Concurso Público

001. Prova Objetiva

Oficial de promotoria i

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 80 questões objetivas.
� Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum
problema, informe ao fiscal da sala.
� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
� A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
� Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua
prova, assinando termo respectivo.
� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

Nome do candidato

Prédio

Sala

Carteira

Inscrição

31.01.2016

LÍNGUA PORTUGUESA

02. As informações dos três parágrafos iniciais do texto
sustentam a seguinte ideia:
(A) o fato de 59 milhões de consumidores estarem
impedidos de obter novos créditos limita os prejuízos
à economia do país.

01. Leia a charge.

(B) a Associação Nacional dos Birôs de Crédito tem alterado o tamanho das jornadas de trabalho e o pagamento de horas extras.
(C) o aumento dos créditos aos consumidores teve
como consequência imediata o não atendimento às
suas obrigações.
(D) o emprego e o mercado de crédito têm-se mantido
inabalados diante de um cenário negativo da economia brasileira.
(www.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto, 01.12.2015. Adaptado)

(E) a alteração nos rumos da economia nacional fez com
que expressiva parcela da população se tornasse
inadimplente.

Assinale a alternativa cujos termos preenchem, respectivamente, as lacunas da charge, garantindo-lhe a coesão
e a coerência; e cujo sentido estabelecido entre eles está
corretamente indicado entre parênteses.

03. As informações apresentadas no texto permitem inferir
que

(A) sob ... sobre (causa)
(B) em ... sem (modo)

(A) a perda do emprego compromete o poder de pagamento das famílias.

(C) sem ... com (oposição)

(B) o mercado de trabalho lucra com o aumento das
dívidas das famílias.

(D) sob ... em (lugar)
(E) sobre ... em (consequência)

(C) a falta de crédito desacelera o endividamento das
famílias.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 11.

(D) a maior parte dos devedores se mantém indiferente
às suas dívidas.

Fora do jogo

(E) o pagamento de dívidas aumenta com o colapso da
economia.

Quando a economia muda de direção, há variáveis que
logo se alteram, como o tamanho das jornadas de trabalho
e o pagamento de horas extras, e outras que respondem de
forma mais lenta, como o emprego e o mercado de crédito.
Tendências negativas nesses últimos indicadores, por isso
mesmo, costumam ser duradouras.
Daí por que são preocupantes os dados mais recentes
da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, que congrega
empresas do setor de crédito e financiamento.
Segundo a entidade, havia, em outubro, 59 milhões de
consumidores impedidos de obter novos créditos por não
estarem em dia com suas obrigações. Trata-se de alta de
1,8 milhão em dois meses.
Causa consternação conhecer a principal razão citada
pelos consumidores para deixar de pagar as dívidas: a perda
de emprego, que tem forte correlação com a capacidade de
pagamento das famílias.
Até há pouco, as empresas evitavam demitir, pois tendem a perder investimentos em treinamento e incorrer em
custos trabalhistas. Dado o colapso da atividade econômica,
porém, jogaram a toalha.
O impacto negativo da disponibilidade de crédito é imediato. O indivíduo não só perde a capacidade de pagamento
mas também enfrenta grande dificuldade para obter novos
recursos, pois não possui carteira de trabalho assinada.
Tem-se aí outro aspecto perverso da recessão, que se
soma às muitas evidências de reversão de padrões positivos
da última década – o aumento da informalidade, o retorno de
jovens ao mercado de trabalho e a alta do desemprego.

04. Na passagem do 4o parágrafo – Causa consternação
conhecer a principal razão citada pelos consumidores... –,
o termo em destaque é sinônimo de
(A) indignação.
(B) irritação.
(C) resignação.
(D) comoção.
(E) satisfação.
05. Na conclusão no texto, “o aumento da informalidade, o
retorno de jovens ao mercado de trabalho e a alta do
desemprego” são apontados como características
(A) positivas e vivenciadas na economia da última
década.
(B) negativas e distantes do cenário econômico atual.
(C) negativas e típicas do atual período de retração econômica.
(D) negativas e improváveis na situação econômica
presente.
(E) positivas e marcantes da economia no presente do
país.

(Folha de S.Paulo, 08.12.2015. Adaptado)

3

MPSP1506/001-OficialPromotoria-I

Para responder às questões de números 06 e 07, considere
o trecho do 5o parágrafo:

09. Na frase do último parágrafo – Tem-se aí outro aspecto
perverso da recessão... –, o termo em destaque é antônimo de

Dado o colapso da atividade econômica, porém, jogaram a
toalha.

(A) indispensável.
(B) benévolo.

06. De acordo com a norma-padrão e o sentido do texto, a
expressão “Dado o” pode ser substituída por:

(C) implacável.

(A) Inclusive o

(D) malvado.

(B) Com o

(E) contundente.

(C) No
(D) Devido o

10. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.

(E) Apesar do

(A) A mudança de direção da economia fazem com que
se altere o tamanho das jornadas de trabalho, por
exemplo.

07. Analisando-se o sentido que a expressão “jogaram a toalha” confere ao texto, conclui-se que ela está construída
em sentido

(B) Existe indivíduos que, sem carteira de trabalho assinada, enfrentam grande dificuldade para obter novos
recursos.

(A) próprio, mostrando a dispensa dos funcionários
como desnecessária, já que há evidente recuperação na economia.

(C) Os investimentos realizados e os custos trabalhistas fizeram com que muitas empresas optassem por
manter seus funcionários.

(B) figurado, ironizando a ideia das empresas de evitar
dispensas, já que estão mais preocupadas com os
custos trabalhistas.

(D) São as dívidas que faz com que grande número
dos consumidores não estejam em dia com suas
obrigações.

(C) figurado, deixando claro que as empresas demitiram
seus funcionários, porque o cenário econômico é
desfavorável.

(E) Dados recentes da Associação Nacional dos Birôs
de Crédito mostra que 59 milhões de consumidores
não pode obter novos créditos.

(D) próprio, reforçando a ideia de que as empresas mantiveram seu plano inicial de manter os funcionários
no emprego.
(E) próprio, sugerindo que as empresas terão prejuízos
mantendo os funcionários em um cenário de crise
econômica.

11. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação e à
regência, de acordo com a norma-padrão.
(A) De forma mais lenta, reagem, o emprego e o mercado de crédito, ante a mudança de direção da economia.

08. Mantendo-se as ideias do texto original, a passagem do
6o parágrafo – O indivíduo não só perde a capacidade
de pagamento mas também enfrenta grande dificuldade
para obter novos recursos... – pode ser reescrita da
seguinte forma:

(B) O emprego e o mercado de crédito, reagem na mudança de direção da economia de forma mais lenta.

(A) O indivíduo perde a capacidade de pagamento
e enfrenta grande dificuldade para obter novos
recursos.

(C) O emprego e o mercado de crédito reagem, de forma
mais lenta, para a mudança de direção da economia.
(D) Reagem à mudança de direção da economia, de
forma mais lenta, o emprego e o mercado de crédito.

(B) O indivíduo só perde a capacidade de pagamento,
mas não enfrenta grande dificuldade para obter novos
recursos.

(E) Diante a mudança de direção da economia reagem
o emprego e o mercado de crédito, de forma mais
lenta.

(C) O indivíduo perde a capacidade de pagamento, portanto também enfrenta grande dificuldade para obter
novos recursos.
(D) O indivíduo não só perde a capacidade de pagamento, porém enfrenta grande dificuldade para
obter novos recursos.
(E) O indivíduo ou só perde a capacidade de pagamento
ou também enfrenta grande dificuldade para obter
novos recursos.
MPSP1506/001-OficialPromotoria-I
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14. Os advérbios “bem” (1o quadrinho) e “Talvez” (2o quadrinho) expressam, respectivamente, circunstância de

Leia os quadrinhos para responder às questões de números
12 a 14.

(A) modo e tempo.
(B) afirmação e modo.
(C) dúvida e afirmação.
(D) afirmação e intensidade.
(E) modo e dúvida.

Leia o texto para responder às questões de números 15 a 23.
Entre as boas figuras de boa-fé do Rio de Janeiro figurava o Garcia, bom homem, cujo único defeito era ser fraco
de inteligência, defeito que todos lhe perdoavam por não ser
culpa dele.
O nosso herói não se empregava absolutamente em
outra coisa que não fosse comer, beber, dormir e trocar as
pernas pela cidade. Tinha herdado dos pais o suficiente para
levar essa vida folgada e milagrosa, e só gastava o rendi
mento do seu patrimônio.
Casara-se com d. Laura, que, não sendo formosa que
o inquietasse, nem feia que lhe repugnasse, era mais inteligente e instruída que ele. Esta superioridade dava-lhe certo
ascendente, de que ela usava e abusava no lar doméstico,
onde só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam sempre.
O Garcia não se revoltava contra a passividade a que era
submetido pela mulher: reconhecia que d. Laura tinha sobre
ele grandes vantagens intelectuais e, se era honesta e fiel
aos seus deveres conjugais, que lhe importava a ele o resto?

(Hagar, Dik Browne. Folha de S.Paulo, 31.10.2015. Adaptado)

12. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas nas
falas das personagens devem ser preenchidas, respectivamente, com:
(A) Esses ... sinto-me... me sentiria
(B) Estes ... me sinto ... me sentiria
(C) Eles ... sinto-me... sentiria-me
(D) Esses ... me sinto ... sentir-me-ia

(Artur Azevedo, O espírito. Em: Seleção de Contos, 2014. Adaptado)

(E) Estes ... sinto-me... sentir-me-ia

15. De acordo com a descrição do texto, Garcia era um homem de

13. Na oração – Já que tenho um peixinho dourado como
mascote… –, o sentido expresso pela conjunção em destaque é de

(A) limitada inteligência, não trabalhava e vivia com o
rendimento do patrimônio deixado pelos pais.

(A) oposição e, nesse contexto, pode ser substituída por
“Mas”.

(B) razoável inteligência, não trabalhava porque aumentava o rendimento do patrimônio deixado pelos pais.

(B) explicação e, nesse contexto, pode ser substituída
por “Pois”.

(C) debilitada inteligência, não podia trabalhar, apesar de
viver mal com o rendimento do patrimônio deixado
pelos pais.

(C) causa e, nesse contexto, pode ser substituída por
“Como”.

(D) excepcional inteligência, e a explorava trabalhando
muito para manter o rendimento do patrimônio deixado pelos pais.

(D) conclusão e, nesse contexto, pode ser substituída
por “Portanto”.
(E) conformidade e, nesse contexto, pode ser substituída
por “Conforme”.

(E) nenhuma inteligência, trabalhava na cidade, pois
não conseguia viver com o rendimento do patrimônio
deixado pelos pais.
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16. Ao dizer que uma das coisas que Garcia fazia era “trocar
as pernas pela cidade”, o narrador pretende dizer que o
homem

20. Assinale a alternativa que contém a correta reescrita do
trecho, considerando-se a norma-padrão e o sentido do
texto.
(A) Esta superioridade dava-lhe certo ascendente...
(3o parágrafo)
= Esta superioridade dava à ela certo ascendente...

(A) andava sempre acompanhado.
(B) ia a poucos lugares.
(C) dava passos largos.

(B) ... e só gastava o rendimento do seu patrimônio.
(2o parágrafo)
= ... e, só, gastava o rendimento do seu patrimônio.

(D) tinha as pernas fracas.
(E) caminhava sem rumo.

(C) ... figurava o Garcia, bom homem, cujo único defeito... (1o parágrafo)
= ... figurava o Garcia, bom homem, que o único
defeito...

17. D. Laura era superior a Garcia porque
(A) cuidava do patrimônio da família, evitando gastos
exagerados.

(D) Casara-se com d. Laura... (3.º parágrafo)
= Tinha casado-se com d. Laura...

(B) organizava a vida doméstica com mais competência
que o marido.

(E) ... onde só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam sempre. (3o parágrafo)
= ... no qual só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam sempre.

(C) se devotava ao casamento sem interesse no patrimônio herdado.
(D) era possuidora de mais sabedoria e escolarização
do que ele.

21. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal,
de acordo com a norma-padrão.

(E) estava acima de qualquer suspeita, apesar de ser
formosa.

(A) Todos perdoavam do defeito ao Joaquim por não ser
culpa dele.
(B) Todos perdoavam o defeito para o Joaquim por não
ser culpa dele.

18. O parágrafo final do texto indica que
(A) d.Laura desprezava os deveres conjugais.

(C) Todos perdoavam ao defeito do Joaquim por não ser
culpa dele.

(B) Garcia considerava d. Laura honesta.
(C) a vida conjugal de Garcia era conturbada.

(D) Todos perdoavam o defeito ao Joaquim por não ser
culpa dele.

(D) Garcia provavelmente traía d. Laura.

(E) Todos perdoavam ao defeito no Joaquim por não ser
culpa dele.

(E) o casamento era desprezado por Garcia.

19. Observe as passagens do 3o parágrafo do texto:

22. Em conformidade com a norma-padrão e os sentidos do
texto, na passagem do último parágrafo – O Garcia não
se revoltava contra a passividade a que era submetido
pela mulher... – a parte em destaque pode ser reescrita
da seguinte forma:

– ... não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que
lhe repugnasse...;
– ... era mais inteligente e instruída que ele.
O par de adjetivos em destaque, na primeira passagem,
e a conjunção em destaque, na segunda, estabelecem
entre as informações do texto, respectivamente, as
seguintes relações de sentido:

(A) ... a que era imposto pela mulher.
(B) ... que era infligido pela mulher.

(A) equivalência e conclusão.

(C) ... que lhe era imposta pela mulher.

(B) equivalência e comparação.

(D) ... de que era imposta pela mulher.

(C) oposição e comparação.

(E) ... em que era infligida pela mulher.

(D) oposição e causa.
(E) equivalência e consequência.
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23. Na passagem do 3o parágrafo – Casara-se com d.
Laura, que [....] era mais inteligente e instruída que ele. –,
emprega-se a vírgula para indicar uma

Leia o poema para responder às questões de números 25 a 28.
Tato
Na poltrona da sala
as minhas mãos sob a nuca
sinto nos dedos
a dureza dos ossos da cabeça
a seda dos cabelos
que são meus

(A) conversa entre as personagens do conto.
(B) conclusão sintetizando as divergências entre as personagens.
(C) explicação quanto às qualidades de d. Laura.
(D) correção relativa à personalidade de d. Laura.

A morte é uma certeza invencível

(E) citação contendo o pensamento de Garcia.

mas o tato me dá
a consistente realidade
de minha presença no mundo

24. Leia os quadrinhos.

(Ferreira Gullar, Muitas vozes, 2013)

25. No momento em que está na poltrona da sala, o eu lírico
toma consciência da
(A) sua resignação ante a vida.
(B) sua presença física no mundo.
(C) iminência da indesejada morte.
(D) força real manifestada na morte.
(E) sua insignificância no mundo.
(Níquel Náusea. Fernando Gonsales. Folha de S.Paulo, 17/04/2015.
Adaptado)

26. O verso – A morte é uma certeza invencível – pode ser
parafraseado da seguinte forma, em conformidade com a
norma-padrão e com o sentido do poema:

Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas na
fala da personagem devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) Certamente vence-se a morte.

(A) Me morda ... mim

(B) A invencibilidade da morte é certo.

(B) Morda-me ... eu

(C) Se vence com certeza a morte.

(C) Me morde ... mim

(D) Não vencer a morte não é certo.

(D) Morde eu ... eu

(E) É certo que não se vence a morte.

(E) Morda-me ... mim

27. A leitura do poema revela que a criação poética baseia-se em
(A) uma situação prosaica.
(B) um momento melancólico.
(C) uma cena imaginária.
(D) um fato inusitado.
(E) uma circunstância irreal.
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30. De acordo com a notícia, Minas Gerais terá o auxílio do
Japão, porque

28. Nos versos – as minhas mãos sob a nuca – e – mas o
tato me dá –, o sentido expresso pela preposição sob e o
expresso pela conjunção mas são, respectivamente, de

(A) o governo pretende que o Estado volte à rotina pós-tragédia em menos de um ano.

(A) posição paralela e explicação.

(B) o modelo japonês de enfrentamento às tragédias é
econômico e rápido.

(B) posição superior e adição.
(C) posição contígua e comparação.

(C) a cidade de Mariana viveu uma tragédia pior que o
tsunami japonês de 2011.

(D) posição inferior e oposição.
(E) posição lateral e conclusão.

(D) os mineiros estão carentes de recursos tecnológicos
para enfrentar tragédias.
(E) este país tem um histórico considerável para contornar tragédias ambientais.

29. O SBT fará uma homenagem digna da história de seu
proprietário e principal apresentador: no próximo dia 12
[12.12.2015] colocará no ar um especial com 2h30 de
duração em homenagem a Silvio Santos. É o dia de seu
aniversário de 85 anos.

31. Assinale a alternativa correta quanto à norma-padrão e
aos sentidos do texto.

(http://tvefamosos.uol.com.br/noticias)

As informações textuais permitem afirmar que, em
12.12.2015, Sílvio Santos completou seu

(A) As parcerias nipo-brasileiras pautam-se em cooperação para contornar as tragédias.

(A) octogenário quinquagésimo aniversário.

(B) Tanto o Brasil quanto o Japão estão certos que as
parcerias nipo-brasileiras renderão bons frutos.

(B) octogésimo quinto aniversário.

(C) A experiência do Japão mostra que não há como
discordar com as parcerias nipo-brasileira.

(C) octingentésimo quinto aniversário.
(D) otogésimo quinto aniversário.

(D) A catástrofe vivida em Mariana revela de que são
importantes as parcerias nipos-brasileiras.

(E) oitavo quinto aniversário.

(E) Não se pode esquecer a irrelevância dos momentos
de tragédia e das parcerias nipo-brasileira.

Leia o texto para responder às questões de números 30 a 35.
Japão irá auxiliar Minas Gerais com a experiência no
enfrentamento de tragédias

32. Em norma-padrão e com base nas informações apresentadas, outro título possível ao texto é:

Acostumados a lidar com tragédias naturais, os japoneses costumam
se reerguer em tempo recorde depois de catástrofes. Minas irá buscar
experiência e tecnologias para superar a tragédia em Mariana

(A) Deverá servir de referencial para parceria entre
Minas Gerais e Japão as tragédias ocorridas.

A partir de janeiro, Minas Gerais irá se espelhar na expe
riência de enfrentamento de catástrofes e tragédias do Japão,
para tentar superar Mariana e recuperar os danos ambientais
e sociais. Bombeiros mineiros deverão receber treinamento
por meio da Agência de Cooperação Internacional do Japão
(Jica), a exemplo da troca de experiências que já acontece
no Estado com a polícia comunitária, espelhada no modelo
japonês Koban.
O terremoto seguido de um tsunami que devastou a costa
nordeste do Japão em 2011 deixando milhares de mortos e
desaparecidos, e prejuízos que quase chegaram a US$ 200
bilhões, foi uma das muitas tragédias naturais que o país
enfrentou nos últimos anos. Menos de um ano depois da
catástrofe, no entanto, o Japão já voltava à rotina. É esse
tipo de experiência que o Brasil vai buscar para lidar com a
tragédia ocorrida em Mariana.

(B) Para enfrentar tragédias, ocorrerá trocas de expe
riências entre Minas Gerais e Japão.
(C) Troca de experiências para enfrentar tragédias nortearão parceria entre Minas Gerais e Japão.
(D) Haverá trocas de experiências entre Minas Gerais e
Japão para enfrentar tragédias.
(E) Para enfrentar tragédias, Minas Gerais e Japão se
une na troca de experiências.

(Juliana Baeta, http://www.otempo.com.br, 10.12.2015. Adaptado)
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Noções de Direito

33. Observe:
Acostumados        tragédias naturais, os japoneses geralmente se reerguem em tempo recorde depois
de catástrofes.

Direito Penal

Menos de um ano depois da catástrofe, no entanto, o
Japão já voltava        viver a sua rotina.

36. A falsificação de cartão de crédito ou débito, nos termos
do Código Penal (CP),

Um tsunami chegou        costa nordeste do
Japão em 2011, deixando milhares de mortos e desaparecidos.

(A) equipara-se à falsificação de selo ou sinal público.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas das frases
devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(B) é considerada crime apenas se dela decorrer efetivo
prejuízo.

(A) a … à … à

(C) equipara-se à falsificação de documento público.

(B) à … a … a

(D) é fato atípico.

(C) às … a … à

(E) equipara-se à falsificação de documento particular.

(D) as … a … à
(E) às … à … a

37. Com relação à figura do art. 305 do CP (“supressão de
documento”), é correto afirmar que

34. No trecho – Bombeiros mineiros deverão receber treinamento... – (1o parágrafo), a expressão em destaque é
formada por substantivo + adjetivo, nessa ordem. Essa
relação também se verifica na expressão destacada em:

(A) o crime apenas se configura se o sujeito ativo não
pode dispor do documento.
(B) a pena é exatamente a mesma, tanto com relação ao
documento público como com relação ao documento
particular.

(A) A imprudente atitude do advogado trouxe-me
danos.

(C) o tipo penal pune a conduta de “suprimir documento”,
mas não a de “destruir documento”.

(B) Entrou silenciosamente, com um espanto indisfarçável.
(C) Alguma pessoa teve acesso aos documentos da
reunião?

(D) o tipo penal pune a conduta de “suprimir documento”,
mas não a de “ocultar documento”.

(D) Trata-se de um lutador bastante forte e preparado.

(E) é punida com pena privativa de liberdade, na modalidade detenção, e multa.

(E) Estiveram presentes à festa meus estimados padrinhos.

38. No que concerne aos crimes de “peculato culposo”,
“peculato mediante erro de outrem” e “concussão”, a
reparação do dano que precede a sentença irrecorrível
traz que consequência?

35. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do
verbo, em conformidade com a norma-padrão.
(A) Caso Minas Gerais usa a experiência do Japão,
pode superar Mariana e recuperar os danos ambientais e sociais.

(A) Extingue a punibilidade para o primeiro, mas não
beneficia da mesma forma o autor dos demais.
(B) Extingue a punibilidade para os dois primeiros e
reduz de metade a pena imposta ao autor do último.

(B) Se Minas Gerais se propuser a usar a experiência
do Japão, poderá superar Mariana e recuperar os
danos ambientais e sociais.

(C) Nenhuma.

(C) Se o Japão se dispor a auxiliar Minas Gerais,
Mariana é superada e os danos ambientais e sociais
recuperados.

(D) Extingue a punibilidade para o primeiro, reduz de
metade a pena imposta para o autor do segundo,
mas não beneficia o autor do último.

(D) Se o Japão manter seu auxílio a Minas Gerais,
Mariana poderá ser superada e os danos ambientais
e sociais recuperados.

(E) Extingue a punibilidade para os dois primeiros, mas
não beneficia da mesma forma o autor do último.

(E) Caso Minas Gerais faz uso da experiência do Japão,
poderá superar Mariana e recuperar os danos
ambientais e sociais.

9

MPSP1506/001-OficialPromotoria-I

42. Pela regra do art. 61 da Lei no 9.099/95, assinale a alternativa que traz pena que corresponde à infração penal de
menor potencial ofensivo.

39. “Usar de       , com o fim de favorecer interesse
      , contra autoridade, parte, ou qualquer outra
pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo
judicial,       .”

(A) Detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

Assinale a alternativa que, correta e respectivamente,
completa o tipo penal do crime de “coação no curso do
processo”.

(B) Reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.
(C) Detenção de 6 (seis) meses a 4 (quatro) anos.

(A) violência física, psicológica ou moral … próprio
ou alheio … policial ou administrativo, ou em juízo
arbitral

(D) Detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos.
(E) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

(B) violência ou grave ameaça … próprio ou alheio …
policial ou administrativo
(C) violência ou grave ameaça … próprio ou alheio …
policial ou administrativo, ou em juízo arbitral

43. Assinale a alternativa correta no que concerne às regras
para a instauração e respectiva presidência do procedimento administrativo criminal, regulamentado pelo Ato
Normativo 314-PGJ/CPJ, de 27.06.2003.

(D) violência ou ameaça … próprio … policial ou administrativo

(A) A decisão de instauração não poderá ser conjunta,
e, da mesma forma, a presidência do procedimento,
que caberá a apenas um único membro do Ministério
Público.

(E) violência física, psicológica ou moral … próprio …
policial ou administrativo, ou em juízo arbitral

(B) A decisão de instauração é individual e sempre
caberá ao Procurador Geral, que pode apontar um ou
vários órgãos para exercer(em) a presidência, a
qual, portanto, pode ser exercida conjuntamente.

Direito Processual Penal
40. Nos crimes de ação       , esta será promovida
por denúncia do Ministério Público, mas dependerá,
quando a lei o exigir, de        do Ministro da Justiça, ou de        do ofendido ou de quem tiver
qualidade para representá-lo.

(C) A decisão de instauração não poderá ser conjunta,
mas a presidência pode ser exercida conjuntamente.
(D) A decisão de instauração, bem como a presidência
do procedimento podem ser conjuntas, sendo que
a presidência também poderá ser exercida rotativamente.

Assinale a alternativa que, respectivamente, preenche,
de modo tecnicamente correto, as lacunas.
(A) privada … autorização … requisição

(E) A decisão de instauração pode ser conjunta, mas a
presidência do procedimento caberá a apenas um
único membro do Ministério Público.

(B) pública … representação … requisição
(C) privada … requisição … autorização
(D) pública … requisição … representação
(E) privada … autorização … representação

Direito Administrativo

41. Nos termos do art. 40 do CPP, quando, em autos ou
papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública,

44. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo prevê, entre outras, como penas disciplinares:
(A) readmissão e transferência.

(A) determinarão a imediata instauração de inquérito
policial ou procedimento administrativo para a cabal
apuração dos fatos.

(B) reversão ao serviço ativo e transferência.
(C) multa e reversão ao serviço ativo.

(B) remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

(D) repreensão e multa.

(C) cientificarão as partes para que, voluntariamente,
retirem os papéis dos autos, sob pena de cientificação do Ministério Público.

(E) reintegração e demissão.

(D) instaurarão procedimento judicial de investigação
sob sua própria presidência para cabal apuração dos
fatos.
(E) remeterão ao Delegado de Polícia as cópias e os docu
mentos necessários ao oferecimento da denúncia.
MPSP1506/001-OficialPromotoria-I
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Direito Constitucional e Ministério Público

45. É correto afirmar que o Oficial de Promotoria que utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar,
desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda,

48. A prática do racismo constitui crime
(A) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.

(A) cometerá um crime de improbidade administrativa,
mas não será responsabilizado por infração administrativa.

(B) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

(B) cometerá apenas infração administrativa, não havendo qualquer ato de improbidade.

(C) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, nos
termos da lei.

(C) somente poderá ser responsabilizado civilmente,
pois não cometerá qualquer infração administrativa.

(D) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de prestação social alternativa.

(D) em razão de atuar no Ministério Público, não cometerá qualquer infração administrativa.

(E) imprescritível e insuscetível de suspensão de direitos e de multa.

(E) cometerá infração administrativa, podendo responder ainda por improbidade administrativa.

49. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos
em lei, destinam-se apenas

46. Qualquer pessoa poderá apresentar petições, reclamações ou queixas ao Ministério Público, as quais serão
encaminhadas ao órgão ministerial com atribuição para
apreciá-las ou a outros órgãos públicos, devendo ser respondidas no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. O Ato
Normativo no 664-PGJ-CGMP-CSMP, de 08 de outubro
de 2010, determina que, nesses casos, após despacho
do Promotor de Justiça, o Oficial de Promotoria deverá

(A) aos casos de contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
(B) aos servidores com acumulação remunerada de dois
cargos públicos.

(A) comunicar ao interessado o teor da decisão, por
meio eletrônico ou por telefone, certificando-se no
procedimento.

(C) às autarquias, empresas públicas e suas subsidiárias.
(D) às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

(B) providenciar, por meio de ofício, a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público, arquivando cópia integral para eventual consulta.

(E) à administração fazendária e aos seus servidores
fiscais.

(C) protocolar a decisão do Promotor de Justiça e restituir o procedimento integralmente ao interessado
para análise e deliberação.

50. São órgãos auxiliares do Ministério Público:
(A) os Promotores de Justiça e o Procurador-Geral de
Justiça.

(D) comunicar ao interessado o teor da decisão, exclusivamente por meio eletrônico, sendo vedado o uso
de telefone.

(B) o Conselho Superior do Ministério Público e o Colégio de Procuradores de Justiça.
(C) as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de
Justiça.

(E) providenciar, por meio de ofício, a remessa dos
autos ao Conselho Especial, arquivando cópia integral para eventual consulta.

(D) a Corregedoria-Geral do Ministério Público e o Colégio de Procuradores de Justiça.
(E) a Comissão de Concurso e os Estagiários.

47. Nos termos da Resolução no 23, de 17 de setembro de
2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, o inquérito civil

51. As Procuradorias de Justiça serão instituídas por Ato do
Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta
do Procurador-Geral de Justiça, que deverá conter

(A) deverá ser concluído no prazo improrrogável de seis
meses.

(A) Grupos de Atuação Especial, de caráter transitório.

(B) poderá ser presidido pelo Delegado de Polícia.

(B) um ou mais cargos de Promotor de Justiça.

(C) poderá ser instaurado em face de requerimento ou
representação formulada por qualquer pessoa.

(C) Promotores de Justiça encarregados de exercer as
funções institucionais de Ministério Público.

(D) em hipótese alguma poderá ser desarquivado, mesmo diante de novas provas ou para investigar fato
novo relevante.

(D) as normas de organização interna e de funcionamento.
(E) os cargos que as integram e as funções definidas
pela espécie de infração penal.

(E) é condição de procedibilidade para o ajuizamento
das ações a cargo do Ministério Público.
11
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52. Entre os órgãos de apoio técnico e administrativo está a
Assessoria Técnica, que compreende o Corpo Técnico

54. Jaqueline foi intimada para aditar sua petição inicial em
10 dias, sob pena de extinção do processo. Diante dessa
hipótese, é correto afirmar que

(A) constituído de Assessores designados dentre os
membros do Ministério Público com, no mínimo,
10 (dez) anos de carreira.

(A) se o prazo fatal para cumprir tal determinação recair
em um feriado, Jaqueline deverá realizar tal ato no
dia útil anterior a essa data.

(B) integrado por Assessores designados dentre os membros do Ministério Público com, no mínimo, 5 (cinco)
anos de carreira.

(B) o prazo determinado deverá ser contado em dias
úteis, dentro da sistemática processual em vigor.

(C) formado por Assessores designados dentre funcionários ou servidores administrativos, com diploma de
nível universitário.

(C) tal prazo será interrompido caso sobrevenha em seu
curso a morte de Jaqueline.

(D) integrado por Assessores com experiência profissional comprovada em assuntos relacionados com as
funções a serem desempenhadas.

(D) no caso em apreço, por se tratar de um prazo peremptório, não há possibilidade de dilação do interregno para cumprimento de tal ato por vontade das
partes.

(E) com atribuição de elaborar quadros, tabelas e mapas, pesquisas, ofícios, contratos, pareceres, planilhas e gráficos.

(E) se não houvesse prazo legal ou judicial determinado
para que Jaqueline fizesse o aditamento, a lei determina que seja cumprido o ato em 15 dias.

Direito Processual Civil

55. A respeito da verificação dos prazos e suas penalidades
no Código de Processo Civil, é correto afirmar que
(A) é lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao
advogado que exceder o prazo legal. Se, intimado,
não os devolver dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá
em multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo.

53. Sobre a participação do Ministério Público nas ações
tuteladas pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar
que
(A) ao intervir nos processos, sempre será o primeiro a
ter vista dos autos, devendo ser intimado de todos
os atos do processo, sob pena de serem anulados.

(B) o advogado deve restituir os autos no prazo legal.
Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício, riscar o que
neles houver escrito e desentranhar as alegações e
documentos que apresentar.

(B) deverá intervir nas causas concernentes ao estado
da pessoa, poder familiar, tutela, curatela, interdição,
casamento, exceto em caso de consenso entre as
partes.

(C) apenas as partes poderão representar ao presidente
do Tribunal de Justiça contra o juiz que excedeu os
prazos previstos em lei, sendo vedada essa função
ao órgão do Ministério Público, tendo em vista não
haver hierarquia entre tal órgão e a Magistratura.

(C) o órgão do Ministério Público será civilmente responsável quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude.

(D) o Ministério Público não tem prazo para restituir os
autos quando dele possa fazer carga.

(D) poderá atuar como fiscal da lei, mas nunca como
parte.

(E) compete ao Ministério Público verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos no Código de Processo Civil, tendo em
vista que é fiscal da lei.

(E) deverá intervir nas ações que envolvam litígios individuais pela posse da terra rural e nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela
natureza da lide ou qualidade da parte.

MPSP1506/001-OficialPromotoria-I
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56. No aeroporto de uma pequena cidade chegam aviões
de três companhias aéreas. Os aviões da companhia A
chegam a cada 20 minutos, da companhia B a cada 30
minutos e da companhia C a cada 44 minutos. Em um domingo, às 7 horas, chegaram aviões das três companhias
ao mesmo tempo, situação que voltará a se repetir, nesse
mesmo dia, às
(A) 16h 30min.
(B) 17h 30min.
(C) 18h 30min.
(D) 17 horas.
(E) 18 horas.

57. João e Maria fizeram uma viagem de carro e percorreram
um total de 1 304 km. Para cada quilômetro que João dirigiu, Maria dirigiu três quilômetros. Nessa viagem, Maria
dirigiu a mais do que João, em quilômetros,
(A) 652.
(B) 638.
(C) 660.
(D) 676.
(E) 644.

58. Em uma reunião familiar estão presentes, ao todo, 19
homens e 61 mulheres. Em um determinado momento,
deixou a reunião um certo número n de mulheres e chegou um mesmo número n de homens, ficando a reunião
com 45% de homens e 55% de mulheres. Esse número
n é igual a
(A) 18.
(B) 19.
(C) 17.
(D) 20.
(E) 21.
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59. Para organizar as cadeiras em um auditório, 6 funcionários, todos com a mesma capacidade de produção, trabalharam por 3 horas. Para fazer o mesmo trabalho, 20
funcionários, todos com o mesmo rendimento dos iniciais,
deveriam trabalhar um total de tempo, em minutos, igual a
(A) 48.
(B) 50.
(C) 46.
(D) 54.
(E) 52.
60. A média de salários dos 13 funcionários de uma empresa
é de R$ 1.998,00. Dois novos funcionários foram contratados, um com o salário 10% maior que o do outro, e a média salarial dos 15 funcionários passou a ser R$ 2.013,00.
O menor salário, dentre esses dois novos funcionários, é
igual a
(A) R$ 2.002,00.
(B) R$ 2.006,00.
(C) R$ 2.010,00.
(D) R$ 2.004,00.
(E) R$ 2.008,00.
61. Gabriel aplicou R$ 3.000,00 a juro simples, por um
período de 10 meses, que resultou em um rendimento de
R$ 219,00. Após esse período, Gabriel fez uma segunda
aplicação a juro simples, com a mesma taxa mensal da
anterior, que após 1 ano e 5 meses resultou em um rendimento de R$ 496,40. O valor aplicado por Gabriel nessa
segunda aplicação foi
(A) R$ 4.000,00.
(B) R$ 4.500,00.
(C) R$ 5.500,00.
(D) R$ 5.000,00.
(E) R$ 6.000,00.
62. Alfredo irá doar seus livros para três bibliotecas da universidade na qual estudou. Para a biblioteca de matemática, ele doará três quartos dos livros, para a biblioteca de
física, um terço dos livros restantes, e para a biblioteca
de química, 36 livros. O número de livros doados para a
biblioteca de física será
(A) 16.
(B) 22.
(C) 20.
(D) 24.
(E) 18.
MPSP1506/001-OficialPromotoria-I
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63. Um artesão produz três tipos de peças: A, B e C. Em
um mesmo dia ele só produz um desses tipos de peça,
sendo que ele consegue produzir, por dia, 7 peças do tipo
A, ou 10 peças do tipo B, ou 15 do tipo C. Em 30 dias de
trabalho, ele produziu um total de 333 peças. O número
de dias que ele trabalhou produzindo peças do tipo B foi
13 a mais do que o número de dias trabalhados produzindo peças do tipo A. Nesses 30 dias, o número de peças
do tipo C que ele produziu foi
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(A) 180.
(B) 135.
(C) 150.
(D) 120.
(E) 165.

64. Uma lanchonete fez uma pesquisa com crianças de ambos os sexos, e com mulheres e homens adultos a respeito da satisfação com a loja. Os resultados estão tabulados na tabela a seguir.
itens avaliados

crianças

Limpeza do estabelecimento
Brindes oferecidos

homens

80%

93%

85%

81%

84%

89%

91%

92%

92%

100%

79%

Tempo de espera para a
preparação
Qualidade do lanche

mulheres

98%

Oferta de vagas no
estacionamento
Área recreativa

95%

Monitores da área recreativa

82%

Algumas perguntas foram feitas somente para as crianças, e outras, somente para os adultos. As porcentagens
na tabela indicam respostas positivas; por exemplo,
80% das mulheres consideram satisfatória a limpeza do
estabelecimento.
Se 500 crianças participaram da pesquisa, o menor número delas que responderam serem satisfatórios tanto os
brindes oferecidos quanto os monitores da área recreativa é igual a
(A) 260.
(B) 290.
(C) 305.
(D) 275.
(E) 320.
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65. Um recipiente tem a forma de um paralelepípedo reto
cuja base interna é um retângulo em que um lado é duas
vezes maior do que o outro. A cada litro de água despejado nesse recipiente, seu nível aumenta em 5 cm. A área,
em cm2, da base interna desse recipiente, vale
(A) 225.
(B) 250.
(C) 150.
(D) 200.
(E) 175.

66. No triângulo ABC da figura,
lado

é a altura relativa ao

.

O perímetro do triângulo BHC, em cm, é um número real
que se encontra entre
(A) 16 e 17.
(B) 15 e 16.
(C) 18 e 19.
(D) 19 e 20.
(E) 17 e 18.

67. Dada a proposição: “Se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então é quarta-feira e não é feriado”, sua
negação pode ser
(A) Daniela pratica natação ou ensaia no coral, e não é
quarta-feira ou é feriado.
(B) Daniela não pratica natação e não ensaia no coral, e
é quarta-feira e não é feriado.
(C) Se não é quarta-feira ou é feriado, então Daniela não
pratica natação e não ensaia no coral.
(D) Se Daniela não pratica natação e não ensaia no coral, então não é quarta-feira ou é feriado.
(E) Se Daniela não pratica natação ou não ensaia no coral, então não é quarta-feira e é feriado.
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68. Marcos, Paulo e Sérgio são irmãos e fazem cursos diferentes, cada um fazendo apenas um curso. Um tio, visitando a família, sem conhecer qual curso cada sobrinho
fazia, ouviu a seguinte conversa:
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Marcos: “Eu não curso engenharia.”
Paulo: “Eu curso engenharia.”
Sérgio: “Eu não curso medicina.”
A mãe dos jovens disse corretamente ao tio que seus três
filhos cursavam engenharia, medicina e direito e que apenas um falou a verdade, o que permitiu ao tio determinar
que Marcos, Paulo e Sérgio cursam, respectivamente,
(A) engenharia, direito e medicina.
(B) engenharia, medicina e direito.
(C) direito, engenharia e medicina.
(D) medicina, direito e engenharia.
(E) medicina, engenharia e direito.

69. Um curso de idiomas tem 59 alunos inscritos no curso de
alemão, 63 inscritos no curso de italiano e 214 no curso
de inglês. Desses alunos, 23 cursam as três línguas, e
43 alunos estudam apenas um dos idiomas. O número
de alunos que estão cursando exatamente dois idiomas
dentre esses três é igual a
(A) 103.
(B) 106.
(C) 100.
(D) 109.
(E) 112.

70. A sequência ((3, 5); (3, 3, 3); (5; 5); (3, 3, 5); ...) tem como
termos sequências contendo apenas os números 3 ou 5.
Dentro da lógica de formação da sequência, cada termo,
que também é uma sequência, deve ter o menor número
de elementos possível. Dessa forma, o número de elementos contidos no décimo oitavo termo é igual a
(A) 5.
(B) 4.
(C) 6.
(D) 7.
(E) 8.
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ATUALIDADES

73. Em julho, EUA e Cuba retomaram suas relações diplomáticas e abriram embaixadas nos respectivos territórios
depois de vários meses de negociações que puseram
ponto final a mais de meio século de ruptura.

71. Leia a notícia sobre um país sul-americano, vizinho do
Brasil.

(http://glo.bo/1NyuLEg)

A oposição conquistou a maioria da Assembleia
Nacional do país na eleição parlamentar deste domingo
(06/12/15), em uma vitória arrasadora que reequilibra forças em um país onde o governo exerce poder hegemônico há 16 anos.
“Aceitamos os resultados (…) Jogamos limpo, perdemos a batalha, foi uma bofetada para despertar para
o que vem”, disse o presidente do país em pronunciamento, deixando claro que não cumpriria a ameaça de
resistir com violência a eventual derrota.

Apesar da reabertura das relações diplomáticas,
(A) os Estados Unidos ainda mantêm o embargo econômico a Cuba.
(B) os dois países não se decidiram sobre a necessi
dade de vistos para viajantes.
(C) Cuba recusa-se a devolver as instalações da prisão
de Guantánamo.
(D) os cubanos residentes em Miami têm negados os
vistos de permanência.

(http://folha.com/no1715846. Adaptado)

A vitória da oposição ocorreu

(E) o governo cubano dificulta a presença de turistas
estadunidenses no país.

(A) no Chile.
(B) na Bolívia.

74. O Partido Comunista chinês anunciou nesta quinta-feira
(29.10.2015), o fim de uma política instaurada há mais de
30 anos no país. A reforma foi anunciada após o plenário
anual do partido e no mesmo dia da aprovação do XIII
Plano Quinquenal para o período 2016/2020.

(C) na Colômbia.
(D) na Venezuela.
(E) no Uruguai.

(http://goo.gl/ay8nBc. Adaptado)

A reforma anunciada trata
72. A crise entre os dois países é de proporções históricas
e deve ser resolvida a todo custo pela Turquia, avaliam
analistas, que destacam a dependência que o país tem
da energia oriunda da Rússia. O presidente Vladimir
Putin afirmou que o incidente ocorrido em novembro vai
ter “consequências sérias” para a Turquia.

(A) da aposentadoria compulsória.
(B) da política do filho único.
(C) da proibição do trabalho infantil.
(D) da pena de morte para inimigos do Partido.

(http://goo.gl/B35YPQ. Adaptado)

(E) da política que proíbe cultos religiosos.

A crise entre os dois países ocorreu porque
(A) os soldados russos, lutando na Síria, foram presos
por tropas turcas.

75. A partir do mês de setembro, a agência Standard & Poor’s
e, posteriormente, a agência Fitch passaram a ser citadas
inúmeras vezes pela mídia brasileira, geralmente acom
panhadas de preocupações do governo.

(B) os turcos apoiaram o avanço dos rebeldes curdos,
severamente combatidos pela Rússia.

O motivo da preocupação foi e permanece sendo

(C) as forças de segurança turcas derrubaram um avião
russo, acusado de invadir seu espaço aéreo.

(A) a redução das exportações de commodities, como a
soja e o ferro.

(D) a Turquia expulsou o embaixador russo, acusando-o
de espionagem pró-Estado Islâmico.

(B) o aumento das áreas de desmatamento na Amazônia e no cerrado.

(E) o exército turco atacou bases russas na Síria, matando dezenas de soldados.

(C) o crescimento dos níveis de poluição atmosférica
nos próximos anos.
(D) a retirada do Brasil da lista dos países que são bons
pagadores de dívidas.
(E) a possibilidade de um forte surto de dengue e zika
vírus em 2016.
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76. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJ) de São
Paulo determinou a suspensão do fornecimento da substância fosfoetalonamina, nesta quarta-feira (11.11.2015).

79. O Ministério da Justiça lançou nesta terça-feira (13.10.2015)
uma nova campanha contra a xenofobia e a intolerância
no país.

Mais de duas mil liminares já tinham pedido a droga,
que era distribuída pela USP São Carlos. A USP recorreu,
afirmando que não tinha condições de produzir o remédio
em larga escala e que, além disso, não há pesquisas que
atestem a eficácia da droga.

Com o slogan “Brasil, a imigração está no nosso sangue”, a campanha visa mostrar os diferentes momentos
de entrada de migrantes que compuseram a história do
Brasil, e, com isso, mostrar a diversidade do país.

(http://goo.gl/R8iSzt. Adaptado)

Supostamente, a droga teria efeito

Essa providência deve-se, entre outros fatores, ao forte
aumento, em 2015, do fluxo de refugiados

(A) na prevenção do diabetes.

(A) senegaleses.

(http://folha.com/no1693439. Adaptado)

(B) no combate ao câncer.

(B) paraguaios.

(C) na cura de meningite viral.

(C) angolanos.

(D) no retardamento das consequências da osteoporose.

(D) coreanos.

(E) contra a hepatite tipo C.

(E) sírios.
77. A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta
(11.12.2015), a operação Vidas Secas – Sinhá Vitória.
Foram cumpridos 24 mandados de busca e 4 de prisão
em 8 estados e no DF. Investigação aponta nomes de
doleiros da Lava Jato.

80. No segundo semestre de 2015, o comércio exterior brasileiro apresentou
(A) forte aumento, pois os parceiros do Mercosul ampliaram as importações de produtos brasileiros.

(http://glo.bo/1NmgIji. Adaptado)

O objetivo da operação é

(B) novos parceiros que substituíram os tradicionais
clientes como a China e os Estados Unidos.

(A) apurar desvios de recursos nas obras de transposição do Rio São Francisco.

(C) grande destaque internacional porque apresentou
10% de participação no comércio mundial.

(B) identificar um esquema de tráfico de armas e drogas
químicas que atua nos Correios.

(D) saldo positivo porque as exportações de produtos
brasileiros superaram as importações.

(C) localizar membros de uma quadrilha especializada
em roubo de cargas em rodovias federais.

(E) redução de volume porque os importadores europeus estão sob o efeito da crise econômica.

(D) desarticular uma organização que controla a venda
de drogas e celulares em prisões.
(E) investigar um grupo de madeireiros que atua ilegalmente na região amazônica.

78. Em setembro de 2015, o Ministério da Cultura anunciou
como o Brasil concorreria a uma vaga na disputa pelo
Oscar 2016. Em dezembro, a notícia foi que o Brasil ficaria mais um ano de fora da corrida por um Oscar.
O Brasil seria representado
(A) pela atriz Fernanda Montenegro, que atuou na minissérie “Doce de mãe”.
(B) pelo curta-metragem “Até a China”, já premiado em
vários festivais europeus.
(C) pelo filme “Chatô, o rei do Brasil”, extraído do livro de
mesmo nome, do escritor Fernando Morais.
(D) pelo ator Wagner Moura, que interpretou Pablo
Escobar, chefe do narcotráfico da Colômbia.
(E) pelo filme “Que horas ela volta?”, na categoria de
melhor filme em língua estrangeira.
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