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PROVA I - ESCRITA OBJETIVA – TIPO “A” 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DE 3ª CLASSE 
DATA: 10/06/2018 – HORÁRIO: 8h30min às 13h30min (horário do Piauí) 

 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno (TIPO “A”) com 60 questões objetivas sem falha ou repetição. 

 Verifique se o seu tipo de caderno (TIPO “A”) é o mesmo que consta na 
etiqueta de identificação de sua carteira. 

b) Um encarte para rascunho e elaboração da REDAÇÃO – Folha de Prova II. 

c) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos. 

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 

09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CADERNO DE 
REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura e 
impressão digital. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 5 (cinco) horas. 

13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de 4h30min do início de sua prova. 

14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 
 

 
 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 

____________________________________________________________ 
Assinatura 

 

____________________________________________________________ 
Nome do Candidato (letra de forma) 

Universidade  

Estadual do Piauí 

 

 
 
 
 
 

RASCUNHO 
 

01   31  

02   32  

03   33  

04   34  

05   35  
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I (Para as questões de 01 a 06). 
 

Um povo que acolhe e rejeita 

O clichê patriótico de que o Brasil é aberto e cordial não sobrevive a dez minutos de conversa com 

um desses imigrantes que aportaram no país nos últimos cinco anos. Quando a acolhida calorosa aos 

estrangeiros - que também existe, é claro - e a repulsa são postas em uma balança imaginária, o 

sentimento negativo é o que mais pesa no Brasil de hoje. 

Xenofobia é o medo, a antipatia ou a desconfiança em relação a pessoas que vêm de fora do país. 

A xenofobia à brasileira, no entanto, tem peculiaridades únicas. Ao contrário do que ocorre em outras 

nações, não há, por aqui, pichações nos muros pedindo a saída dos imigrantes. Tampouco existem 

partidos políticos que incluam isso em seus programas de governo. Ataques violentos contra estrangeiros 

são raros e, quando ocorrem, (...) quase nunca são premeditados. (...). Manifestações xenófobas são 

esporádicas, fugazes e desorganizadas. Estão em pequenos gestos cotidianos que só os estrangeiros 

percebem. Tudo isso decorre de uma vantagem da miscigenação brasileira: a pouca importância que a 

questão étnica tem na sociedade. (...). 

Talvez por isso a hospitalidade brasileira seja claramente seletiva. A rejeição a estrangeiros é 

maior em relação a pessoas de países pobres ou em desenvolvimento. Se esses imigrantes ou refugiados 

têm boa qualificação profissional e competem por vagas informais ou de salários baixos, a aversão é mais 

forte. (...) Por outro lado, quando os estrangeiros chegam de países desenvolvidos para ocupar vagas com 

bons salários, ganham a alcunha de "expatriados" e são recebidos com admiração. (...). 

A recepção de estrangeiros com dois pesos, duas medidas não é novidade na história brasileira. 

Ela apenas foi exacerbada pelas novas ondas migratórias, que começaram a ganhar volume em 2010, 

depois do terremoto que destruiu o Haiti. (...). 
Com reportagem de Luisa Bustamante e Luiza Queiroz 

Publicado em VEJA de 21 de fevereiro de 2018, edição nº 2570 

Site: https://veja.abril.com.br/revista-veja/um-povo-queacolhe-e-rejeita/ 

 

01. Sobre o tema discutido no texto, é CORRETO 
afirmar que o posicionamento do autor é de 
que 
 

a) O tratamento conferido a estrangeiros pelos 

brasileiros, tende a levar em conta a 

condição socioeconômica e de origem dos 

imigrantes, e os que são oriundos de 

sociedades mais desenvolvidas são 

recepcionados de forma amistosa.  

b) Os refugiados estrangeiros trazem consigo 

uma riqueza de cultura, por isso devem ser 

acolhidos com respeito, o que não ocorre 

com os migrantes de origem latina, em 

geral. 

c) Os brasileiros são um povo hospitaleiro, por 

natureza, por isso não fazem distinção de 

cor, raça, desenvolvimento socioeconômico 

de origem do imigrante. 

d) Tem uma forma particular de bem receber o 

imigrante que é favorecido por uma 

qualificação profissional, mesmo que 

advenha de países pobres. 

e) A maneira hostil como o brasileiro, em geral, 

recepciona os estrangeiros é registrada tão 

somente na história recente da cultura 

brasileira. 

02. O único trecho no qual NÃO se verifica uma 

avaliação e posicionamento do autor sobre o 

tema em debate é: 
 

a) Quando a acolhida calorosa aos 

estrangeiros (...) e a repulsa são postas em 

uma balança imaginária, o sentimento 

negativo é o que mais pesa no Brasil de 

hoje. 

b) A xenofobia à brasileira, no entanto, tem 

peculiaridades únicas. 

c) Xenofobia é o medo, a antipatia ou a 

desconfiança em relação a pessoas que 

vêm de fora do país.  

d) Talvez por isso a hospitalidade brasileira 

seja claramente seletiva. 

e) A recepção de estrangeiros com dois pesos, 

duas medidas não é novidade na história 

brasileira. 
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03. O termo/palavra/expressão, entre parênteses, 

que substituiria a expressão marcada sem 

alteração do sentido para o texto, é:  
 

a) Talvez por isso a hospitalidade brasileira 

seja claramente seletiva.... (perfeitamente 

organizada). 

b) A xenofobia à brasileira, no entanto, tem 

peculiaridades únicas. (observações). 

c) O clichê patriótico de que o Brasil é aberto 

e cordial não sobrevive a dez minutos de 

conversa com um desses imigrantes que 

aportaram no país nos últimos cinco anos. 

(núcleo nacionalista). 

d) Quando a acolhida calorosa aos 

estrangeiros - que também existe, é claro - 

e a repulsa são postas em uma balança 

imaginária,...(indignação). 

e) Manifestações xenófobas são esporádicas, 

fugazes e desorganizadas. (casuais, 

efêmeras). 

 

 

04. Subentende-se uma relação de comparação 

marcada por recurso gramatical, em: 
 

a) A xenofobia à brasileira, no entanto, tem 

peculiaridades únicas. 

b) A rejeição a estrangeiros é maior em 

relação a pessoas de países pobres ou em 

desenvolvimento. 

c) Ataques violentos contra estrangeiros são 

raros e, quando ocorrem, (...) quase nunca 

são premeditados. (...). 

d) Manifestações xenófobas são esporádicas, 

fugazes e desorganizadas. 

e) A recepção de estrangeiros com dois pesos, 

duas medidas não é novidade na história 

brasileira. 

      

Trecho para a questão 05. 

Xenofobia é o medo, a antipatia ou a 

desconfiança em relação a pessoas que vêm 

de fora do país. A xenofobia à brasileira, 

no entanto, tem peculiaridades únicas. Ao 

contrário do que ocorre em outras nações, 

não há, por aqui, pichações nos muros 

pedindo a saída dos imigrantes. Tampouco 

existem partidos políticos que incluam isso 

em seus programas de governo. Ataques 

violentos contra estrangeiros são raros e, 

quando ocorrem, (...) quase nunca são 

premeditados. 

 

05. Sobre as estruturas linguísticas é CORRETO o 

que se afirma em relação ao destaque no 

trecho:  
 

a) A xenofobia à brasileira, no entanto, tem 

peculiaridades únicas. (Expressão 

inadequada para o contexto por tratar-se de 

linguagem de registro informal. 

b) ...não há, por aqui, pichações nos muros 

pedindo a saída dos imigrantes., 

(Inadequação  gramatical, uma vez que a 

palavra marcada deveria figurar em sua 

forma de plural).  

c) Tampouco existem partidos políticos que 

incluam isso em seus programas de 

governo., (A palavra em destaque retoma, 

textualmente, a palavra pichações). 

d) A xenofobia à brasileira, no entanto, tem 

peculiaridades únicas., (A expressão marca 

oposição entre ideias, no texto).   

e) Ataques violentos contra estrangeiros são 

raros e, quando ocorrem, (...) quase nunca 

são premeditados. (Palavra inadequada 

observando-se a regência requerida por 

Ataques violentos, de forma que a sua 

correção seria mantida se, em vez de 

contra, fosse usada a palavra de). 

 

06. Marque a opção em que se estabelece uma 

relação de CONDIÇÃO entre a oração em 

destaque e a sua principal.  
 

a) Quando a acolhida calorosa aos 

estrangeiros (...) e a repulsa são postas 

em uma balança imaginária, o sentimento 

negativo é o que mais pesa no Brasil de 

hoje. 

b) ...quando os estrangeiros chegam de 

países desenvolvidos para ocupar vagas 

com bons salários, ganham a alcunha de 

"expatriados"... 

c) Tampouco existem partidos políticos que 

incluam isso em seus programas de 

governo. 

d) Se esses imigrantes ou refugiados têm 

boa qualificação profissional (...) a 

aversão é mais forte. 

e) Ela apenas foi exacerbada pelas novas 

ondas migratórias, que começaram a 

ganhar volume em 2010,... 
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Texto II (Para as questões de 07 a 10). 
 

Como planejar uma vida próspera 

 

Tempo não é a mesma coisa que dinheiro. São riquezas distintas, que, somadas e bem usadas, dão 

novo sentido ao conceito de prosperidade. É a utilidade que damos a nosso tempo e a nosso dinheiro que nos 

faz mais ricos. Tempo bem usado pode nos fazer ganhar mais dinheiro. Tempo mal aproveitado pode custar 

muito dinheiro, enquanto uma boa dedicação de tempo ao nosso corpo e à nossa mente pode gerar 

benefícios, sem necessariamente custar algo. 

Para muitos dos que sentem falta de mais tempo ou de dinheiro, o que falta é organização pessoal para 

definir como querem gastar seu tempo e seu dinheiro, para conseguir mais realização pessoal. 

(...) 

Para ter mais tempo e mais dinheiro, é preciso sair de seus limites atuais e aceitar desconfortos 

temporários, típicos de momentos de adaptação. Usar melhor seu tempo é literalmente aproveitar a vida. Não 

como se fosse seu último dia, mas como se fosse o primeiro dia de hábitos mais equilibrados para viver. 

Uma boa forma de usar o tempo é fazer planos para uma agenda mais disciplinada, visando ter mais 

tempo para atividades que interessam. Paralelamente, devemos planejar também um uso mais inteligente do 

dinheiro, para que sobrem recursos para o que interessa. 

Com mais tempo e dinheiro à disposição, estão reunidos os ingredientes necessários para a 

prosperidade. Uma escolha racional é investir parte desse tempo e desse dinheiro em cursos de 

aperfeiçoamento profissional. Outra parte pode ser investida em qualidade de vida e em atividades 

apaixonantes, que tragam bem-estar. 

Alguém apaixonado sempre atrai novas oportunidades, se destaca do grupo, é promovido primeiro, é 

celebrado quando volta de férias, é convidado para ser padrinho ou madrinha e para ser companhia em 

momentos prazerosos. Quanto melhor vivemos, mais motivos surgem para vivermos bem. A prosperidade é 

um ciclo que se retroalimenta. O importante é decidir fazer parte dele. 
(https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/gustavo-cerbasi/noticia/2014/12/como-planejar-uma-bvida-prosperab.html -  

GUSTAVO CERBASI. 29/12/2014 - 08h00 - Atualizado 26/10/2016 15h17). 
 

07. “Tempo” e “dinheiro”, tal como concebidos no 

texto, constituem 
  

a) Uma busca constante e inatingível para a 

maioria das pessoas em virtude do 

desconhecimento das regras básicas 

envolvidas na forma como gastam o tempo 

disponível.  

b) Valores que, se bem administrados, são 

úteis para o bem-estar do homem e da sua 

prosperidade, mas isso só é aproveitado 

quando em idade mais avançada.  

c) Finalidade maior para as atividades que 

agregam bem-estar à vida do homem, 

desde o seu nascimento.  

d) Meios que podem concorrer para que seja 

viabilizada a felicidade, desde que sejam 

feitos os cálculos necessários à maneira de 

como gastá-los. 

e) Riquezas importantes para o conforto do 

homem e, consequentemente, para que ele 

conquiste uma vida melhor, já que se 

configuram em prosperidade. 

 
 

 

 

 

Confira no texto, as palavras marcadas em I, II, 

III e IV, a seguir. Releia e analise cada um 

deles e responda à questão 08. 
 

I .    ... para conseguir mais realização pessoal.  

II .  ...para que sobrem recursos ... 

III.  Para muitos dos que sentem falta de mais 

tempo ou de dinheiro,... 

IV .  Para ter mais tempo e mais dinheiro,... 

 

08. A palavra em destaque presta-se à mesma 

função sintático-semântica em: 

a) II, III e IV. 

b) I, II e IV. 

c) I, II e III. 

d) I e IV, apenas 

e) III e IV, apenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/gustavo-cerbasi/noticia/2014/12/como-planejar-uma-bvida-prosperab.html
https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/gustavo-cerbasi/noticia/2014/12/como-planejar-uma-bvida-prosperab.html
https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/gustavo-cerbasi/noticia/2014/12/como-planejar-uma-bvida-prosperab.html
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Responder à questão 09 considerando o 

excerto abaixo. 
 

Alguém apaixonado sempre atrai novas 

oportunidades, se destaca do grupo, é 

promovido primeiro, é celebrado quando 

volta de férias, é convidado para ser 

padrinho ou madrinha e para ser 

companhia em momentos prazerosos. 

Quanto melhor vivemos, mais motivos 

surgem para vivermos bem. A prosperidade 

é um ciclo que se retroalimenta. O 

importante é decidir fazer parte dele. 
 

09. Em: O importante é decidir fazer parte dele., a 

palavra dele retoma, textualmente, 

a) ciclo. 

b) Alguém. 

c) padrinho. 

d) grupo. 

e) apaixonado. 

 

10. Todos os segmentos oracionais em destaque 

nas opções abaixo constituem complementos 

verbais. Entretanto, no que se refere à natureza 

da vinculação entre verbo e seu complemento, 

apenas um deles difere dos demais. Assinale-o. 
 

a) ... para definir como querem gastar seu 

tempo e seu dinheiro, ... 

b) ... é preciso sair de seus limites atuais e 

aceitar desconfortos temporários,... 

c) ...somadas e bem usadas, dão novo sentido 

ao conceito de prosperidade. 

d) Tempo bem usado pode nos fazer ganhar 

mais dinheiro. 

e) Alguém apaixonado sempre atrai novas 

oportunidades,... 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 

11. Marque a alternativa CORRETA em relação às 

afirmativas abaixo, que tratam dos 

componentes de um computador. 

I –  Os dispositivos de entrada e saída 

permitem a comunicação do usuário com o 

computador. Os teclados e monitores são 

exemplos, respectivamente, de 

dispositivos de entrada e dispositivos de 

saída. 

II –  O processador é o componente do 

computador utilizado para interpretar e 

executar uma operação definida por uma 

instrução de máquina. 

III –  As portas USB (Universal Serial Bus) do 

computador são utilizadas para a conexão 

de HDs externos, pendrives, mouses, 

teclados, impressoras e outros dispositivos 

periféricos compatíveis com o padrão 

USB. 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Todas as afirmativas estão corretas. 

c) Somente a afirmativa III está correta. 

d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

e) Somente as afirmativas I e III estão 

corretas. 
 

12. Marque a alternativa CORRETA em relação às 

afirmativas abaixo, que tratam do Microsoft 

Windows 7, em sua configuração padrão de 

instalação. 

I -  A combinação de teclas Alt e Shift 

(Alt+Shift) possibilita alternar entre as 

janelas dos programas ou arquivos que 

estão abertos no momento. 

II -  Para desinstalar corretamente um software 

do computador, é recomendado excluir as 

suas pastas e arquivos diretamente no 

Windows Explorer. 

III -  O item Sistema do Painel de Controle 

exibe um resumo de informações básicas 

sobre o computador, tais como 

informações do processador, memória 

RAM, nome do computador e edição do 

Windows. 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente as afirmativas II e III estão 

corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

e) Somente a afirmativa III está correta. 

 
 

13. Considerando o cabeçalho da mensagem de 

correio eletrônico a seguir, marque a única 

alternativa CORRETA. 

Para: Pedro <pedro@email.com.br> 

Cc: Maria <maria@email.com.br> 

Cco: Antônia <antonia@email.com.br>, José 

<jose@email.com.br> 

De: João <joao@email.com.br> 

a) O destinatário do e-mail 

pedro@email.com.br não poderá visualizar 

o e-mail do destinatário 

maria@email.com.br. 

b) Cada destinatário saberá para quem a 

mensagem foi enviada. 
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c) Todos os destinatários informados no 

cabeçalho do e-mail pelo remetente 

receberão a mensagem. 

d) O destinatário do e-mail 

antonia@email.com.br poderá visualizar o 

e-mail do destinatário jose@email.com.br. 

e) O destinatário do e-mail 

pedro@email.com.br poderá visualizar o e-

mail dos destinatários 

antonia@email.com.br e 

jose@email.com.br. 

 

14. Com base no editor de texto Microsoft Word 

2013, marque a alternativa CORRETA em 

relação às afirmativas abaixo. 

I  –  Os comandos Localizar e Substituir podem 

ser acessados, respectivamente, pelas 

teclas de atalho Ctrl+L e Ctrl+U. 

II –  Para inserir um cabeçalho em um texto 

deve-se executar os seguintes passos: 

guia LAYOUT DA PÁGINA, grupo 

Cabeçalho e Rodapé e botão Cabeçalho. 

III –  Para adicionar uma página em branco no 

documento deve-se executar os seguintes 

passos: guia EXIBIÇÃO, grupo Páginas e 

botão Página em Branco. 

a) Somente a afirmativa II está correta. 

b) Somente a afirmativa III está correta. 

c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Somente a afirmativa I está correta. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

15. Com base na planilha eletrônica Microsoft 

Excel 2013, marque a alternativa CORRETA 

em relação às afirmativas abaixo. 

I –  Para mesclar células adjacentes e 

centralizar o conteúdo, seleciona-se uma 

ou mais células adjacentes não 

mescladas, clica na guia PÁGINA INICIAL, 

grupo Alinhamento e botão Mesclar e 

Centralizar. 

II –  No grupo Configurar Página da guia 

LAYOUT DA PÁGINA, existem opções 

que permitem ajustar margens, alterar 

orientação de página e escolher tamanho 

da página. 

III –  No grupo Alinhamento da guia PÁGINA 

INICIAL, existem as opções: Alinhar à 

Esquerda, Centralizar, Alinhar à Direita e 

Justificar.  

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente as afirmativas I e III estão 

corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

e) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 

16. Com base nos navegadores de internet, 

marque a alternativa CORRETA em relação às 

afirmativas abaixo. 

I –  O ícone de uma estrela que aparece do 

lado direito, no interior da linha de 

endereço dos navegadores Google 

Chrome e Mozilla Firefox, serve para 

adicionar a página corrente aos favoritos. 

II –  Os navegadores Google Chrome e o 

Internet Explorer possuem opção para 

apagar o histórico de navegação, a qual 

faz com que as páginas visitadas sejam 

bloqueadas e não mais sejam acessíveis 

pelo usuário. 

III –  No navegador Mozilla Firefox, a tecla de 

atalho Ctrl+H permite ao usuário pesquisar 

as páginas acessadas recentemente. 

a) Somente as afirmativas I e III estão 

corretas. 

b) Somente a afirmativa I está correta. 

c) Somente a afirmativa II está correta. 

d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

17. Com relação aos conceitos sobre Intranet, 

Internet e os protocolos envolvidos nessas 

tecnologias, assinale a única alternativa 

INCORRETA. 

a) O protocolo FTP permite realizar 

transferência de arquivos entre diferentes 

computadores. 

b) HTTPS é um protocolo de comunicação 

seguro, utilizado para entregar mensagens 

de correio eletrônico na Internet. 

c) A Intranet é uma rede de computadores 

privada dentro de uma organização. 

d) O padrão TCP/IP é um conjunto de 

protocolos de comunicação utilizados na 

Internet. 

e) O protocolo IP é responsável por endereçar 

e encaminhar pacotes que trafegam pela 

rede mundial de computadores. 
 

18. Sobre os conceitos de vírus, worms, malwares, 

pragas virtuais e aplicativos para segurança, 

assinale a única alternativa INCORRETA. 

a) Um software antivírus é um aplicativo de 

segurança responsável por prevenir, 

detectar e remover programas maliciosos. 

b) Malware é um programa de computador 

projetado para executar ações danosas e 

atividades maliciosas em um computador. 
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c) O firewall é um sistema de segurança que 

permite a transformação reversível da 

informação de forma a torná-la inelegível a 

terceiros. 

d) Vírus é um programa ou parte de um 

programa de computador, normalmente 

malicioso, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

e) Worm é um programa capaz de se propagar 

automaticamente pelas redes, enviando 

cópias de si mesmo de computador para 

computador. Diferente do vírus, o worm não 

embute cópias de si mesmo em outros 

programas ou arquivos. 
 

NOÇÕES DE LÓGICA  
 

19. Participaram das Olimpíadas Estudantis de 
2017, com duração de 2 semanas, cinco 
estudantes: Maria, Elisa, Paula, Aline e 
Vanessa. Cada uma vem de um lugar diferente: 
Pernambuco, Ceará, Paraná, Alagoas e 
Maranhão. Além disso, sabemos as seguintes 
informações: 
 

 Maria e a estudante de Alagoas 
compartilharam o mesmo quarto. 

 Maria nunca estudou em Pernambuco ou no 
Paraná. 

 Vanessa é do Maranhão.  

 Em uma partida de futebol que foi realizada 
entre as semanas, Paula jogou no mesmo 
time que a estudante de Pernambuco, 
enquanto que a estudante de Alagoas jogou 
na equipe oposta. 

 A estudante de Pernambuco e a Aline 
jogaram xadrez. 
 

De qual lugar é Aline? 

a) Pernambuco. 

b) Paraná. 

c) Ceará. 

d) Maranhão. 

e) Alagoas. 
 

 

20. Considerando um sistema composto de 
planetas F, G e H (podendo haver mais de um 
planeta F, G e H), a negação da frase: 

  Para todo planeta F, tem-se que F é maior que 
G. Todos os planetas H não são habitáveis ou 
existe pelo menos um planeta H maior que os 
planetas F; é dada por: 

a) Para qualquer planeta F, tem-se que F é 

menor que G. Qualquer planeta H é 

habitável ou todos os planetas H são 

maiores que os planetas F. 

 

 

b) Existe pelo menos um planeta F, tal que F é 

maior que G. Algum planeta H não é 

habitável e todo planeta H é menor que os 

planetas F. 

c) Existem planetas F, com F maior que G. 

Todos os planetas H são habitáveis e todos 

os planetas H são maiores que os planetas 

F. 

d) Para qualquer planeta F, temos que F é 

menor que G. Todos os planetas H são 

habitáveis e não existem planetas H 

maiores que os planetas F. 

e) Existe pelo menos um planeta F, tal que F 

não é maior que G. Existe um planeta H que 

é habitável e nenhum planeta H é maior que 

os planetas F. 

 

21. Considerando as proposições simples 

p: Maria não come carne; 

q: Faz frio; 

r: Todo astronauta canta; 

afirmamos:  

Maria não come carne e não faz frio ou 

Maria come carne e faz frio ou existe 

astronauta que não canta e não faz frio. 

É CORRETO simbolizar a proposição 

composta acima por: 

 

a) . 

b) . 

c) . 

d) . 

e) . 

 

22. Considere que: 

I - Existem empresários professores; 

II - Todos os ricos são empresários; 

III - Todos os matemáticos são somente 

professores; 

IV - Existem engenheiros que são professores. 

Com base nas premissas acima, é CORRETO 

afirmar com toda certeza que: 

a) Nenhum matemático é rico ou engenheiro. 

b) Existem matemáticos que são engenheiros 

ou empresários. 

c) Existem engenheiros matemáticos ou ricos. 

d) Existem engenheiros matemáticos e 

empresários. 

e) Nenhum engenheiro é empresário e 

professor. 
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23. Uma empresa sorteia entre seus vários 

funcionários 7 viagens, com translado e 

hospedagem. Para facilitar, o sorteio é 

realizado considerando o número da matrícula 

de cada funcionário. Foram sorteados os 7 

funcionários com respectivas numerações de 

matrícula: AA1, A1A, 1AA, 1A1, AAA, 111 e 

A11. 
 

Para melhor organização da viagem, é 

necessário separar os sete ganhadores em três 

grupos distintos, da seguinte maneira: 

 AAA deve estar no mesmo grupo do 

funcionário AA1, mas não deve estar no 

grupo do funcionário 1A1; 

 A1A não deve estar no grupo de 1AA, nem 

deve estar no grupo de 1A1; 

 AA1 e A11 devem estar em grupos 

distintos; 

 1AA não deve estar no grupo de 1A1, nem 

deve estar no grupo de A1A; 

 Cada grupo possui no máximo 3 pessoas; 

 1A1 não deve estar no grupo de AA1, e 

também não deve estar no grupo de A11; 

 111 não deve estar no grupo de AAA, e 

também não deve estar no grupo do 

funcionário 1A1; 

 A11 não deve estar no grupo do 

funcionário AAA, e não deve estar no 

grupo do funcionário A1A. 

Podemos afirmar, com certeza, que estão no 

mesmo grupo os funcionários de matrículas: 

a) AAA, A1A e 1A1. 

b) A11, 1AA e 111. 

c) A1A, 1AA e 111. 

d) A1A, AA1 e A11. 

e) 1AA, 1A1 e A11.  

 

24. João, Felipe, Ana, Carla e Eduardo são cinco 

amigos que moram com seus avós viúvos: 

Antônio, Juvenal, Lucas, José e Maria, nas 

cidades de Teresina, Altos, Campo Maior, 

Timon e Parnaíba, não necessariamente nesta 

ordem. 

Além disso, sabe-se que:  

 Felipe não é neto de Antônio, Ana mora em 

Altos com sua avó e João não mora em 

Campo Maior. 

 Quem mora em Teresina é neto de Juvenal, 

e quem mora em Campo Maior é neto de 

Antônio. 

 Carla nunca foi em Parnaíba, mas conhece 

Teresina. Além disso, João não mora em 

Teresina. 

 Por fim, a neta de Lucas toca violão e tem 

amigos em Campo Maior e Teresina. 

Pode-se afirmar, com certeza, baseado nas 

informações acima, que: 

a) João é neto de Juvenal e Ana mora em 

Altos. 

b) Antônio mora em Campo Maior e Felipe em 

Parnaíba. 

c) João mora em Parnaíba e Carla mora em 

Timon. 

d) José é neto de João e Antônio é avô de 

Eduardo. 

e) Eduardo mora em Teresina e José mora em 

Parnaíba. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

25. A globalização constitui um processo complexo 

de conexão entre os povos e seus territórios 

fortemente influenciados pela tecnologia e a 

divisão social e territorial do trabalho. Sobre 

esse processo é INCORRETO afirmar: 

a) O avanço técnico científico vem 

intensificando a globalização ao diversificar 

e aumentar a velocidade de comunicação 

entre os povos, sem romper as relações de 

poder entre os países centrais e periféricos. 

b) A velocidade dos transportes e das 

comunicações é uma das características da 

globalização, a qual ganhou impulso com a 

industrialização, sobretudo, a partir da 

terceira revolução industrial. 

c) A integração econômica tem contribuído 

para reduzir as desigualdades territoriais e 

sociais na medida em que as tecnologias 

das comunicações facilitam a divulgação 

instantânea dos fatos. 

d) A tecnologia é um dos instrumentais de 

controle do mercado na era da globalização, 

reforçando o poder das grandes potências 

capitalistas. 

e) A integração entre os povos não foi capaz 

de resolver as disparidades entre eles, nem 

mesmo favorecer a convivência mais 

harmônica, com respeito às diferenças 

culturais e aos direitos humanos. 
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26. A regionalização do espaço mundial 
historicamente sofre alterações em 
decorrências das transformações econômicas e 
políticas. A respeito desse processo, é 
CORRETO afirmar: 
 

a) Entre 1914-1918 e 1939-1945 ocorreram as 

duas guerras mundiais, as quais tiveram 

impactos restritos na organização do 

espaço mundial, sobretudo, após a II Guerra 

Mundial. 

b) Após a II Guerra Mundial o mundo foi 

dividido em dois blocos: o capitalista, sob o 

comando dos EUA e o socialista, sob o 

comando da Ex-URSS. Esses dois blocos 

marcaram a ordem mundial bipolar, a qual 

foi ruída com a queda da hegemonia dos 

EUA. 

c) A nova ordem mundial reduziu as 

instabilidades políticas e os conflitos 

étnicos, sobretudo, na Ásia. 

d) A crise do Socialismo real provocou o fim da 

Ex-URSS e, com ela, o surgimento de 

vários países como a Ucrânia, Rússia, 

Letônia e Estônia.   

e) A década de 1980 viu emergir uma nova 

ordem internacional sob a hegemonia do 

capitalismo e com ela o fim da 

regionalização do mundo em três mundos 

em função das reduções das desigualdades 

entre os países. 

 

27. Crise migratória: cresce fluxo de migrantes e 

refugiados venezuelanos no Brasil. (Fonte: uol, 

05/01/2018). Entretanto, no mundo todo, o 

número de migrantes passa dos 243 milhões, 

caso morassem todos no mesmo país, seria o 

quinto mais populoso do mundo, à frente do 

Brasil. É muita gente, e os países são 

impactados por estas idas e vindas migratórias. 

Sobre essa questão migratória é INCORRETO 

afirmar: 

a) Os países desenvolvidos são os que mais 

atraem migrantes e também são os mais 

sensíveis à questão migratória, a exemplo 

dos EUA com relação aos latinos, em 

especial os mexicanos. 

b) O Brasil é um dos principais destinos dos 

migrantes venezuelanos, os quais chegam 

ao país pela região norte e, nos últimos 

anos, vem aumentado em função da crise 

política econômica que afeta à Venezuela. 

c) A intensificação da crise política na Síria 

tem provocado um fluxo migratório intenso 

em direção aos vizinhos países asiáticos, 

mas também em direção à Europa. 

d) O aumento dos fluxos migratório associado 

às questões econômicas e políticas nas 

últimas décadas tem contribuído para 

reforçar as ideias xenófobas em vários 

países, em nome da segurança, do 

emprego e da preservação cultural. 

e) As diferenças econômicas ainda estão entre 

as principais causas da migração nas 

diversas escalas espaciais, o que explica a 

existência de um fluxo migratório dos países 

em desenvolvimento em direção aos 

desenvolvidos. 

    

28. A Terra existe há quase 05 bilhões de anos, e 

vidas na Terra existem há mais de 3,5 bilhões 

de anos, sendo que o Homem a habita há 

quase 3 milhões de anos. Há 200 anos é que o 

Meio Ambiente passou a ser afetado 

consideravelmente com a ação humana, e há 

apenas 40 anos é que estes impactos 

passaram a ser considerados muito graves ao 

planeta (MACEDO, 2000, p. 55). Sobre a 

questão ambiental, é INCORRETO afirmar: 

 

a) O Brasil é um dos países que tem avançado 

na melhoria da qualidade ambiental ao 

apresentar uma das melhores legislações 

do mundo e ao mesmo tempo sua 

aplicabilidade, a exemplo dos avanços no 

saneamento básico do país. 

b) A indústria é uma das principais atividades 

econômicas que tem impactado 

negativamente o ambiente, a exemplo da 

poluição atmosférica. 

c) O desenvolvimento sustentável é um 

conceito em voga e parte do princípio de 

que todas as gerações têm direito aos 

recursos ambientais em quantidade e 

qualidade satisfatória. 

d) O crescimento da população e o intenso 

aumento no consumo são fatores que 

desafiam a qualidade ambiental, sobretudo, 

quando associados às disparidades 

socioeconômicas entre os povos e países. 

e) O Brasil avançou na produção de energias 

renováveis nas últimas décadas com a 

biomassa, energia eólica e solar, reduzindo 

a dependência do país em relação ao 

petróleo e carvão mineral.   
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29. Nas últimas décadas tem-se testemunhado 

rápidas e profundas transformações nas 

relações socioeconômicas e culturais em todo 

o mundo. Sobre elas é CORRETO afirmar: 

a) O MERCOSUL fruto do tratado de 

Maastricht prevê a formação de uma zona 

de livre comércio entre seus membros, é um 

bloco aberto e o Brasil é o seu principal líder 

em função da capacidade econômica.  

b) A União Europeia tem enfrentado desafios 

econômicos e políticos, a exemplo da 

Grécia e Espanha. Entretanto, o Brexit 

aponta um futuro incerto para a 

organização. 

c) O terrorismo constitui uma das principais 

estratégias políticas dos grupos extremistas 

da Ásia e África, sendo seus principais alvos 

os países latinos. 

d) A eleição de Donald Trump em 2016 e 

consequentemente sua posse em 2017, 

trouxe ao mundo político internacional uma 

expectativa de tranquilidade diante do 

redirecionamento da política externa norte 

americana em relação às questões 

ambientais, migratórias e militares. 

e) A crise na Síria tem demonstrando o fim da 

geopolítica da Guerra Fria entre os EUA e a 

Ex-URSS, ao se tornarem aliados em 

ataques conjuntos como o de 13 de abril de 

2018.  

 

30. Sobre a realidade social, econômica e política 

do Brasil, julgue os itens abaixo e em seguida 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

I -  No Brasil, 25.255 jovens de 15 a 29 anos 

foram mortos por armas de fogo em 2014, 

um aumento de quase 700% em relação 

aos dados de 1980, quando o número de 

vítimas nessa faixa etária era de cerca de 

3,1 mil. Com isso, o Brasil ocupa a 10ª 

posição em número de homicídios de jovens 

num ranking que analisou cem países 

(ONU, 2017).  

II -  No Piauí em 2016, 30% dos gastos com 

saúde pública foram com vítimas de 

acidentes de trânsitos, dos quais 80% são 

homens, com idade entre 20 a 29 anos 

(SESAPI, 2016). 

III -  A Lei nº 11.445/07, define saneamento 

básico como um conjunto de serviços que 

abrange abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem das águas pluviais. 

  

IV - A ausência de saneamento básico eleva os 

gastos com a saúde no Brasil, sobretudo, 

nas regiões Norte e Nordeste onde os 

índices de saneamento são menores.  

 

a) São verdadeiros I e III e estão relacionados 

entre si. 

b) Todos são verdadeiros e refletem os 

desafios do Brasil em garantir condições de 

segurança, saúde e boa qualidade de vida a 

todos os brasileiros.  

c) Todos são verdadeiros e o II é 

consequência do III. 

d) São falsos III e IV, apesar de estarem 

relacionados entre si. 

e) Todos são verdadeiros e o II é 

consequência do IV.   

 
   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NOÇÕES DE DIREITO 
 

 

31. Quanto à administração direta e indireta, 

marque a alternativa CORRETA. 

a) Administração indireta é o conjunto de 

entidades sem personalidade jurídica que 

vinculados a um órgão da Administração 

Direta, prestam serviço público ou de 

interesse público. 

b) A Administração Pública direta é a estrutura 

que representa atuação direta do Estado 

por suas unidades federadas, como a 

União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, Sociedades de Economia Mista e 

Empresas Públicas. 

c) A Procuradoria Geral do Estado do Piauí 

integra a Administração Direta do Estado do 

Piauí. 

d) Por fazer parte da administração direta, a 

autarquia se subordina ao ente que a 

instituir. 

e) A Administração Pública indireta é 

composta de pessoas jurídicas, com 

personalidade jurídica própria, como as 

autarquias, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista, as 

fundações públicas e o consórcio público. 
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32. Marcos, prefeito de uma cidade do Estado do 
Piauí, no mês anterior ao encerramento do seu 
mandato, congela o Imposto Predial e 
Territorial Urbano-IPTU. Segundo foi repassado 
pela assessoria de imprensa, o objetivo do 
congelamento foi o grande interesse social. 
Entretanto, todos sabem que o referido 
congelamento foi para inviabilizar a nova 
administração, e assim reduzir as receitas. 
Diante desta situação, pode-se dizer que 
Marcos feriu, precipuamente, o princípio 
administrativo: 

a) Da legalidade. 

b) Da publicidade. 

c) Da eficiência. 

d) Da moralidade. 

e) Da continuidade. 

 

33. Para que a Administração Pública possa 
exercer suas funções, se faz necessário que 
seja dotada de poderes, a fim de que organize 
e cumpra o seu planejamento.  Assim, marque 
a alternativa CORRETA em relação aos 
Poderes Administrativos: 

a) Poder hierárquico ocorre quando há a 

faculdade de punir internamente as 

infrações funcionais dos servidores.  

b) Poder hierárquico é o de que dispõe o 

Executivo para organizar e distribuir as 

funções de seus órgãos, estabelecendo a 

relação de subordinação entre o servidores 

do seu quadro de pessoal.  

c) Poder regulamentar tem como objetivo 

ordenar, coordenar, controlar e corrigir as 

atividades administrativas, no âmbito interno 

da Administração Pública.  

d) Poder Revisional é o poder de avocar, 

delegar ou conferir a outrem, da própria 

Administração Pública, seus poderes 

originais. 

e) Poder hierárquico deve detalhar a lei para 

sua correta execução, ou de expedir 

decretos autônomos sobre matéria de sua 

competência ainda não disciplinada por lei. 

É um poder inerente do Chefe do Executivo.  

 

34. São, respectivamente, princípios da 

administração pública que propiciam: a) 

conhecimento público dos atos administrativos, 

oportunizado a utilização de mecanismos de 

controle, quando necessários à adequação do 

ato ao contexto da legalidade e da moralidade; 

e b) atos administrativos com conteúdo 

impessoal e que visam alcançar não a 

satisfação de interesses pessoais ou privados, 

mas estejam sempre voltados ao alcance 

coletivo: 

a) moralidade e publicidade. 

b) legalidade e impessoalidade. 

c) publicidade e impessoalidade. 

d) impessoalidade e eficiência. 

e) moralidade e legalidade . 

 

35. A ordem social brasileira fundamenta-se no 

primado do trabalho, de forma a proporcionar o 

bem-estar e a justiça social à população. 

Marque a alternativa que contempla a ordem 

social, quando a Constituição Federal trata da 

Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem 

e do Idoso. 

a) A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. O casamento e a união 

estável têm efeitos civis, sendo os direitos e 

deveres referentes à sociedade conjugal 

exercidos igualmente pelo homem, mulher e 

filhos maiores de 18 (dezoito) anos. 

b) O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio, após prévia separação judicial por 

mais de um ano nos casos expressos em 

lei, ou comprovada separação de fato por 

mais de um ano. 

c) A família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e 

bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

Os programas de amparo aos idosos serão 

executados preferencialmente em casas de 

repouso, e aos maiores de setenta e cinco 

anos é garantida a gratuidade dos 

transportes coletivos urbanos. 

d) Os pais têm o dever de assistir, criar os 

filhos menores. O Estado tem o dever de 

educar os menores. E os filhos, em 

qualquer idade, têm o dever de ajudar e 

amparar os pais, em qualquer tempo, 

independentemente de carência ou 

enfermidade. 

e) É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária, além 

de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.                     
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36. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos: 

a) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Polícia Ferroviária Federal e Polícias Civis, 

tão somente. 

b) somente pela Polícia Federal, Polícias Civis 

e Polícias Militares. 

c) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares, tão somente. 

d) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,  

Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis,  

Polícias Militares, Corpos de Bombeiros 

Militares e Ministério Público. 

e) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, 

Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares, tão somente. 

 

37. Formas de Estado, Sistema, Forma e Regime 

de governo, são fundamentais para a 

existência de um Estado propriamente dito. 

Diante das alternativas a seguir, marque a 

CORRETA. 

a) Em países de regime parlamentarista, como 

no Brasil, o Chefe de Estado é o Ministro 

das Relações Internacionais e o Chefe de 

Governo é o Presidente da República, que 

como função precípua representar o Estado 

Federal na comunidade internacional e da 

unidade do Estado, em nível interno. 

b) O Brasil adota um sistema de governo 

presidencialista, no qual o principal 

representante do Executivo é o presidente 

da República, que desempenha o papel de 

chefe de Estado e de Governo.  

c) A Forma de Governo relaciona-se com o 

modo como interagem o Poder Executivo e 

o Poder Legislativo nas funções 

governamentais. São formas de governo o 

Presidencialismo e o Parlamentarismo. 

d) Têm-se como Forma de Governo um 

conjunto de instituições políticas, por meio 

das quais um Estado se organiza, a fim de 

exercer seu poder sobre a sociedade. A 

Forma de Governo pode assumir 

Confederação, Estado Unitário ou 

Federação. 

e) No Brasil, o Regime de Governo é a 

democracia, tendo um poder central 

exercido por um Presidente, que reparte sua 

governança entre os Estados Federados. 

38. Pode-se afirmar que Nacionalidade é o vínculo 

jurídico que se estabelece entre um indivíduo e 

o Estado, pelo qual aquele se torna parte 

integrante do povo deste. Acerca da 

Nacionalidade, marque a alternativa 

CORRETA. 

a) São brasileiros natos os nascidos no 

estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 

brasileira, desde que venham a residir na 

República Federativa do Brasil e optem, 

desde que não atingida a maioridade, pela 

nacionalidade brasileira. 

b) São brasileiros natos os que, na forma da 

lei, adquiram a nacionalidade brasileira, 

exigidas aos originários de países de língua 

portuguesa apenas residência por um ano 

ininterrupto e idoneidade moral. 

c) São brasileiros natos os estrangeiros de 

qualquer nacionalidade, residentes na 

República Federativa do Brasil há mais de 

quinze anos ininterruptos e sem 

condenação penal, desde que requeiram a 

nacionalidade brasileira. 

d) São brasileiros natos todos os que  

nascidos na República Federativa do Brasil, 

ainda que de pais estrangeiros, desde que 

estes não estejam a serviço de seu país. 

e) Em nenhuma hipótese será declarada a 

perda da nacionalidade do brasileiro nato. 

 

39. Maria, propositadamente, deixa aberta a porta 
da casa em que é empregada doméstica, 
permitindo que Fausto subtraia bens do imóvel, 
uma tela de pintor renomado e joias de família. 
Romero vê, se aproveita da situação, e resolve 
aderir ao intento de Fausto, subtraindo, 
também, os objetos da residência, um porta 
revistas de metal e um conjunto de copos de 
vidro. Diante deste caso, é CORRETO afirmar: 

a) Quando há participação de dois ou mais 

agentes no cometimento do mesmo crime, a 

pena será a mesma para todos, não 

importando, o grau de maior ou menor 

participação. 

b) Ficou configurado o concurso de pessoas, 

em razão do reconhecimento da prática da 

mesma infração por todos os agentes. 

c) Caso Romero apenas tivesse estimulado 

Fausto ao cometimento do crime, não 

haveria concurso de pessoas, pois não há o 

que se falar em concorrência, quando uma 

pessoa comente uma conduta atípica e a 

outra, comete conduta típica, embora 

concorram para o mesmo resultado. 
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d) Maria não poderá responder pelo concurso 

de pessoas, uma vez que Maria apenas 

deixou a porta da casa aberta para Fausto, 

e este foi quem subtraiu os bens juntamente 

com Romero. 

e) No caso, não há o que se falar em concurso 

de agentes, uma vez que não houve prévio 

ajuste entre os mesmos. Afinal, Fausto e 

Romero nem se conheciam. 

 

40. São considerados crimes contra a pessoa, 

EXCETO: 

a) Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou 

prestar-lhe auxílio para que o faça. 

b) Matar alguém. 

c) Constranger alguém, mediante violência ou 

grave ameaça, ou depois de lhe haver 

reduzido, por qualquer outro meio, a 

capacidade de resistência, a não fazer o 

que a lei permite, ou a fazer o que ela não 

manda. 

d) Provocar aborto em si mesma ou consentir 

que outrem lhe provoque. 

e) Matar, sob a influência do estado puerperal, 

o próprio filho, durante o parto ou logo após. 

 

41. Quanto aos Crimes contra o Patrimônio, é 

CORRETO afirmar:  

a) Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 

outrem, mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa, ou depois de havê-la, 

por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência. Neste caso, 

a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até 

metade: se o agente mantém a vítima em 

seu poder, restringindo sua liberdade. 

b) Constitui crime contra o Patrimônio violar 

direito autoral, bem como subtrair energia 

elétrica. 

c) Não é admitido, em qualquer dos Crimes 

Contra o Patrimônio, o agente responder 

por tentativa, quando por circunstâncias 

alheias à sua vontade, não conseguiu 

subtrair a coisa. 

d) A conduta criminosa sempre recairá sobre a 

coisa alheia móvel ou imóvel. 

e) Subtrair coisa móvel alheia para si, 

mediante grave ameaça, apresentando uma 

arma de brinquedo à vítima, a qual 

acreditava ser uma arma verdadeira, não se 

configura o crime de roubo. 

 

 

 

 

42. Dentre os crimes praticados contra a 
Administração Pública, importa em peculato: 

a) Exigir, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida. 

b) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem. 

c) Retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 

contra disposição expressa de lei, para 

satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

d) Apropriar-se o funcionário público de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem 

móvel, público ou particular, de que tem a 

posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 

proveito próprio ou alheio. 

e) Deixar o funcionário, por indulgência, de 

responsabilizar subordinado que cometeu 

infração no exercício do cargo ou, quando 

lhe falte competência, não levar o fato ao 

conhecimento da autoridade competente. 
 

43. Julgue os itens a seguir acerca da tipicidade, 

ilicitude, culpabilidade e punibilidade. 

I  -  Não há crime quando o agente pratica o 
fato em estado de necessidade. 

II -  Extingue-se a punibilidade pelo 
casamento do agente com a vítima, nos 
crimes contra a dignidade sexual.  

III -  Tipicidade é a conduta típica realizada. 
IV -  Para ser culpável, o agente deverá ser 

imputável. 

a) Somente estão corretos os itens I e II. 
b) Somente estão corretos os itens I e IV. 
c) Somente estão corretos os itens I, II e IV. 
d) Somente estão corretos os itens II e IV. 
e) Todos os itens estão corretos. 

 

44. É possível afirmar que jurisdição é uma das 
funções do Estado, uma vez que este possui a 
prerrogativa de dirimir os conflitos de interesses 
trazidos à sua apreciação.  Marque a 
alternativa que contempla corretamente os 
princípios da jurisdição:  
 

a) Investidura: Apenas as autoridades em 

exercício com investidura, como juízes e 

delegados, podem exercer o poder 

jurisdicional. 

b) Substitutividade: Trata do caráter obrigatório 

de submissão das partes à decisão do 

magistrado. Não podem as partes se 

recusarem a cumprir aquilo que foi 

determinado pelo Estado na figura do juiz. 
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c) Inafastabilidade: O juiz pode se recusar a 

prolatar decisão desde que fundamente, 

devidamente, o motivo da recusa. 

d) Devido Processo Legal: O cidadão tem o 

direito de percorrer o trâmite legal do 

processo em todas as suas etapas e dispor 

de todos os tipos de defesa nos termos da 

lei. 

e) Juízo ad hoc: No Direito Processual Penal é 

possível, em causas específicas, o réu ser 

julgado por um juízo ad hoc, nomeado para 

a causa. 

 

45. No que diz respeito à Ação Penal, marque a 

alternativa CORRETA. 

a) As Ações Penais Públicas Condicionadas, 

dependem do ofendido, nos casos de 

representação e do Ministro da Justiça, nos 

casos de requisição. 

b) A Ação Penal Pública poderá ser proposta 

pelo Ministério Público, por advogado 

público ou particular. 

c) Apenas a Ação Penal Pública 

Incondicionada poderá ser proposta pelo 

Ministério Público. 

d) A ação de iniciativa privada se diferencia da 

ação pública, no que tange ao direito de 

agir, uma vez que, o direito de ação e a 

própria ação passam a ser de natureza 

privada. 

e) A titularidade da ação privada 

personalíssima é exclusiva ao ofendido e ao 

seu representante legal. 

 

46. Acerca das provas no Direito Processual Penal, 

é CORRETO afirmar: 

a) que logo que tiver conhecimento da prática 

da infração penal, a autoridade policial 

deverá, se possível e conveniente, dirigir-se 

ao local e apreender os instrumentos e 

todos os objetos que tiverem relação com o 

fato. 

b) São inadmissíveis as provas derivadas das 

ilícitas, salvo quando não evidenciado o 

nexo de causalidade entre umas e outras, 

ou quando as derivadas puderem ser 

obtidas por uma fonte independente das 

primeiras. 

c) A prova da alegação incumbirá a quem a 

fizer, devendo o juiz ordenar, mesmo antes 

de iniciada a ação penal, a produção 

antecipada de provas consideradas 

urgentes e relevantes. 

 

d) A prova da alegação incumbirá a quem a 
fizer. O juiz, porém, deverá, 
obrigatoriamente, determinar, no curso da 
instrução, ou antes de proferir sentença, a 
realização de diligências para dirimir dúvida 
sobre ponto relevante.    

e) O juiz formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova.   

 

47. Quanto à prisão em flagrante é CORRETO, de 
acordo com o Código de Processo Penal, 
afirmar: 

a) é possível a prisão em flagrante àquele que 

é perseguido pela autoridade, independente 

de presunção acerca da autoria da infração. 

b) qualquer do povo, as autoridades policiais e 

seus agentes poderão prender quem quer 

que seja encontrado em flagrante delito. 

c) a falta de testemunhas da infração impede o 

auto de prisão em flagrante. 

d) a prisão de qualquer pessoa e o local onde 

se encontre serão comunicados, em um 

prazo de 48h (quarenta e oito horas) ao juiz 

competente, ao Ministério Público, em um 

prazo de até 05 (cinco) dias e à família do 

preso ou à pessoa por ele indicada, 

imediatamente.   

e) qualquer do povo poderá prender quem 

quer que seja encontrado em flagrante 

delito. 
 

48. Quanto ao Inquérito policial e notitia criminis, 
marque a alternativa CORRETA. 
 

a) A autoridade assegurará no inquérito o 
sigilo necessário à elucidação do fato ou 
exigido pelo interesse da sociedade. E  nos 
atestados de antecedentes que lhe forem 
solicitados, a autoridade policial não poderá 
mencionar quaisquer anotações referentes 
a instauração de inquérito contra os 
requerentes. 

b) Depois de ordenado o arquivamento do 
inquérito pela autoridade judiciária, por falta 
de base para a denúncia, a autoridade 
policial não poderá proceder a novas 
pesquisas, se de outras provas tiver notícia. 

c) Para verificar a possibilidade de haver a 
infração sido praticada de determinado 
modo,  em qualquer hipótese, a autoridade 
policial deverá proceder à reprodução 
simulada dos fatos.  

d) É possível o indiciado ficar incomunicável, 
no entanto, sua incomunicabilidade, que 
não excederá a seis dias, dependerá de 
despacho do delegado nos autos do 
inquérito, comunicando, imediatamente, ao 
juiz. 

e) O inquérito deverá terminar no prazo de 15 
dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente, 
ou no prazo de 10 dias, quando estiver 
solto, mediante fiança. 
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
 

 

49. A lei denominada Maria da Penha cria 

mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Com base 

na referida lei, marque a alternativa CORRETA. 

a) Constatada a prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, nos termos da 

Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao 

agressor: o afastamento do lar, domicílio ou 

local de convivência com a ofendida; não 

podendo proibir, no entanto, o afastamento 

do agressor dos familiares da vítima. 

b) Para garantir a efetividade das medidas 

protetivas de urgência, poderá o juiz 

requisitar, desde que o agressor se negue a 

prestar depoimento, em um prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), auxílio da força 

policial. 

c) Mesmo quando não for parte, o Ministério 

Público intervirá nas causas cíveis e 

criminais decorrentes da violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

d) O juiz criminal competente para julgar a 

violência doméstica, quando observar que o 

agressor subtraiu indevidamente os bens da 

mulher, determinará o desmembramento do 

processo, e encaminhará ao juiz da Vara de 

Família, para que este juiz restitua os bens 

indevidamente subtraídos pelo agressor à 

ofendida. 

e) Os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher que vierem a ser 

criados deverão contar apenas com 

profissionais da área jurídica.  

 

50. NÃO se constitui abuso de autoridade: 

a) ordenar ou executar medida privativa da 

liberdade individual, sem as formalidades 

legais ou com abuso de poder. 

b) submeter pessoa sob sua guarda ou 

custódia a vexame ou a constrangimento 

não autorizado em lei. 

c) a inviolabilidade do domicílio, quando existir 

ordem judicial. 

d) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz 

competente, a prisão ou detenção de 

qualquer pessoa. 

e) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de 

prisão ou detenção ilegal que lhe seja 

comunicada. 

 

 

 

 

51. A Lei que institui o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas prescreve 

medidas para prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas, estabelece normas 

para repressão à produção não autorizada e ao 

tráfico ilícito de drogas e define crimes.  Quanto 

ao que dispõe a referida lei, marque a 

alternativa CORRETA. 

a) O inquérito policial será concluído no prazo 

de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver 

preso, e de 90 (noventa) dias, quando em 

liberdade. 

b) O Sisnad tem a finalidade de articular, 

integrar, organizar e coordenar as 

atividades relacionadas com a prevenção do 

uso indevido, a atenção e a reinserção 

social de usuários e dependentes de 

drogas, tão somente. 

c) Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, 

transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar será submetido à seguinte 

pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) 

anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 

1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

d) Induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar 

indevidamente droga não é considerado 

crime pela legislação pátria.  

e) A destruição das drogas apreendidas será 

executada pelo juiz competente no prazo de 

10 (dez) dias na presença do Ministério 

Público e da autoridade sanitária. 

 

52. Acerca do crime de tortura, marque a 

alternativa CORRETA. 

a) Constitui-se crime de tortura, somente 

quando causar dano psíquico a outrem. 

b) Caso o crime de tortura seja cometido por 

agente público, aumenta-se a pena de um 

terço à metade. 

c) Nas situações previstas em lei, no crime de 

tortura, o juiz poderá arbitrar fiança. 

d) Constitui-se crime de tortura submeter 

alguém, sob sua guarda, poder ou 

autoridade, com emprego de violência ou 

grave ameaça, a intenso sofrimento físico 

ou mental, como forma de aplicar castigo 

pessoal ou medida de caráter preventivo. 

e) Em qualquer situação o condenado por 

crime de tortura iniciará o cumprimento da 

pena em regime fechado. 
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53. Quanto aos crimes contra a administração 

pública, é CORRETO afirmar que: 
 

a) Os atos de improbidade devem ser 

praticados somente por agentes públicos 

servidores, podendo ser da administração 

direta, indireta ou fundacional de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de 

Território. 

b) A perda da função pública e a suspensão 

dos direitos políticos só se efetivam com o 

trânsito em julgado da sentença 

condenatória. 

c) Estão sujeitos às penalidades da Lei 

nº 8.429/92 os atos de improbidade 

praticados contra o patrimônio de entidade 

privada. 

d) Não constitui ato de improbidade 

administrativa receber, para si ou para 

outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 

qualquer outra vantagem econômica, direta 

ou indireta, a título de comissão, 

percentagem, gratificação ou presente de 

quem tenha interesse, direto ou indireto, 

que possa ser atingido ou amparado por 

ação ou omissão decorrente das atribuições 

do agente público. 

e) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, do 

agente ou de terceiro, dar-se-ão, 

necessariamente, a multa e a pena restritiva 

de liberdade. 
 

54. Marque a alternativa CORRETA, tendo como 

base o Estatuto do Desarmamento: 

a) É possível a comercialização de armas de 
fogo, acessórios e munições entre pessoas 
físicas, desde que o comerciante fique de 
posse da nota fiscal, com nome completo e 
endereço do adquirente. 

b) É proibido o porte de arma de fogo em todo 
o território nacional para os integrantes das 
Carreiras de Auditoria da Receita Federal 
do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, 
cargos de Auditor-Fiscal e Analista 
Tributário. 

c) Compete à Polícia Federal, juntamente 
como o Ministério da Justiça cadastrar as 
armas de fogo produzidas, importadas e 
vendidas no País. 

d) A autorização para o porte de arma de fogo 
das guardas municipais está condicionada à 
formação funcional de seus integrantes em 
estabelecimentos de ensino de atividade 
policial e à existência de mecanismos de 
fiscalização e de controle interno, nas 
condições estabelecidas pelo Estatuto do 
Desarmamento, observada a supervisão do 
Comando do Exército e da Polícia Federal. 

e) O certificado de Registro de Arma de Fogo, 
com validade em todo o território nacional, 
autoriza o seu proprietário a manter a arma 
de fogo exclusivamente no interior de sua 
residência ou domicílio, ou dependência 
desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, 
desde que seja ele o titular ou o 
responsável legal pelo estabelecimento ou 
empresa. 
 

 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
 

 

55. De acordo com a Constituição do Estado do 

Piauí, marque a alternativa CORRETA. 

a) Compete ao Estado, concorrentemente com 

a União, legislar sobre: custas dos serviços 

forenses. 

b) Cabe ao Estado explorar diretamente, ou 

mediante concessão, os serviços locais de 

gás canalizado, na forma da lei, podendo 

editar medida provisória para a sua 

regulamentação. 

c) Compete ao Estado, privativamente, legislar 

sobre: direito penitenciário econômico e 

urbanístico. 

d) Inexistindo lei federal sobre normas gerais, 

o Estado exercerá a competência legislativa 

suplementar para atender-lhe as 

peculiaridades. 

e) A lei federal sobre normas gerais não 

suspenderá a eficácia da lei estadual, no 

que esta lhe for contrária, se a lei federal for 

posterior à lei estadual. 
 

56. Marque a alternativa CORRETA, tendo como 
suporte a Constituição do Estado do Piauí: 

a) O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse 
e prestarão compromisso perante a Câmara 
dos Deputados e Câmara de Vereadores 
em sessão conjunta. 

b) Vagando os cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, far-se-á eleição, 120 (cento e vinte) 
dias depois de aberta a última vaga. 

c) São válidos, em qualquer tempo, os atos 
administrativos do Prefeito que impliquem o 
reajuste de salários e vencimentos do 
funcionalismo público municipal. 

d) É perfeitamente permitida a alienação de 
bens imóveis pertencentes ao patrimônio 
municipal e de suas entidades da 
administração autárquica e fundacional, no 
período de 180 (cento e oitenta) dias que 
precede a posse do Prefeito. 

e) Em caso de impedimento do Prefeito e do 
Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos 
cargos, será chamado ao exercício da 
chefia do Poder Executivo o Presidente da 
Câmara Municipal. 
 



 CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA CIVIL 2018 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DE 3ª CLASSE – PROVA TIPO “A” 

18 

57. Conforme a Constituição do Estado do Piauí, 

marque a alternativa INCORRETA. 

a) O Estado intervirá no Município, quando 

deixar de ser paga, sem motivo de força 

maior, por dois anos consecutivos, a dívida 

fundada. 

b) Cessados os motivos da intervenção ou 

findo o prazo legal, a autoridade afastada 

reassumirá suas funções, salvo a hipótese 

de impedimento legal. 

c) O Estado intervirá no Município, quando não 

forem prestadas contas devidas, na forma 

da lei. 

d) O Estado intervirá no Município, quando não 

tiver sido aplicado o mínimo exigido da 

receita municipal na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde. 

e) A intervenção no Município de território 

federal dar-se-á por decreto do Presidente 

da República. 

 

58. Acerca do regime jurídico dos Servidores 

Públicos Civis do Estado do Piauí, marque a 

alternativa CORRETA: 

a) Devidamente assistido, o maior de 16 

(dezesseis) anos, poderá ser investido em 

cargo público em qualquer situação. 

b) O servidor público estadual que possuir 

dependente com deficiência física, sensorial 

ou mental, quando comprovada por junta 

médica oficial, terá jornada de trabalho em 

regime de compensação. 

c) Será concedido horário especial ao servidor 

estudante, quando comprovada a 

incompatibilidade entre o horário escolar e o 

da repartição, sem prejuízo do exercício do 

cargo, independentemente de compensação 

de horário na repartição. 

d) São requisitos básicos para a investidura 

em cargo público, dentre eles, a aptidão 

física e mental. 

e) Sem qualquer prejuízo e considerado de 

efetivo exercício, poderá o servidor 

ausentar-se do serviço por 5 (cinco) dias 

consecutivos em razão de: casamento  ou 

no caso do falecimento do cônjuge ou 

companheiro. 

 

 

 

 

 

59. Dispõe o Estatuto da Polícia Civil do Estado do 

Piauí sobre as carreiras policiais. É CORRETO 

afirmar que: 

a) A Polícia Judiciária compõe-se de polícia 

civil e de polícia técnico-científico. 

b) São cargos da polícia judiciária: perito 

médico-legal, perito odonto-legal, delegado 

de polícia, escrivães e agente de polícia.  

c) A Polícia Civil é constituída pelos seguintes 

cargos: delegado de polícia; perito médico-

legal, perito odonto-legal, perito criminal, 

escrivão de polícia, agente de polícia e 

perito papiloscopista policial.  

d) Ao delegado de polícia de carreira compete 

a direção da polícia judiciária, a ele ficando 

subordinados hierarquicamente os 

escrivães, os agentes de polícia e o perito 

papiloscopista policial. 

e) O Diretor da polícia técnico-científica fica 

subordinado diretamente ao Governador do 

Estado. 

 

60. Marque a alternativa CORRETA de acordo com 

Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí.   

a) O policial removido de ofício ou a pedido 

fará jus a ajuda de custo. 

b) A remoção de ofício do policial, salvo 

imperiosa necessidade do serviço, 

devidamente justificada só poderá ser 

efetivada após 1 (um) ano, no mínimo de 

exercício em cada localidade. 

c) O policial civil inativo terá direito à 

identidade policial, com cor diferenciada, em 

que conste sua condição de inativo, não lhe 

sendo assegurado o direito ao porte de 

arma. 

d) É permitido ao policial civil deixar de portar 

sua credencial oficial, quando não encontra-

se em serviço. Deve portar sempre a 

identidade funcional, uma vez que a falta da 

funcional em serviço será punida 

administrativamente com suspensão. 

e) Preso provisoriamente, o policial civil, 

enquanto não perder a condição de 

servidor, permanecerá em prisão especial, 

durante o curso da ação penal e até que a 

sentença transite em julgado. 
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PROVA ESCRITA DISSERTATIVA 
 

O repertório de conhecimentos de que necessitamos enquanto seres sociais é construído a partir de 

experiências, estudos, interações as mais diversas com nossos pares e com a própria natureza.  

Partindo de seus conhecimentos assim adquiridos e dos textos motivadores apresentados, redija um 

texto dissertativo-argumentativo, em prosa, respeitando os preceitos normativos da modalidade escrita formal da 

língua portuguesa, no qual desenvolva um tema que há muito está na ordem dos debates, mas, dada a sua 

complexidade, o problema  parece estar longe de ser resolvido: MAIORIDADE PENAL E JUSTIÇA SOCIAL NO 

BRASIL CONTEMPORÂNEO: O REAL E O REALIZÁVEL. 

Lembre-se de que o seu texto deverá apresentar um ponto de vista. Esse ponto de vista deverá ser 

defendido a partir de argumentos consistentes, selecionados e apresentados de forma coesa e coerente e deverá, 

necessariamente, apresentar uma proposta de solução para o problema que você trouxer à discussão. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 

TEXTO I 

(...) 

Maioridade penal é a idade mínima para que uma pessoa pode ser julgada criminalmente por 

seus atos como um adulto. No Brasil, e em vários países do mundo, a maioridade penal começa a partir 

dos 18 anos de idade.  

Também conhecida por maioridade criminal, esta é considerada uma linha divisória na forma 

como o tratamento de determinado ato deverá ser julgado. Para os indivíduos que possuem idade superior 

à estabelecida pela maioridade penal, todo o processo de julgamento é regido pelas leis do Código Penal 

do país. Os menores de idade, no entanto, caso comentam atos ilegais, devem ser julgados e punidos de 

acordo com a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

(...) 

Não se deve confundir maioridade penal com responsabilidade penal. Os jovens, a partir dos 

12 anos de idade, já podem responder por atos de criminalidade, no entanto, seguindo uma linha 

socioeducativa. 

O objetivo da punição para os indivíduos que estiverem abaixo da maioridade penal não é o 

de fazerem sofrer pelos crimes que cometeram, mas sim ajudar a preparar o jovem para a vida adulta, 

ajudando-o a recomeçar de maneira mais digna.  
                                     (https://www.significados.com.br/maioridade-penal/- Acesso em 8.5.2018) 

 

TEXTO II 
 

 
(www.ufjf.br/notícias - Acesso em 6.5.2018) 

https://www.google.com.br/search?q=charge+sobre+conhecimento&tbm 

https://www.significados.com.br/maioridade-penal/-
http://www.ufjf.br/noticias/2017/01/18/10-charges-mostram-que-o-brasil-atual-e-coisa-do-passado/
http://www.ufjf.br/notícias%20-%20Acesso%20em%206.5.2018
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TEXTO III 

 

Por que argumentam a favor? 

 Porque adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento o suficiente para responder 

por seus atos. Esse argumento pode aparecer de formas diferentes. Algumas apontam, por 

exemplo, que jovens de 16 anos já podem votar, então por que não poderiam responder 

criminalmente, como qualquer adulto? Ele se pauta na crença de que adolescentes já 

possuem a mesma responsabilidade pelos seus próprios atos que os adultos. 

 

Por que argumentam contra? 

 Porque é mais eficiente educar do que punir. Educação de qualidade é uma ferramenta 

muito mais eficiente para resolver o problema da criminalidade entre os jovens do que o 

investimento em mais prisões para esses mesmos jovens. O problema de criminalidade entre 

menores só irá ser resolvido de forma efetiva quando o problema da educação for superado. 
 

(http://www.politize.com.br/reducao-da-maioridade-penal-argumentos/- Acesso em 8.5.2018). 

 

 

 

PARA ELABORAR SEU TEXTO, NÃO DEIXE DE CONSIDERAR AS ORIENTAÇÕES 

DO EDITAL 002/2018, DE 05/04/2018, NOTADAMENTE, AQUELAS QUE SEGUEM: 
 

11.3.14. A Prova Escrita Dissertativa deverá ser redigida em letra legível, com caneta esferográfica 

transparente de tinta de cor azul ou preta, e não será permitida a interferência e/ou a participação de outras 

pessoas que não o próprio candidato, salvo nos casos em que este tenha solicitado atendimento especial 

para a realização da prova. Assim sendo, o candidato será acompanhado por um fiscal do NUCEPE 

devidamente treinado, para tal fim, mas sua interferência dar-se-á somente no sentido de transcrever o 

texto, especificado oralmente e/ou soletrado a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação pelo 

candidato.  

11.3.15. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de texto definitivo da Prova Escrita 

Dissertativa.  

11.3.16. A folha do texto definitivo da Prova Escrita Dissertativa não poderá ser assinada, rubricada ou 

conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob 

pena de anulação do texto nesta contido. A detecção de qualquer marca identificadora do candidato no 

espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto.  

11.3.17. A folha de texto definitivo será o único documento válido para a correção da Prova Escrita 

Dissertativa. A folha para rascunho no Caderno de Prova é de preenchimento facultativo e não valerá para 

efeito de correção. 

11.3.18. A Prova Escrita Dissertativa deverá ser desenvolvida em no mínimo 20 (vinte) linhas e no 

máximo 30 (trinta) linhas.  

11.3.19. Não será permitido exceder o limite de linhas contidas na folha de texto definitivo e/ou escrever 

no verso da referida folha.  

11.3.20. O candidato que não tiver a Prova Escrita Dissertativa corrigida, considerando o limite 

estabelecido no subitem 11.2.12, deste Edital, estará eliminado deste Concurso Público, não possuindo 

classificação alguma no Certame.  

http://www.politize.com.br/papel-do-eleitor/
http://www.politize.com.br/unidades-prisionais-brasil-tipos/
http://www.politize.com.br/reducao-da-maioridade-penal-argumentos/-
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11.3.21. A Prova Escrita Dissertativa será desenvolvida a partir de um tema de ordem política, social ou 

cultural, em texto dissertativo. A proposta apresentada terá como base texto(s) ou fragmento(s) deles, de 

forma que sirvam como subsídios para uma reflexão escrita sobre o tema proposto.  

11.3.22. A pontuação da Prova Dissertativa a ser considerada terá como referência os itens e as exigências 

determinadas a cada um deles (máxima de 5,0 (cinco) pontos) e (mínima de 0,0 (zero) ponto), conforme o 

desempenho do candidato, sendo que a soma destes poderá adquirir pontuação máxima de até 20,0 (vinte) 

pontos, conforme Anexo III, deste Edital.  

11.3.23. A Prova Escrita Dissertativa receberá NOTA ZERO, se: a) O candidato não desenvolver a 

proposta da Redação e/ou se houver fuga ao tema; b) O candidato não se identificar no local especificado 

do caderno de Redação; c) O candidato identificar-se sob qualquer forma fora do local especificado no 

item b; d) O candidato não desenvolver o tema em no mínimo 20(vinte) linhas e/ou exceder o limite de 

30(trinta) linhas contidas na folha de texto definitivo e/ou escrever no verso da referida folha; e) O texto 

for escrito em forma de verso; f) O texto for escrito de forma ilegível; g) O texto for escrito a lápis ou a 

caneta esferográfica que não de tinta de cor azul ou preta.  

 

 

 

 


