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LÍNGUA PORTUGUESA 

Lista suja, justiça lenta

A maré do “mata e esfola” inunda a sociedade global. Nos Estados Unidos, o Patriot Act e 
Guantánamo dispensariam comentários, não fosse dolorosa a vitória conquistada sobre o sonho dos 
Founding Fathers pelos muy amigos das liberdades. Na Europa, os regimes de Sarkozy e Berlusconi 
tratam de criminalizar não só os imigrantes, mas também os turistas. O prefeito de Roma, 
declaradamente fascista, proibiu os visitantes de falar alto e mastigar nas ruas da Cidade Eterna. 
Enquanto isso, os policiais encarregados da vigilância dos aeroportos da Espanha e de Israel 
capricham na exteriorização do preconceito e da paranóia.

O cabedal tupiniquim de arreganhos e truculências recebeu grossa contribuição da 
Associação dos Magistrados Brasileiros -  seja qual for o sentido da palavra “grossa”. A “lista suja” de 
candidatos subverte o princípio constitucional da inocência do cidadão até a sua condenação 
definitiva. O espírito do tempo contaminou o espírito dos juizes brasileiros. O presidente do sodalício 
de meritíssimos explica ao distinto público que a lista não é um “juízo de valor”, senão preciosa e 
indispensável informação para um eleitorado notoriamente incapaz de discernir entre ladravazes e 
homens de bem.

Os brasileiros estão diante de um caso de esquizofrenia: enquanto membros de uma 
agremiação corporativa, os nobres magistrados se imaginam cidadãos comuns, despidos das togas. 
Tão comuns esses cidadãos que, presumo, estejam decididos a dispensar as prerrogativas da 
vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. Atarraxada a persona cidadã (sic) e 
corporativista, os juizes sentem-se à vontade para trucidar um dos princípios que conferem 
legitimidade às suas funções.
Ironicamente, a lista dos magistrados é um libelo à ineficiência do Judiciário brasileiro, encalacrado na 
lentidão da prestação jurisdicional. Dez a quinze anos é o prazo para uma decisão definitiva. O Estado 
tem não só o direito, mas o dever de acusar e condenar tempestivamente os que burlam a lei. Só os 
regimes totalitários ou autoritários podem manter, indefinidamente, sob o guante da incerteza, tanto o 
cidadão acusado quanto a sociedade que exige a reparação do crime.

Imagino que depois da iniciativa insensata, os juizes que pertencem à Associação dos 
Magistrados Brasileiros terão o cuidado de arguir a própria suspeição, caso estejam envolvidos nos 
processos que examinam acusações contra os “listados”. Provavelmente com o propósito de acalmar 
os ânimos, os magistrados avisam que no rol dos sugismundos serão incluídos apenas os 
processados por iniciativa do Ministério Público. “Ah, bom, então estamos salvos”, exclamaria Poliana.

A Constituição de 1988, de muitas virtudes democráticas, facilitou o protagonismo dos 
funcionários do Estado que detêm a nobre e perigosa prerrogativa de acusar. Sem prestar contas a 
ninguém -  sem limites nem sanção -  os mais afoitos e imaturos apresentam a síndrome de Charles 
Bronson. Na ausência do contrapeso da responsabilização pela denúncia infundada, atiram em todas 
as direções.

Quem tem poder ilimitado vai usá-lo ilimitadamente. É incorreto e obtuso generalizar, mas no 
mundo jurídico e fora dele há quem se espante com essa aliança entre a imaturidade e o 
protagonismo, não fosse ela marca registrada da vitória da celebridade sobre a competência, num país 
de tradição autoritária e escravocrata.

É a partir dessa condição uterina, partilhada por jornalistas de copa e cozinha, que imaginam 
prestar serviço à justiça social e à democracia. Nem sequer desconfiam dos custos e sacrifícios da 
luta pelo Estado de Direito contra a ditadura -  injustamente chamada de militar -  engendrada pelo 
contubérnio entre o coronelato das cidades e do campo, a desorientação das classes médias e os 
interesses dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, a reprodução eletrônica da Marcha com Deus 
pela Família e pela Liberdade está à disposição na internet. Os manifestantes clamam pela volta do 
regime de exceção. Só falta acorrerem às ruas com seus tacapes.
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Os jovens do parquet alegam em suas frequentes manifestações midiáticas que pretendem 

proteger a sociedade contra a ação dos malfeitores. Basta que exerçam sua função primordial, a de 
fiscalizar o cumprimento da lei, não importa a cor do colarinho. A consequência dos desmandos 
ministeriais está escancarada nos milhares de processos inquinados de nulidade processual e 
naqueles nem sequer iniciados por conta de denúncias ineptas.

Com a publicação da lista dos “sujos”, os juizes desempenham o papel que os delatores 
privados cumpriam no Império Romano. Os delatores serviam para dirimir as disputas políticas entre 
os senadores e as contumélias entre os ambiciosos aspirantes ao poder e os favoritos do imperador 
de turno.

Disponível em: < httD://www.cartacaDÍtal.com.br/aDD/coluna.isp?a=2&a2=5&i=1670> 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

2a QUESTÃO -  Conforme o texto, assinale a alternativa CORRETA:

A. ( ) A Constituição de 1988, de muitas virtudes democráticas, empeceu a importância
dos funcionários do Estado que detêm a ignóbil prerrogativa de increpar.

B. ( ) A consequência dos desmandos ministeriais obscurece-se em milhares de
processos corrompidos de frivolidade processual.

C. ( ) Os jovens do parquet apresentam em suas manifestações midiáticas que
tencionam enjeitar a sociedade contra a ação dos indulgentes.

D. ( ) Os delatores do Império Romano encarregavam-se de dirimir as disputas políticas
entre os senadores e as injúrias.

3a QUESTÃO -  Sobre o 2e parágrafo do texto, marque a opção CORRETA:

A. ( ) A “lista suja” de candidatos serve de informação para um eleitorado notoriamente
inábil para distinguir entre homens de bem e grandes ladrões, segundo o 
presidente do sodalício de meritíssimos.

B. ( ) A “lista suja” de candidatos equipondera o princípio constitucional da lubricidade
do cidadão até a sua ratificação cabal.

C. ( ) O presidente da associação de juizes induziu o público a abnegar a lista, já que
esta não se constituía como “juízo de valor”.

D. ( ) A “lista suja”, conforme o presidente do sodalício de meritíssimos, é uma
corriqueira e prescindível informação para os eleitores.

4a QUESTÃO -  É CORRETO afirmar, a respeito do 3e parágrafo do texto, que:

A. ( ) Ao se revestirem de suas togas, os ilustres magistrados se imaginam cidadãos
comuns, fato este edaz para a população brasileira e para os juizes.

B. ( ) Os magistrados sentem-se à vontade para exterminar um dos preceitos que
outorgam legitimidade às suas ações.

C. ( ) Os princípios da vitaliciedade e inamovibilidade são interpelados pelos juizes e
brasileiros.

D. ( ) Os juizes sempre dispensaram a prerrogativa perene da irredutibilidade dos
emolumentos.
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“Senti-me humilhado, esmagado, enfraquecido por uma vida de estudo, a servir de joguete, de 
irrisão a esses poderosos todos por aí. ”

A palavra grifada pode ser entendida por:

A. ( ) Aquele que é áspero.
B. ( ) Aquele que é desajeitado.
C. ( ) Aquele que é deprimido.
D. ( ) Aquele que é alvo de risadas.

6a QUESTÃO -  Leia o trecho abaixo, extraído da obra “Recordações do escrivão Isaías 
Caminha'1.

“(...) me pus em plena cidade, na praça para onde dava a estação, tive decepção. Aquela praça 
inesperadamente feia, fechada em frente por um edifício sem gosto, ofendeu-me como se 
levasse uma bofetada.”

É CORRETO afirmar sobre a passagem acima:

A. ( ) Retrata a visão do protagonista para com a sua cidade natal, onde viveu durante
toda a vida.

B. ( ) Retrata a visão de Isaías ao sair da cidade que morava, no interior do Rio de
Janeiro.

C. ( ) Retrata a visão de Isaías ao chegar na cidade do Rio de Janeiro, o espaço
principal da narrativa.

D. ( ) Retrata a visão do protagonista ao retornar para sua cidade natal, reencontrando
sua mãe.

7a QUESTÃO -  Leia os trechos abaixo, retirados do livro “Recordações do escrivão Isaías 
Caminha'1.

“Embora não tendo mais a velha crença, de que eles fossem inspirados pelos deuses, o meu 
respeito baseava-se em motivos mais modernos, concordes com o feitio de pensar do nosso 
tempo. Imaginava-os com uma tresdobrada força de sentidos e inteligência (...)"
“Vi-o durante uma hora olhar tudo sem interesse e só houve um movimento vivo e próprio, 
profundo e diferencial, na sua pessoa, quando por perto de uma fornida (...)"

Sobre os trechos é CORRETO afirmar que:

A. ( ) O narrador faz uma comparação da política de seu estado percebendo um grande
e magnífico trabalho de seus políticos.

B. ( ) O narrador demonstra observar a sociedade e se decepcionar com suas
indiferenças para com o próximo.

C. ( ) O narrador demonstra uma decepção com a indiferença dos políticos brasileiros.
D. ( ) O narrador vê-se isolado por não possuir pessoas honestas para com a

sociedade.
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5a QUESTÃO -  Observe a citação abaixo da obra “Recordações do escrivão Isaías Caminha”.
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8a QUESTÃO -  Assinale a alternativa que NÃO se encontra de acordo com as normas 
gramaticais:

A. ( ) “Nenhum garoto, de todos quantos levei, se machucou”. A palavra destacada é
um pronome relativo, pois está precedida por um pronome indefinido.

B. ( ) “Sequestramos teus dados, mas não os revelamos”. Os pronomes destacados
são, respectivamente, pronome substantivo e pronome adjetivo.

C. ( ) “A empregada impôs-se um serviço pesadíssimo”. O pronome destacado é
reflexivo, com a função de objeto indireto de um verbo reflexivo.

D. ( ) “Gostaria de dizer-lhe umas palavras ásperas, todavia não o fiz”. O pronome
demonstrativo neutro destacado pode representar o conteúdo de uma oração 
inteira.

9a QUESTÃO-L e ia :
I. Cheguei a casa de minha mãe no domingo à noite.

II. Fale à tal pessoa que sua insistência foi em vão.
III. O diretor referia-se à vitória de João, não à sua.

Observando as palavras destacadas, é CORRETO afirmar que estão de acordo com as regras 
de uso da crase:

A- ( ) I e II, apenas.
B .( ) I, II e III.
c.( ) I e III, apenas.
D .( ) II e III, apenas.

10a QUESTÃO -  Observe as orações destacadas:

I. Vale a pena comprar tantos eletrodomésticos?
II. Por não gostar de Manoela. não fu i à escola.

III. Praticando, você saberá logo.

Marque a opção CORRETA quanto à classificação das orações acima:

A. ( ) I -  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva reduzida de infinitivo.
II -  Oração Subordinada Adverbial Causai reduzida de infinitivo.
III -  Oração Subordinada Adverbial Condicional reduzida de gerúndio.

B. ( ) I -  Oração Subordinada Adverbial Condicional reduzida de gerúndio.
II -  Oração Subordinada Adverbial Causai reduzida de infinitivo.
III -  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva reduzida de infinitivo.

C. ( ) I -  Oração Subordinada Adverbial Causai reduzida de infinitivo.
II -  Oração Subordinada Adverbial Condicional reduzida de gerúndio.
III -  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva reduzida de infinitivo.

D. ( ) I -  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva reduzida de infinitivo.
II -  Oração Subordinada Adverbial Condicional reduzida de gerúndio.
III -  Oração Subordinada Adverbial Causai reduzida de infinitivo.

11a QUESTÃO -  Marque a opção CORRETA:

A. ( ) “Regredis para Belo Vale hoje”. O verbo destacado está na forma rizotônica.
B. ( ) “Perder” conjuga-se como verbo regular no presente do subjuntivo, e as formas

com a consoante “c"têm o “e"fechado.
C. ( ) O verbo “dispersar” admite dois particípios e é considerado um verbo abundante.
D. ( ) “Eu reej minha carteira roubada”. O verbo “reaver” conjuga-se como “haver” e

encontra-se corretamente conjugado no presente do indicativo.
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MATEMÁTICA

12a QUESTÃO- O  domínio da função: y = log x  + \ (  -  5 *  -  14 1 está no intervalo:

A . (  ) ] 7 ,  + °o [

B . (  ) ] -  2 ,  7 [

c . (  ) ] — 1, + °°

D . (  ) ] o ,  + °° [

13a QUESTÃO -  A função real de variável real definida por y = 3 *  2 -  6 x -  9 é 
decrescente no intervalo:

A . (  ) ] -  oo, -  ]

B . (  ) ] ! . +  - [
c.( ) ] -  3,  1 [

D . (  ) ] -  1 . 3  [

14a QUESTÃO -  Resolvendo a equação j 0g  ̂ (jc +  3 )  = -  2 ,  temos:

2
A .  ( ) S= { 4 }
B . ( ) S= { 7 }
C . ( ) S= { 1 }
D . ( ) S= { 3 }

"s ll
15a QUESTÃO -  Qual é 0 termo em x  no desenvolvimento de í .  _ J  ?

U  J
A. ( ) 165 x 1

64

B. ( ) 55 x 7
32

C. ( ) 255 x 1
128

D ( ) 165 x 1
256

16a QUESTÃO -  Um triângulo ABC é isosceles e retângulo em A. Sabendo que a hipotenusa 
mede 2 ~J2 cm , qual é a área desse triângulo?

A. ( ) 2 V 2" cm 2

B. ( ) 2 cm 2

C. ( ) 2(V2" + 1)  c m 2

D. ( ) 2(V2" -  1)  c m 2
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NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO DIVERSA

17a QUESTÃO -  Os militares estaduais, por sua condição especial, estão vinculados a 
regramentos jurídicos próprios e, dentro deste contexto, sujeitam-se ao Código Penal Militar. A 
este respeito, é CORRETO afirmar que:

A. ( ) Pelo cometimento de um crime militar, não há hipótese de aplicação de pena de
reclusão ao militar.

B. ( ) A lei penal militar não permite que seja computado, no cumprimento da pena
privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória.

C. ( ) São tidos como crimes militares os crimes previstos na lei penal militar, quando
definidos de modo diverso na lei penal comum.

D. ( ) O militar, quando condenado a mais de dois anos de pena privativa de liberdade,
deverá cumpri-la em penitenciária militar e, na falta dessa, será transferido para 
outro estado federativo, no qual haja penitenciária militar.

18a QUESTÃO -  Nos termos da Lei Federal n. 11.343, de 03 de agosto de 2006, que instituiu o 
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, é CORRETO afirmar que:

A. ( ) A pessoa que traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização, pode
ser submetida à pena de detenção.

B. ( ) O juiz poderá determinar a destruição de drogas em processos criminais já
encerrados.

C. ( ) As regras da Lei n. 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais) não se aplicam às
disposições da Lei n. 11.343/06.

D. ( ) Estando o indiciado preso ou solto, o inquérito policial deverá ser concluído em,
no máximo, 30 (trinta) dias.

19a QUESTÃO -  De acordo com o contido na Lei n. 10.826, de 22/12/03, é CORRETO afirmar 
que:

A. ( ) Para aquisição de arma de fogo de uso permitido não é necessária a
comprovação, por meio documental, de ocupação lícita e residência certa.

B. ( ) Compete ao Exército Brasileiro a autorização para o porte de arma de fogo de uso
permitido, em todo o território nacional.

C. ( ) Em qualquer situação, é vedada a importação de réplicas de armas de fogo, que
com estas se possam confundir.

D. ( ) O Certificado de Registro de Arma de Fogo autoriza o seu proprietário a manter a
arma de fogo no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o 
responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

20a QUESTÃO -  A ação do policial militar, no cumprimento da missão de preservação da ordem 
pública, deve pautar-se nos parâmetros legais vigentes, tendo por ordenamento maior a 
Constituição da República de 1988. Neste contexto, é CORRETO afirmar que:

A. ( ) Atualmente, os maiores de dezesseis anos sujeitam-se às normas da legislação
penal comum, pois são penalmente imputáveis.

B. ( ) O policial militar de Minas Gerais, pelo cometimento de crime militar, é julgado
pela justiça militar, ressalvada a competência do tribunal do júri.

C. ( ) Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.

D. ( ) É missão da Polícia Militar a apuração de infrações penais contra a ordem política
e social.
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21a QUESTÃO -  Durante uma palestra para policiais militares sobre os dispositivos 
constitucionais mineiros, foram feitas as seguintes afirmações:

I - A segurança pública não é exclusividade da Polícia Militar, sendo também exercida pelo Corpo 
de Bombeiros Militar.
II - Guardas municipais podem ser instituídos somente em municípios com mais de 100 mil 
habitantes.
III - Dentre as atribuições da Polícia Militar está a de coordenar e executar as ações de defesa 
civil.
IV - O Comando da Polícia Militar somente pode ser exercido por oficial da ativa, do último posto.
V -  A função de polícia judiciária militar é uma das competências constitucionais previstas para a 
Polícia Militar.

Estão CORRETAS as assertivas:

A. ( ) I, II e IV, apenas.
B. ( ) II, III e V, apenas.
C. ( ) I e V, apenas.
D. ( ) III e IV, apenas.

INGLÊS

And Now, Robodoc!

A robot in California performs its first invasive surgery on a human patient.

Medical robots in the U.S. have been used to locate hard-to-find tumors and guide a 
surgeon’s scalpel, but have never actually performed surgery on people. Now that line has been 
crossed. At Sutter General Hospital in Sacramento, California, a 90-kg machine called Robodoc 
has operated on its first human patient: a 64-year-old man with a bad hip.

The robot played a key role in a total hip replacement, one of 500,000 such operations 
performed each year. The trick in these procedures is to create a snug hole into which the 
artificial hip snaps. The standard method is to jam a cutting tool into the thighbone with a hand
held mallet. Robodoc, using the high-speed drill at the end of its mechanical arm, can ream a 
cavity that is 20 times as precise.

Robosurgery doesn’t have to stop at the hip. In Europe, where officials are less 
squeamish about such things, robots have assisted in operations on the brain, the prostate and 
the inner ear.

(Time International, November 23 1992, p.15)

22s QUESTÃO -  Robodoc is a medical robot that:

A. ( ) Has recently played an important part in a hip placement surgery.
B. ( ) Locates and removes tumors.
C. ( ) Operates on people without the help of a doctor.
D. ( ) Has operated on 500,000 patients.

23a QUESTÃO -  The standard method means:

A. ( ) The standing position.
B. ( ) The mechanized theory.
C. ( ) The usual procedure.
D. ( ) The extraordinary way.
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A. ( ) “ ...but have never actually performed surgery on people.”
B. ( ) “Medical robots in the U.S. have been used to locate hard-to-find tumors...”
C. ( ) “The robot played a key role in a total hip replacement.”
D. ( ) “Robosurgery doesn’t have to stop at the hip.”

25a QUESTÃO -  Indicate the meaning of snug in the text:

A. ( ) Deep.
B. ( ) Great.
C. ( ) Comfortable.
D. ( ) Uncomfortable.

GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL

26a QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA: As maiores altitudes do Brasil estão 
localizadas nas serras do Imeri, Parima e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela e Guiana. 
Nelas encontramos:

A. ( ) O Pico da Neblina, o Pico 31 de Março e o Monte Roraima.
B. ( ) O Pico da Bandeira, Pedra da Mina e Agulhas Negras.
C. ( ) O Pico das Almas, Agulhas Negras e Cristal.
D. ( ) O Pico das Almas, o Pico da Bandeira e Monte Caburai.

27a QUESTÃO -  Em termos de estrutura dos solos é CORRETO afirmar que:

A. ( ) Os solos inorgânicos formam-se em virtude do depósito de sedimentos minerais
nas margens de rios e áreas de planícies, sendo geralmente muito férteis. São 
considerados latossolos e aparecem no Sul do Brasil.

B. ( ) Os solos aluviais apresentam uma camada superficial, rica em material orgânico,
de origem animal e vegetal em decomposição. Esses solos aparecem muito 
associados à ação do clima.

C. ( ) Os solos orgânicos são fruto de decomposição do basalto e do diabásio que
cobriu áreas passadas, por ação do vulcanismo, conhecidos como Terra Rocha.

D. ( ) Os solos eluviais formam-se basicamente pela ação do intemperismo químico e,
portanto, guardam características dos elementos componentes das rochas que a 
deu origem. É encontrado no centro-sul do Brasil e com manchas no estado de 
São Paulo, Sul de Minas Gerais, conhecidos como nitrossolos avermelhados.

28a QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA. É característica da hidrografia brasileira.

A. ( ) Predomínio de foz do tipo delta e poucos rios com foz do tipo estuário.
B. ( ) Os rios possuem predominantemente drenagem arréica.
C. ( ) Existência de rios temporários em grande quantidade no Sertão Nordestino.
D. ( ) Os regimes fluviais das bacias hidrográficas são predominantemente do tipo

pluvial.
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24a QUESTÃO -  Which of the sentences below contains a verb in the passive voice?
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A. ( ) O México tem implantado, ao longo de sua fronteira com os Estados Unidos,
diversas zonas francas que funcionam como montadoras ou “maquiladoras” para 
as indústrias estadunidenses. Utilizando mão-de-obra barata, essas indústrias 
importam peças, montam o produto final e exportam com isenção de impostos.

B. ( ) A índia é a primeira produtora mundial de têxteis e a segunda na siderurgia. As
principais indústrias indianas situam-se no Sul do país (metalurgia leve) e em 
Bombaim (indústria pesada).

C. ( ) A China: foram criadas zonas francas, as Zonas Econômicas Especiais, fechadas
a economia internacional e aos investimentos estrangeiros. Nelas as empresas e 
indústrias não se beneficiam com taxas alfandegárias, o que impossibilita a 
terceirização industrial.

D. ( ) A África do Sul quinta produtora mundial de ouro, platina e cromo e a segunda
produtora mundial de titânio, manganês e antimônio. A mão-de-obra é cara e não 
há investimentos estrangeiros, o que dificulta a industrialização do país.

HISTÓRIA GERAL E DO BRASIL

30a QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA. A Revolução de 1930, identificada com a 
Aliança Liberal apresentava um programa de reformas e tinha como promessa:

A. ( ) Promover uma nova coligação econômica no país: o canavial nordestino; café de
minas e pecuária do Sul.

B. ( ) Derrubar o poder das oligarquias rurais promovendo novas camadas urbanas -  a
burguesia e operariado.

C. ( ) Acabar com as fraudes eleitorais e a pressão dos coronéis, a criação de Leis
Trabalhistas e incentivo a produção industrial.

D. ( ) Introduzir a democracia plena no país, permitir o sufrágio universal e o voto
classista.

31a QUESTÃO -  Em Fevereiro de 1986, Sarney anunciou o seu principal plano econômico para 
controlar a inflação. Este alterava a moeda do país, congelava preços e salários como forma de 
derrotar a inflação. O texto refere-se ao:
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29a QUESTÃO -  Sobre os novos países industrializados é CORRETO afirmar que:

A- ( ) Plano Verão.
B .( ) Plano Cruzado.
c . (  ) Plano Collor.
D .( ) Plano Bresser.
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32a QUESTÃO -  Em 12 de Janeiro de 1995, Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência 
da República. Anunciou como um dos principais objetivos de seu governo o combate à 
hiperinflação, que, em 1994, chegara a 916,4% ao ano. Administrando o Plano Real, a inflação 
caiu, já em 1995, para 22,4% ao ano e para 9,6% ao ano em 1996.

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa CORRETA:

A. ( ) Promoveu o fechamento do comércio brasileiro com nações amigas, com a
finalidade de segurar o capital gerado no país com os próprios bens produzidos.

B. ( ) Promoveu a abertura comercial do país, incentivando a entrada de produtos
importados sem, contudo, valorizar a exportação de bens de consumo.

C. ( ) Promoveu exportações de produtos e proibiu a entrada de serviços e bens
oriundos de outros países.

D. ( ) Promoveu a abertura comercial do país, incentivando o fluxo das exportações e
importações, fazendo a sociedade brasileira sentir o impacto do processo de 
globalização.

33a QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA. É importante avaliar o governo Lula para além 
das paixões políticas e dos interesses eleitorais. O PT que chegou a presidência em 2002 não 
manteve as mesmas propostas políticas do início dos anos de 1980, Reforma Agrária, 
rompimento com o FMI, luta contra o imperialismo e não pagamento da dívida externa que são 
bandeiras que foram deixadas de lado nesses últimos 30 anos. Por outro lado o Brasil 
experimentou quatro governos seguidos considerando o governo de Itamar Franco, com uma 
política econômica semelhante. Lula deu continuidade ao programa iniciado por FHC (e Itamar).

Quais foram os programas bem sucedidos do ponto de vista social?

A. ( ) Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Restaurante popular e vale gás.
B. ( ) Fome Zero, Bolsa Família, Bolsa Escola e vários outros concedidos durante o

governo FHC, porém sua intensificação e ampliação ocorreram na gestão de Lula.
C. ( ) Bolsa Família, Farmácia Popular, Distribuição de Leite e restaurante popular.
D. ( ) Vale gás, Vale Leite, Restaurante Popular.

DIREITOS HUMANOS

34a QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA. A presunção da inocência prevista na 
Constituição Federal Brasileira de 1988, Artigo 5e, Inciso LVII, é definida como:

A. ( ) Toda pessoa será considerada inocente, até que sejam garantidos o devido
processo legal, a ampla defesa e o direito ao contraditório.

B. ( ) Nenhum cidadão será considerado culpado sem que lhe seja garantido o direito
de defesa.

C. ( ) Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.

D. ( ) Todo acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até
que sua culpabilidade tenha sido provada.
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35a QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA. A Lei 11.340, Lei Maria da Penha, que cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de 07 de agosto de 
2006, define a violência como:

A. ( ) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de
violação dos direitos humanos.

B. ( ) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero somente nos casos que cause sofrimento físico.

C. ( ) A violência física é entendida como qualquer condição que constranja a mulher a
presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força.

D. ( ) Considera-se como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação
baseada no gênero somente nos casos que cause dano psicológico e moral.

36a QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 10 de dezembro de 1948, 
em seu Artigo III, prescreve que todas as pessoas têm direito:

A. ( ) A vida, a propriedade, a liberdade e igualdade.
B. ( ) A liberdade, a igualdade e a fraternidade.
C. ( ) A vida, a propriedade e a integridade física.
D. ( ) A vida, a liberdade e a segurança pessoal.

37a QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA. A Lei 8072/90, de 25 de junho de 1990, que 
define os crimes hediondos, em seu Artigo 2e, prescreve que: “os crimes hediondos, a prática da 
tortura, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são 
insuscetíveis de”:

A. ( ) Graça, perdão e liberdade temporária.
B. ( ) Indulto, anistia, liberdade temporária e suspensão condicional da pena.
C. ( ) Anistia, graça, indulto e fiança.
D. ( ) Anistia, perdão, liberdade temporária e fiança.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

38a QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA. A interface entre o barramento de um 
computador e o meio de comunicação é feita pelo(a):

A- ( ) Memória RAM.
B- ( ) Placa de rede.
c . (  ) Switch.
D .( ) HD.

39a QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA. Para que o 99e Batalhão, situado no interior de 
Minas, se comunique com o Quartel do Comando Geral utilizando-se da Internet, foi criada um 
“túnel” para garantir essa conexão com segurança. Como se chama a tecnologia utilizada para 
este propósito:

A. ( ) VPN.
B. ( ) Rede LAN.
C. ( ) www.
D. ( ) HTTP.
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40B QUESTÃO -  Marque a alternativa CORRETA. São memórias não voláteis que podem gravar 
e apagar dados por meio de sinais elétricos, utilizadas em cartões de memória:

A. ( ) DRAM.
B. ( ) ROM.
C. ( ) Flash.
D. ( ) HD.

PROVA II

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

1. Tendo em vista a leitura do livro “Recordações do Escrivão Isaías Caminha", redija um texto 
dissertativo-argumentativo sobre o tema: “Política, uma tendência tipicamente nacional”
2. Em sua dissertação procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você pensa sobre o 
assunto.
3. Escreva seu texto numa linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de uma análise 
com argumentos sólidos e consistentes, não apenas “achando” alguma coisa sobre o assunto.
4. Um bom texto é aquele que requer leitura sem esforço, e não aquele de difícil compreensão -  
embora, com frequência, seja necessário um grande esforço da parte de quem escreve para 
conseguir tal efeito.
5. Respeite as regras gramaticais e ordene os pensamentos em uma sequência metódica e 
lógica, transformando-os em palavras claras e expressivas, evitando que o leitor tenha que se 
esforçar para decifrá-las.
6. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO, escrevendo-o no local apropriado do impresso para a 
produção da redação.
7. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 120 (cento e 
vinte) palavras.
8. O valor da redação é de 100 (cem) pontos.
9. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
10. Você pode escrever com letra cursiva ou de fôrma. Qualquer que seja sua opção, faça letras 
maiúsculas e minúsculas.
11. Não copie parte alguma do livro. Lembre-se de que a redação cujo texto seja, no todo ou em 
parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor, terá atribuída nota ZERO.
12. A folha de texto para a prova de redação não permitirá identificação do (a) candidato (a) pela 
comissão de correção na parte destinada à dissertação do tema proposto, garantindo, assim, o 
sigilo do (a) autor (a) da redação.
13. Lembre-se de preencher e assinar a folha de redação nos locais indicados.
14. TRANSCREVA o tema da redação, transpondo-o para o local apropriado do impresso para a 
produção da redação, exatamente como está escrito, sem abreviações. Esteja atento às regras 
gramaticais.
15. A folha de redação (ABAIXO DO SERRILHADO) não poderá ser assinada, rubricada ou 
conter qualquer palavra, marca ou código que possa identificá-la, sob pena de anulação e 
consequente eliminação do concurso.
16. Utilize a última folha deste caderno de prova para rascunho de sua redação.
17. Evite rasurar a folha de redação, pois não será substituída.
18. O (a) candidato (a) somente poderá apor sua assinatura em local especificamente indicado 
para tal finalidade, sob pena de anulação da sua prova de redação e consequente eliminação do 
concurso.
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