito praticado contra a
Adm inistração da Justiça. Já a corrupção passiva é praticada apenas por servidores
públicos. Sempre que houver corrupção ativa, haverá a passiva e vice-versa,
h) a corrupção de testem unhas também é uma modalidade de corrupção, apresentada como
crime específico contra a Adm inistração da Justiça. Tanto a testem unha que faz
afirm ação falsa, quanto aquele sujeito que oferece, dá ou prom ete dinheiro ou qualquer
vantagem a cia para tal finalidade com ete crime.
c) a concussão c a modalidade mais gravosa da corrupção c ocorre quando o servidor
público, em vez de exigir, apenas solicita a vantagem indevida. L crime contra a
A d m inist ração Publica.
d) o servidor público que pratica, deixa de praticar ou retarda ato de olicio, infringindo dever
funcional, apenas cedendo a pedido ou influência dc outrem, não com ete crime.
c) tanto a corrupção ativa como a passiva são consideradas crim es próprios, ou seja. exigem
a condição dc servidor público do sujeito ativo.
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09. Todas as afirm ações abaixo sobre crim es contra a dignidade sexual são verdadeiras.
E X C E T O uma delas. Assinale-a.
a) Um cliente que contrata moça com 16 anos de idade para fazer ‘‘programa*', vindo a
praticar conjunção carnal com ela, sabendo sua idade c que a mesma c submetida à
exploração da prostituição, pratica delito.
b) No crim e dc estupro de vulnerável, procede-se, mediante ação penal pública
condicionada, à representação da vitima.
c) Todos os processos em que se apuram crimes contra a dignidade sexual devem correr cm
segredo dc justiça. Isto tam bém deve ser aplicado à fase do inquérito policial.
d) Atualmente, o estupro, cm todas as suas modalidades, é considerado crim e hediondo.
e) N o caso de erim es contra a dignidade sexual praticados contra a m ulher no âm bito
dom éstico e familiar, são cabíveis, em lese. as m edidas protelivas da cham ada Lei “ Maria
da Penha".
10.

A respeito dos erimes contra a honra e dos crimes raciais, assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) A única hipótese admitida quanto à exceção da verdade no delito dc difamação ocorre
quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas
funções.
( ) A ação penal no crime de injúria racial é privada, sendo inaceitável e intolerável em
uma sociedade democrática.
( > Fabricar, com ercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos,
distintivos ou propaganda que utilizem a cru / suástica ou gamada, para fins dc
divulgação do nazismo, é conduta prevista corno crime pelo legislador brasileiro.
A seqüência correta de preenchim ento dos parênteses, de cima para baixo, c
a) V - V - V.
b) V - - F.
c) V F V.
d) V - F - F.
e) F - F - F .

v
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D IR E IT O PR O C E SSU A L PEN A L

11. Com relaçào à Lei Federal n° 9.296/96, que trata da interceptação de comunicações
telefônicas, assinale a alternativa correta.
a) L cabível a interccptaçào de com unicações telefônicas para investigar qualquer espécie de
infração penal, inclusive crim e punido com pena de detenção.
b) O prazo para a realização dc interceptação dc com unicações telefônicas será de vinte dias,
não podendo haver, ainda que dem onstrada a necessidade desse meio de prova, a sua
renovação.
e) As diligências inerentes à interceptação dc com unicação telefônica serão sigilosas, razão
pela qual tramitarão, durante a investigação crim inal, em autos apartados do inquérito
policial.
d) Lm situações cm que haja urgência na investigação dc uma infração penal dc natureza
grave, poderá a policia judiciária realizar interceptação telefônica sem autorização do juiz
competente.
e) Se as com unicações interceptadas forem gravadas durante a investigação criminal, não
haverá a necessidade de transcrição das conversas que servirem com o prova no inquérito
policial.
12. De acordo com a Súmula Vinculantc n° 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), que traia do
direito de vista aos autos do inquérito policial, c correto alinnar que
a) qualquer pessoa do povo tem o direito de exam inar inquéritos policiais que estejam
tramitando em Delegacias de Polícia, já que vigora na fase da investigação criminal o
principio da publicidade.
b) é prerrogativa do advogado, no interesse do representado, ter acesso aos elem entos de
prova decorrentes dc diligências investigatórias docum entadas no inquérito policial, que já
tenham sido realizadas pela polícia judiciária c que digam respeito ao exercício do direito
de defesa.
c) qualquer advogado terá direito dc exam inar inquérito policial que tramite contra
determ inado investigado, m esm o que não seja por este constituído e que esse exame não
se relacione ao exercício do direito de defesa.
d) é prerrogativa do advogado constituído pelo investigado, em razão do direito de defesa, ter
acesso a quaisquer diligências investigatórias, inclusive àquelas de caráter sigiloso que
estejam em andam ento ou venham a ser realizadas pela policia judiciária.
e) os jornalistas, em virtude do direito que a população possui de ser informada sobre fatos
crim inosos, podem acessar, independentem ente de autorização da autoridade policial, os
autos de inquéritos policiais que estejam em andam ento nas Delegacias de Polícia.
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13. Em relação ao inquérito policial, assinale a alternativa correta.
a) A autoridade policial pode deereLar a ineom unícabilidadc do investigado preso pelo prazo
de cinco dias. nào perm itindo que converse com seu advogado durante esse período.
b) Por ser o inquérito policial um procedim ento inquisilorial. as vítim as e os investigados
não poderão requerer diligencias à autoridade policial.
c) Durante o inquérito policial, na produção da prova oral, conform e ordem estabelecida pelo
Código de Processo Penal, a autoridade policial deverá ouvir, prim eiram ente, a vítima; na
seqüência, as testem unhas; por fim. o investigado.
d) Poderá a autoridade policial arquivar o inquérito policial, na própria Delegacia dc Polícia,
se evidenciado, em até d e/ dias após a sua instauração, que o fato investigado não
caracteriza infração penal.
e) Havendo prova da existência dc crim c c indícios suficientes de autoria, a autoridade
policial, no relatório final do inquérito policial, poderá indicar testem unhas que nào
tenham sido ouvidas, referindo o endereço onde possam ser localizadas.

14. Considcrando-sc as norm as e os preceitos inerentes à ação penal, assinale a alternativa
correta.
a) Nos casos de crim es em que a ação penal seja pública condicionada ã representação, a
retratação nào poderá ser feita após o registro do boletim de ocorrência na Delegacia de
Policia.
b) Ao tom ar conhecim ento de um delito em que a ação penal seja privada c que a vitima
registre, expressam ente, que não deseja a investigação criminal, a autoridade policial,
m esm o assim, deverá apurá-lo.
c) Nos delitos cm que a ação é pública condicionada à representação, havendo por parte da
vitima, 110 curso dc inquérito policial, retratação da representação apresentada, deverá a
autoridade policial realizar os interrogatórios dos investigados c as demais diligências
destinadas á conclusão das investigações antes dc determ inar o arquivam ento do
procedim ento referido.
d) Ao tomar conhecim ento dc um crime em que a ação penal seja pública incondicionada,
deve a autoridade policial, independentem ente da vontade da vítima, investigá-lo.
c) N os crim es em que a ação penal seja pública condicionada à representação, a autoridade
policial pode instaurar inquérito policial sem essa condição.
15. Com relação ao exam e do corpo de delito e às perícias cm geral, assinale a alternativa correta.
a) O exam e com plem entar de lesão corporal, que tiver a finalidade de dem onstrar que a
ofensa à integridade física da vítim a a incapacitou para as ocupações habituais por mais dc
trinta dias, deverá ser realizado, dc acordo com o que prescreve o Código dc Processo
Penal, logo que decorra o prazo referido, contado da data do crimc.
b) O exam e de corpo de delito, nas infrações penais que deixam vestígios, sem pre deverá ser
realizado por dois peritos oficiais.
c) Nas infrações penais que deixam vestígios, o laudo pericial poderá ser substituído, na fase
policial, por laudo feito por assistente técnico do investigado.
d) Na ausência de perito oficial, o exam e de corpo de delito poderá ser feito por um a pessoa
idônea, exigindo-se apenas que tenha conhecim ento técnico na área da análise.
c) A confissão do investigado supre a ausência de exam e dc corpo de delito.
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16. Levando-se em consideração a Lei Federal n" 9.099 '95. que dispõe sobre o Juizado Especial
Criminal, assinale a alternativa IN C O R R E T A .
a) São infrações penais de m enor potencial ofensivo todos os crim es cuja pena mínima
comi nada seja igual ou inferior a um ano.
b) O inquérito policial é dispensável para a denúncia, que pode ser oferecida com base no
term o circunstanciado.
c) Sc o autor de uma infração penal de m enor potencial ofensivo for encaminhado,
imediatamente, ao Jui/ado Especial Criminal, não se imporá prisão em flagrante.
d) No caso dc lesão corporal de natureza leve, o exam e de corpo de delito é prcscindível para
a denúncia quando a m aterialidade do crime estiver dem onstrada por um atestado médico.
e) Sc. no curso de um inquérito policial cm que sc investiga um roubo, a polícia judiciária
também constatar a ocorrência de uma infração penal de m enor potencial ofensivo conexa,
todos os fatos crim inosos poderão ser apurados nesse m esm o procedim ento policial, não
havendo necessidade dc se elaborar, paralelamente, um termo circunstanciado.
17. Com relação à prisão cm flagrante, assinale a alternativa IN C O R R E T A .
a) A polícia judiciária não poderá lavrar auto de prisão em flagrante na situação que envolv er
indivíduo llagrado transportando, para consum o pessoal, cocaína, m esm o que este não
assuma o com prom isso de com parecer ao Juizado Especial Criminal.
b) Inexislindo testem unhas que tenham presenciado a prática da infração penal, não poderá
ser lavrado o auto de prisão em llagrante.
c) Se o preso não inform ar o nome de seu advogado, cópia do auto de prisão em llagrante
deverá ser remetida para a Dcfcnsoria Pública.
d) Deverá ser entregue ao preso, cm até 24 horas após a prisão, a nota de culpa, documento
que lhe informa o m otivo da prisão c os nom es do condutor e das testemunhas.
e) A prisão e o local onde se encontra o preso deverão ser com unicados ao m agistrado
com petente, ao M inistério Público e ao familiar do autuado ou à pessoa por ele indicada.
18. Levando-se em consideração a Lei Federal n° 7.960/89. que dispõe sobre prisão temporária.
assinale a alternativa correia.
a) A prisão tem porária pode ser decretada de oficio pelo juiz.
b) A prisão tem porária c cabível no curso de um processo penal destinado à instrução e ao
julgam ento dc um furto qualificado.
c) No caso do crime de latrocínio, que c o roubo com morte, o prazo da prisão temporária
será de cinco dias. podendo ser prorrogado, em caso dc extrem a necessidade, por igual
período, uma única vez.
d) O preso não tem direito dc receber nota de culpa.
c) Caberá prisão tem porária, no curso dc uma investigação criminal que apure o crime de
estupro, quando a prisão for imprescindível para a conclusão do inquérito policial.
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Com relação à busca e à apreensão, assinale a alternativa correta.
a) Sc a autoridade policial estiver presente na busca domiciliar, nào existe necessidade de
determ inação judicial para ingresso na casa do investigado, seja qual for a espécie de
infração penal sob investigação.
b) Iniciadas as buscas em uma casa às 17 horas e 40 minutos, em cumprimento ã
determ inação judicial, a autoridade policial c seus agentes deverão sair do local até as 18
horas, ainda que haja extrem a necessidade de se continuar com as diligencias no interior
da residência.
c) Para a apreensão de docum entos no interior de um quarto de hotel ocupado, deverá a
polícia judiciária possuir autorização judicial para ingressar no local, já que é considerado,
para efeitos penais, como casa.
d) Fm nenhum a hipótese scrã perm itido o em prego de lorça contra coisas em buscas
dom iciliares, por ser a casa o asilo inviolável do indivíduo.
e) A busca pessoal, conform e determ ina o Código de Processo Penal, sempre dependerá de
prévia autorização judicial.

20. Diante do que estabelece o Código de Processo Penal em relação ao reconhecimento de
pessoas e coisas, assinale a alternativa IN C O R R E T A .
a) Se a testemunha ficar com receio, por efeito de intimação, dc ficar frente a frente com o
investigado, a autoridade policial providenciará para que este não veja aquela.
b) O reconhecedor deverá descrever, previam ente ao ato de reconhecim ento de pessoa, as
características da pessoa que deva ser reconhecida.
c) Sempre que possível, deve-se colocar a pessoa cujo reconhecim ento sc pretender ao lado
de outras semelhantes.
d) Havendo duas testem unhas do crime, pode a polícia judiciária colocá-las. de maneira
simultânea, na sala de reconhecim entos em que se encontra o investigado, perm itindo que
cias conversem entre si.
c) Deve a polícia judiciária lavrar auto do ato dc reconhecim ento, que será assinado pela
autoridade policial, pelo reconhecedor e por duas testem unhas presenciais.
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D IR E IT O C O N ST IT U C IO N A L

_

_

21. Considerando os preceitos constitucionais abaixo, com plete as lacunas com os respectivos
destinatários dos incisos, dc acordo com o artigo 5o da Constituição Federal:
I
_ são iguais cm direitos e obrigações, nos termos desta Constituição:
_ será obrigado a lazer ou deixar de fazer algum a coisa senão em virtude de
II
lei:
XVI - __ _____ podem reunir-se pacificam ente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentem ente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriorm ente
convocada para o m esmo local, sendo apenas exigido prévio aviso á autoridade com petente;
LI nenhum ____
será extraditado, salvo o naturalizado, cm caso dc crimc comum,
praticado antes da naturalização, ou dc com provado envolvim ento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, na (brtnada lei;
LXX1II - qualquer ______ é parte legítima para propor ação popular que vise a anular
ato lesivo ao patrim ônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
adm inistrativa, ao meio am biente e ao patrim ônio histórico c cultural, ficando o autor, salvo
com provada má-fé, isento de custas judiciais c do ônus da sueumbêneia;
Assinale a alternativa cujas palavras ou expressões completam corretam ente as lacunas, dc
cim a para baixo, dos incisos acima.
a) todos - nenhum cidadão - homens e m ulheres estrangeiro - brasileiro
b) homens e mulheres - ninguém todos cidadão pessoa
c) as pessoas - nenhum cidadão - os homens cidadão brasileiro
d) hom ens e mulheres ninguém - todos - brasileiro - cidadão
e) os brasileiros - nenhum cidadão - todos preso cidadão
22. Consoante o artigo 136 da Constituição Federal, o Presidente tia República pode. ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado dc defesa para
preservar ou prontam ente restabelecer, em locais restritos e determ inados, a ordem pública ou
a paz social am eaçadas por grave c iminente instabilidade institucional ou atingidas por
calam idades de grandes proporções na natureza.
Diante dessa afirm ativa, assinale a alternativa IN C O R R E T A relacionada à vigência do
estado dc defesa.
a) O tempo de duração do estado dc defesa não será superior a trinta dias. podendo ser
prorrogado enquanto persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
b) a prisão por crimc contra o Estado, determ inada pelo executor da medida, será por este
com unicada im ediatam ente ao juiz com petente, que a relaxará, se não for legal, facultado
ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial.
c) a com unicação será acom panhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e
mental do detido no mom ento de sua autuação.
d) a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias. salvo quando
autorizada pelo Poder Judiciário.
e) é vedada a incom unicabilidade do preso.
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23. Assinale a alternativa IN C O R R E T A .
a) São requisitos constitucionais autoriza dores da intereeptaçào das comunicações
telefônicas, conform e artigo 5o, inciso XII: mediante ordem judicial: nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer: para fins dc investigação crim inal ou instrução processual
penal.
b) O uso de algem as só é lícito em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de
perigo à integridade física própria ou alheia, por pane do preso ou de terceiros, sendo
dispensada qualquer outra formalidade, consoante o texto da súmula vinculante n" 11 do
Suprem o Tribunal Federal.
e) F direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso am plo aos elem entos de
prova que. já docum entados em procedim ento investigatório realizado por órgào com
com petência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito dc defesa.
d) Segundo o Suprem o Tribunal Federal, c ilícita a prisão civil dc depositário infiel, qualquer
que seja a m odalidade de depósito, não obstante o texto original do artigo 5o, LXVII (“nào

ha\’e rá prisão civil por divida, salvo a do responsável pelo imidimple.nie.nto voluntário e
inescnsável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel"), da Constituição Federal.

e) O preceito constitucional que inadmite, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos,
de acordo com o artigo 5°, inciso LVl, é extensivo, em sua interpretação, para a ilicitude
da prova derivada daquela.

24. Assinale a alternativa IN C O R R E T A .
a) A Constituição Federal prevê o julgam ento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça, no
artigo 29, inciso X; entretanto, tal interpretação restringe-se aos crim es de com petência da
Justiça comum estadual, nos demais casos, a com pctcncia originária caberá ao respectivo
tribunal de segundo grau.
b) Há previsão constitucional de inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e
votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.
c) As comissões parlam entares dc inquérito, que terão poderes dc investigação próprios das
autoridades judiciais, além dc outros previstos nos regim entos das respectivas Casas, serão
criadas pela Câm ara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou
separadamente, para a apuração de fato determ inado e por prazo ccrto, podendo inclusive
determ inar busca dom iciliar c outras medidas sujeitas à cláusula dc reserva jurisdicional.
d) No sistem a constitucional brasileiro, a função de apurar as infrações penais foi
expressam ente atribuída à policia federal e às polícias civis.
e) O Supremo Tribunal Federal reconheceu ao M inistério Público a competência para
promover investigações de natureza penal, dc forma subsidiária e cm casos específicos,
segundo a teoria dos poderes implícitos.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS FDRJ1
11

POLÍCIA CIVIL - ESCRIVÃO DE POLÍC IA E INSPE TOR DE POLÍCIA

Em referência ao artigo 144 da Constituição l;ederal Capítulo III Da Segurança Pública,
pode-se inferir que
I - à policia federal destina-se. entre outras atribuições, apurar infrações penais contra a
ordem política e social ou em detrim ento dc bens, serviços c interesses da União ou de
suas entidades autárquicas e em presas públicas, assim com o outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme,
segundo se dispuser em lei.
II
às polícias civis, dirigidas por delegados dc polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
com petência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares.
III - o rol das Instituições de Segurança Pública, previsto no artigo 144 da Constituição
Federal, é taxativo, conform e já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
IV a segurança pública, dever do Fstado. direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrim ônio,
através dos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia
ferroviária federal, polícias civis, policias m ilitares e corpos de bom beiros militares.
V
os M unicípios poderão constituir guardas m unicipais destinadas à proteção de seus
bens. serviços e instalações, conform e dispuser a lei.
Quais estão corretas?
a) Apenas a I, a II e a IV.
b) Apenas a I, a II e a V.
e) Apenas a II. a III e a IV.
d) Apenas a III. a IV e a V.
c) A I, a II, a 111. a IV e a V.
Depreende-se do preceito constitucional consagrador da inviolabilidade de domicílio, firmado
no artigo 5°, XI. da Constituição Federal, que
a) a busca dom iciliar deverá ser autorizada som ente pelo Poder Judiciário em virtude da
cláusula de reserva jurisdicional.
b) a proteção constitucional à inviolabilidade dc dom icílio abrange todo local, delim itado c
separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer titulo, á exceção da atividade
profissional, pois neste caso não se preservam a intimidade c a vida privada do indivíduo.
c) a busca dom iciliar poderá ser determ inada pela autoridade policial sem pre que esta
acom panhar a diligência.
d) a busca dom iciliar poderá ser executada a qualquer horário do dia ou da noite, desde que
haja autorização judicial.
e) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo peneirar sem consentimento
do morador, nem cm caso dc llagrante delito.
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27. Para os efeitos da Declaração sobre a Proteção dc Todas as Pessoas contra a Tortura e Outras
Penas ou Tratam entos Cruéis. Desumanos ou Degradantes, o ato dc tortura
a) caraderi/a-se som ente quando praticado por funcionário público.
b) é sempre praticado com o fim dc obter um a informação ou confissão.
c) nào se configura quando a pena ou o sofrim ento forem conseqüência da privação legítima
da liberdade.
d) nem sempre constitui uma ofensa à dignidade humana.
c) c adm itido quando há estado dc guerra ou ameaça de guerra.
28. Nos termos do artigo 5o da Constituição Federal brasileira de 1988. são imprescritíveis
a) os crim es de tráfico de entorpecentes c de terrorismo.
b) os crim es dc terrorism o e de racismo.
c) os crimes dc tortura c de terrorismo.
d) os crimes de racismo c dc tortura.
e) a prática dc racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.
29. Segundo a Portaria Tnlerministcrial n° 4.226. de 31 dc dezem bro de 2010. o uso da força por
agentes dc segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, da necessidade, da
proporcionalidade, da m oderação e da conveniência.
Considere abaixo os significados dc alguns desses princípios.
1. A força não poderá ser em pregada quando, cm função do contexto, possa ocasionar danos
de m aior relevância do que os objetivos legais pretendidos.
2. Determ inado nivcl de força só pode ser em pregado quando níveis de m enor intensidade
não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos.
3. ü nível da força utili/.ado devo sempre ser compatível com a gravidade da ameaça
representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de
segurança pública.
Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre o nome do princípio e o
signi ficado correspondente.
a) I. moderação, 2. proporcionalidade e 3. conveniência.
b) 1. proporcionalidade, 2. moderação e 3. necessidade.
c) 1. conveniência, 2. necessidade c 3. proporcionalidade.
d) 1. necessidade, 2. proporcionalidade c 3. moderação.
e) I. moderação. 2. necessidade e 3. conveniência.
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30.

_____
P O L ÍCIA í IM L - E SC R IVÃO DE PO L ÍC IA F IN SPE T O R DE PO L ÍC IA
Considere as seguintes afirmações à luz do que dispõe a Portaria Interministerial n° 4.226. de
31 dc dezem bro de 2010. que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de
segurança pública.
I

F. legitimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga. ainda que esta esteja
desarmada.
II - O fato dc um veículo desrespeitar bloqueio policial cm via pública torna,
independentemente de qualquer outra circunstância, legitim o o uso de armas de fogo
contra o tal veiculo.
III Os cham ados “disparos dc advertência” não sào considerados prática aceitável, em
razão da im previsibilidade dc seus efeitos.
IV - O ato de apontar arma de fogo contra pessoa durante os procedim entos dc abordagem
não deve ser uma prática rotineira e indiscriminada.
V Sem prejuízo de outras medidas, todo agente de segurança pública que. cm razão da sua
função, possa vir a sc envolver cm situações de uso da força, deverá portar, no mínimo.
2 (dois) instrumentos dc m enor potencial ofensivo.
Quais estão corretas?
a) Apenas a I c a II.
b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a II. a III e a IV,
d) Apenas a 111. a IV c a V.
e) Apenas a I. a II, a IV c a V.
31.

Nos term os do Decreto Estadual n° 48.1 18, de 27 de junho de 201 I, nom e social é aquele pelo
qual travestis c transexuais se identificam e são identificados pela sociedade.
Considerando a regulam entação desse direito, pelo Decreto Estadual n" 49.122, dc 17 de maio
de 2012, analise as afirm ações abaixo.
I - F. requisito obrigatório para confecção da Carteira dc Nom e Social a prévia
identificação civil no Fstado do Rio Cirande do Sul.
II
Ê possível alterar o prenom e escolhido, m esmo após a expedição da Carteira de Nom e
Social.
III - A confecção da Carteira de Nome Social cabe ao lnstituto-Gcral de Perícias.
Quais estão corretas?
a) Apenas a III.
b) Apenas a I e a 11.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II c a 111.
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POLÍCIA CIVIL - ESCRIVÃO DE POLÍCI A E INSPETOR DE POLÍCIA

Dc acordo com a Portaria Iniemiinisterial SliDH/M J nw 2, dc 15 de dezem bro de 2010, uma
das diretrizes nacionais de prom oção c defesa dos direitos hum anos dos profissionais de
segurança pública é direcionar as atividades de formação no sentido de consolidar a
com preensão dc que a atuação desses profissionais, orientada por padrões internacionais de
respeito aos Direitos Humanos, nào dificulta, nem enfraquece a atividade das instituições de
segurança pública, mas confere-lhes credibilidade, respeito social e eficiência superior.
Alem dessa diretriz, a Portaria referida prevê as seguintes. E X C E T O urna delas. Assinale-a.
a) Garantir que todos os atos decisórios de superiores hierárquicos dispondo sobre punições,
escalas, lotação e transferências sejam devidam ente m otivados e fundamentados.
b) Estim ular a prática regular de cxcrcicios íisicos, nào se computando as horas dc atividade
física como parte da jornada semanal de irabalho.
c) Promover c estim ular a realização de atividades culturais c esportivas nas instalações
lísicax de academias de polícia, quartéis c outros prédios das corporações, em finais de
sem ana ou em outros horários dc disponibilidade de espaços e equipamentos.
d) Desenvolver programas dc prevenção ao suicídio, disponibilizando atendimento
psiquiátrico, núcleos terapêuticos de apoio c divulgação de informações sobre o assunto.
e) Im plem entar os paradigm as dc acessibilidade e em pregabilidade das pessoas com
deficiência em instalações c equipam entos do sistem a de segurança pública, assegurando a
reserva constitucional dc vagas nos concursos públicos.
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D IR E IT O A D M IN IST R A T IV O

33. Considere as afirm ações abaixo sobre os princípios da Adm inistração Pública.
I - Segundo o princípio da legalidade, o adm inistrador público está autorizado a fazer tudo
aquilo que a lei não proíbe.
II
O desvio de finalidade do ato adm inistrativo configura ofensa ao princípio da
impessoalidade.
III As cham adas cláusulas exorbitantes previstas nos contratos adm inistrativos regidos
pela Lei Federal n° 8.666/93 são manifestações concretas do princípio da supremacia do
interesse público sobre o privado.
ÍV - O princípio da razoabilidade, por não constar de forma expressa na Constituição
Federal dc 1988, não tem qualquer relevância para o D ireito Administrativo.
Quais estão corretas?
a) Apenas a I.
b) Apenas a 1 e a II.
c) Apenas a II c a 111.
d) Apenas a III c a IV.
e) Apenas a TI, a III c a IV.
34. Sobre os poderes da Adm inistração Pública, é correto afirm ar que
a) o poder disciplinar é a faculdade de que dispõe a Adm inistração Pública para condicionar
e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais, em beneficio da
coletividade.
b) a coercibilidade e a autocxccutoriedade são atributos do poder de polícia.
c) o poder vinculado, ao contrário do poder discricionário, visa à concretização do princípio
da legalidade.
d) no poder discricionário, a lei conlcrc á Adm inistração Pública, para a prática de atos
adm inistrativos, a liberdade de escolha quanto à sua conveniência, oportunidade e
finalidade.
c) o poder regulam entar é o que confere à Administração Pública a prerrogativa cie aplicar
penalidades aos seus servidores que praticaram determ inada infração disciplinar.
35. A respeito dos atos adm inistrativos, é correto afirm ar que
a) o poder dc autotutela perm ite à Adm inistração Pública anular seus próprios atos por
motivos dc ilegalidade ou ilegitimidade.
b) são elem entos formativos do ato adm inistrativo a com petência, a finalidade, a forma, a
m otivação e o objeto.
c) a autocxccutoriedade c a imperatividade são atributos presentes em todas as espccies de
atos administrativos.
d) a revogação do ato adm inistrativo funda-se no poder discricionário e pode ser efetivada
tanto pela Adm inistração Pública com o judicialm ente.
e) o ato adm inistrativo discricionário, por se fundar cm razões de conveniência c
oportunidade, é insuscetível de anulação.
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36. A respeito tias com petências da Polícia Civil previstas na Lei Estadual n° 10.994/97, c
IN C O R R E T O afirm ar que à Policia Civil compete
a) exercer as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as
militares.
b) praticar os atos necessários para assegurar a apuração dc infrações penais, inclusive a
representação e o cum prim ento de m andado de prisão, a realização dc diligencias
requisitadas pelo Poder Judiciário ou pelo M inistério Público nos autos do inquérito
policial c o fornecimento dc inform ações para a instrução processual.
e) zelar pela ordem c segurança pública, prom ovendo ou participando dc medidas de
proteção à sociedade e ao indivíduo.
d) adotar as providências necessárias para evitar perigo ou lesões às pessoas e danos aos bens
públicos ou particulares.
e) exercer as funções dc polícia preventiva e a apuração das infrações penais.
37.

Sobre o regim e disciplinar dos servidores da Polícia Civil, considere as seguintes afirmações.
I - As transgressões disciplinares podem ser apuradas por meio de sindicância, inquérito
policial ou processo adm inistrativo-disciplinar.
II
As transgressões disciplinares podem ser apuradas som ente por meio de sindicância e
processo adm inistrativo-disciplinar.
III Poderá ser afastado preventivam ente das funções, sem direito à percepção dos
vencimentos e até a com pleta apuração dos fatos, o funcionário ao qual for imputada
falta que. por sua natureza, recom ende tal providência.
IV O processo adm inistrativo-disciplinar será instaurado por determ inação do Governador
do F.slado. do Secretário da Segurança Pública, ou por deliberação do Conselho
Superior de Polícia, para apurar responsabilidade do servidor, sempre que a imputação.
verificada por meio de sindicância ou inquérito, possa importar na aplicação das penas
dc dem issão, dem issão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade.
Quais estão corretas?
a) Apenas a I.
b) Apenas a III.
c) Apenas a I e a IV.
d) Apenas a II e a III.
c) Apenas a II e a IV.

38. Sobre os meios dc controle da Adm inistração Pública, c correto afirm ar que
a) o controle adm inistrativo quanto ao m érito pode ser efetivado pela Adm inistração Pública
e judicialm ente.
b) o controle legislativo incide sobre a legalidade e o mérito de determ inados atos do Poder
Executivo, objetivando os superiores interesses do Lstado e da coletividade.
c) o M andado dc Segurança c o m eio constitucional posto á disposição do particular para lhe
assegurar o conhecim ento de registros concernentes ao postulante e constantes dc
repartições públicas ou particulares acessíveis ao público.
d) a legitim idade para a propositura da ação popular independe de seu autor estar no pleno
gozo dos direitos políticos.
e) o controle judicial dos atos adm inistrativos decorre do poder de autotutcla.
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INFORMÁTICA
30.

Analise as afirm ativas abaixo sobre os com ponentes de hardware e dc softw are de um
com putador c atribua V para as afirm ativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)

Os dispositivos dc entrada enviam dados ou com andos à unidade de controle.
O disco rígido faz parte da memória principal de um computador.
Peo cirives e cartões de memória sào dispositivos dc saída.
O Internet Explorer é um softw are de dom ínio público cujo propósito é exibir páginas
web.
) O BrOffice W riter c um softw are gratuito c de código aberto cuja finalidade é a cdiçào
de docum entos de texto.

A ordem correta de preenchim ento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) F F - V - V - V.
b) F - V
V V-F.
C) V - F - F - F
V.
d) V - F - V - V F.
e) V V - F - F - V .
Instrução: Para responder às questões de números 40 a 44. considere as configurações padrões dos
softwares mencionados.
40.

Sobre o uso do Internei Explorer 10, relacione a coluna da direita com a da esquerda
associando as tarefas descritas às teclas de atalho.
( 1) Atualizar página da wcb.
(2) Abrir uma nova guia.
(3) A brir uma nova janela.
(4) Cancelar a carga de urna página da
wcb.
(5) Fechar guia.
(6) Localizar uma palavra.

f
(
(
(
(
(

) Ctrl+F
)C trL N .
) C trl-T .
) C trl-W .
) Esc,
) F5.

A ordem correta de preenchimento dos parctucscs. de cima para baixo, é
a) 5 - 2 3 - 6 - 4 - I.
b) 5 - 3 2 6 - 1 - 4 .
c) 6 - 2 - 3
5-4-1.
d) 6 - 3 - 2 - 5 1 - 4 .
e) 6 3 - 2 - 5 - 4
1.
41.

A categoria Aparência e Temas do painel de controle do W indows XP permite que sejam
realizadas várias tarefas. Qual das tarefas abaixo N Ã O pode ser acessada diretamente a partir
dessa categoria?
a) A justar efeitos visuais.
b) Alterar o tema do computador.
c) Alterar a cor do plano dc fundo da área de trabalho.
d) Escolher um protetor de tela.
e) Alterar a resolução de tela.
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42.

Analise as afirm ativas abaixo quanto à form atação dc caracterc, de parágrafo e de página no
BrOffice Writer.
I
Para alterar a orientação dc página para paisagem , pode-se acessar o menu A rquivo,
escolher a opção Configurar Página e ativar Paisagem como nova orientação.
II - Para m odificar o espaçam ento acima de um parágrafo, pode-se acessar o menu
Form atar, escolher a opção Parágrafo. clicar na guia Alinham ento c definir o novo
espaçamento.
III
Para formatar um texto como sobrescrito. pode-se acessar o menu Formatar, escolher a
opçào Caractere. clicar na guia Posição e ativar a posição Sobrescrito.
Quais estão corretas?
a) Apenas a 1.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a 1 e a il.
c) Apenas a I c a III.

43.

No BrOffice Writer. várias operações referentes a tabelas são realizadas a partir do menu
Tabela. Analise as afirm ativas abaixo quanto a operações de formatação efetuadas a partir dc
opções desse menu.
I - Por meio da opção Propriedades da tabela, pode-se formatar as bordas e o plano de
fundo de uma tabela.
IIPor meio da opção Autoajustar. pode-se redefinir a altura das linhas dc uma tabela.
III
Por meio da opçào D ividir células.pode-se dividir uma tabela
em duas.
Quais estão corretas?
a) Apenas a 1.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a IT.
e) Apenas a I e a III.
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P O L ÍC IA C I V I L - E S C R I VÃO P E P O L ÍC I A E IN SPE T O R L)L PO L ÍC IA
Considere a planilha abaixo* editada no BrOffice Cale.
^ rq u iv o

Editàf

fcxihir

j [=3 - m à 0
I E3

Loja

10

V

V

A

F o rm a ta r

Fe rram e n tas

IS ©9

A rià l

82

1

jn s e rir

2 l

=

V

^

12000

C
D ife re nça em
V endas
re la ç ã o á
M aior V e n d a
I RS 12.000 00 RS 33 396.00
R$ 25 000 0 0 ' ‘ RS 20 896.00
RS 30 5 6 / 00 RS 16 328 00
RS 45 395 00
RS 0 00
RS 13 460.00 RS 32 446 00
RS 33 678 00 RS 17 2 a7.00
JLUJUEJ-M LUm

Losa 1
3
Loia?
d
Loia3
5
Loia4
6
Loiaô
7
Loja 6
8
9 Maior Venda | RS 45 895.00 I
10

Dc acordo com a planilha acima, assinale a alternativa IN C O R R E T A .
a) Para formatar os valores contidos nas células do intervalo B2:C7 com o Reais (RS), podese selecionar esse intervalo de células, acessar o menu Formular, escolher a opçào Células
e. na guia Número, m odificar a categoria para Moeda.
b) Para preencher a coluna Diferença em relação à Maior Venda, com o apresentado acima,
pode-se editar a formula =B2-B9 na célula C l c copiar essa fórmula, usando a alça de
preenchimento, para as células abaixo (dc C3 a C7).
c) Para definir a M aior Venda como apresentado acima, pode-sc editar, na célula B9. a
fórm ula -M Á X IM O (B 2:B 7).
d) Para alinhar as células A L BI e C l. com o apresentadas acima, pode-sc selecionar essas
cclulas, acessar o menu Formatar, escolher a opção Células e, na guia Alinhamento, ativar
a quebra autom ática de texto e definir os alinham entos horizontal e vertical,
respectivam ente, como Centro e N o meio.
e) Para centralizar o conteúdo das células do intervalo A1:C7, pode-se selecionar esse
intervalo e realizar tal operação por meio das teclas de atalho Ctrl i E.
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CONHECIM ENTOS GERAIS
45.

A globalização c um processo multissccular dc aprofundam ento das relações entre nações e
entre grupos econôm icos ou em presas de um mesm o grupo. No final do scculo XX c início do
século XXI. esse fenômeno atinge uma nova etapa, com m aior abrangência, novos elementos
c novas características.
Considerando o enunciado acima, analise as afirm ações a seguir sobre o atual processo de
globalização.
I - No processo de globalização, observam -se a redução dos estados nacionais mais fracos
na definição de suas políticas e a própria flexibilização das fronteiras com o fator dc
poder c de soberania desses estados.
II
O mundo globalizado sofre uma mutação contínua e acelerada, que se caracteriza pela
inovação tecnológica perm anente, pelo avanço das com unicações c pela
desregulam entação das econom ias, entre outros fatores.
III - O sistema capitalista m antém -se restrito aos países desenvolvidos, onde é possível
perceber que as mudanças econômicas, tecnológicas, culturais, financeiras e científicas
alcançam um a escala planetária.
IV - No processo de globalização atual, os investimentos financeiros diretos externos
abrangem todos os países, e os grandes investidores buscam os países mais pobres com
o objetivo inicial de resolver a pobreza extrema e, depois, colher os frutos do
investimento.
Quais estão corretas?
a) Apenas a í.
b) Apenas a 1 e a II.
c) Apenas a 11 c a 111.
d) Apenas a 1, a 111 c a IV.
e) Apenas a II. a III c a IV.

46.

O crescim ento da população urbana no Brasil teve início nos anos 50 do século passado e
atingiu a cifra dc 5 1,5% cm 1980.
Dentre os fatores que favoreceram o crescim ento da população urbana do Brasil estão
a) a m elhor distribuição de renda e a qualidade de vida nas áreas rurais.
b) a expansão das fronteiras agrícolas cm direção ao oeste c ao noroeste do País e a
mecanização das lavouras.
e) a am pliação das oportunidades de em prego no setor industrial e o crescimento dc
em pregos no setor terciário.
d) a mecanização das atividades urbanas e a reforma nos registros das propriedades
existentes nas cidades.
c) o surgim ento das favelas e a presença do Lstado na implantação da infraestrutura
necessária para o atendim ento das necessidades da população.
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47.

Em 05 de outubro de 1988, foi prom ulgada a nova Constituição do Brasil, ainda em vigor.
A respeito da Constituição brasileira são lcitas as afirm ações abaixo. Analise-as e assinale
com V as verdadeiras c com F as falsas.
( ) O rexto da Constituição de 1988 foi muito criticado desde o início, porque tratou
também de assuntos de natureza não constitucional, refletindo as pressões dos diferentes
grupos da sociedade.
( ) O texto constitucional incluiu os avanços dos direitos sociais c políticos dos cidadãos
cm geral, ocorridos no País ao longo do tempo, e também das cham adas minorias,
incluindo-se. ai, os índios.
( ) A Constituição de 1988 foi considerada inovadora, pois contem plou as novas realidades
do mundo globalizado, m antendo o monopólio do Estado nos setores de petróleo, das
telecom unicações, da energia elétrica, dos portos e dos transportes rodoviários.
( ) O texto constitucional refletiu a crise do setor financeiro internacional e trouxe avanços
na reforma monetária, na politica dos incentivos liscais e na adoção de práticas de
regulação dos mercados.
O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) V V - F - F.
b) V - F
V F.
c) V - F - F
V.
d) F - V - V - F .
e) F V - F - V.

48.

A atividade de criação de gado bovino no Rio Grande do Sul tem -se modificado com o passar
do tempo, apresentando-se hoje com o uma pecuária empresarial que busca m elhoramentos
genéticos, bem com o a melhoria na alim entação dos animais por meio do plantio de
pastagens, da resteva das lavouras de arroz e de soja e da produção de silagens.
Essa atividade econôm ica no Rio Grande do Sul está localizada, principalm ente, na região
conhecida como
a) cam pos do planalto.
b) vale do rio Taquari.
e) planalto gaúcho.
d) cam panha do sudoeste.
c) litoral norte.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIM ENTO DE RECURSOS HUM ANOS - FDRH
22

49.

P O L ÍC IA C IV IL - E S C R IV Ã O DE P O L ÍC IA L IN S P E T O R DE PO LÍCIA
As cidades são pontos dc interseção e superposição entre as horizontalidades e as
verticalidades. Lias oferecem os meios para o consumo final das famílias c das adm inistrações
c para o consumo interm ediário das em presas.
Considere as afirm ações abaixo sobre as funções das cidades.
í - As cidades guardam entre si uma hierarquia que é definida a partir do seu equipamento
de distribuição dc bens c serviços.
II
A s cidades são fornecedoras de mão de obra para as áreas rurais, a qual determ ina os
preços dos produtos em função das cotações dos m ercados enLre países.
III - As cidades constituem, cada vez mais, uma ponte entre o global c o local devido às
necessidades dc intermediação c à dem anda também crescente de relações.
IV - Uma das tarefas da cidade no cam po m odernizado é a oferta dc informação im ediata e
próxima para a atividade agrícola pela presença dc instituições de ensino e pesquisa.

Quais estão corretas?
a) Apenas a 1 e a IV.
b) Apenas a II c a III.
c) Apenas
a
III e a IV.
d) Apenas
a
I. a II e a 111.
e) Apenas
a
I. a 111 e aIV.
50.

O uso de contêineres no sistem a de m ovim entação aquaviário significa urna modernização no
transporte de cargas que necessitam de um acondicionam ento especial, por serem frágeis c de
elevado valor agregado, c c representativo desse período técnico-científico-inform acional dos
dias atuais.
Entre os portos brasileiros que mais utilizam esse sistema de cargas, destaca-se o porto dc
a) Paranaguá, no Paraná.
b) Henrique Lage, em Santa Catarina.
c) Tubarão, no Espirito Santo.
d) Itaqui. no Maranhão,
c) Santana, no Amapá.
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