
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ACADEMIA DE POLÍCIA
SECRETARIA DE CONCURSOS PÚBLICOS

concurso público

001. Prova Preambular

agente de telecomunicações policial

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 80 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	4	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridas	2	horas	do	início	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

01.07.2018

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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02. A afirmação de que, atualmente, a escravidão é multiétnica 
equivale a dizer que ela

(A) não respeita a cultura dos povos.

(B) se restringe a migrantes de algumas regiões.

(C) expressa variadas formas de crueldade.

(D) se restringe a etnias desconhecidas.

(E) atinge várias raças e culturas.

03. Com a expressão em destaque na passagem “…abrigar 
160 000 pessoas escravizadas é um escândalo humano 
de proporções épicas.”, a autora está afirmando, mediante 
o emprego de palavras em sentido

(A) próprio, que a dimensão do escândalo é verídica.

(B) figurado, que a dimensão do escândalo é comovente.

(C) figurado, que a dimensão do escândalo é grandiosa.

(D) próprio, que a dimensão do escândalo é terrível.

(E) figurado, que a dimensão do escândalo é insana.

04. É correto concluir que, em relação às ações oficiais de  
vigilância do trabalho escravo no Brasil, a autora demons-
tra ter sentimento de

(A) esperança.

(B) pessimismo.

(C) descaso.

(D) neutralidade.

(E) confiança.

Para responder às questões de números 05 e 06, considere a 
seguinte passagem que inicia o quarto parágrafo:

Estima-se que atualmente 160 000 brasileiros trabalhem 
e vivam no país em condições semelhantes às de escravidão 
– ou seja, estão submetidos a trabalho forçado, servidão por 
meio de dívidas, jornadas exaustivas e circunstâncias degra-
dantes (em relação a moradia e alimentação, por exemplo).

05. É correto afirmar que essa passagem

(A) retoma algumas informações anteriormente expres-
sas, introduzindo um dado novo, referente ao número 
de escravizados.

(B) destaca a quantidade de escravizados atuais, equi-
parando-a à quantidade dos retratados na galeria de 
fotos.

(C) traz informações novas acerca das condições de tra-
balho escravo, evitando repetir fatos anteriormente 
mencionados.

(D) contradiz os dados expostos na sequência, evitando 
fazer comparações com a quantidade de escravos 
africanos.

(E) repete informações anteriormente expressas, inclu-
sive a que se refere à quantidade de pessoas viven-
do como escravas.

língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números 01 a 10.

Escravos no século XXI

Esses retratos, junto com muitos outros, formam uma  
galeria que o país não gosta de ver. São vários Antônios, 
vários Franciscos, vários Josés que dão carne e osso a um 
grande drama brasileiro: o trabalho em condições análogas 
às de escravidão. Sim, todas essas pessoas foram escravi-
zadas – em pleno século XXI.

Enredadas em dívidas impagáveis, manipuladas pelos 
patrões e submetidas a situações deploráveis no trabalho, 
elas chegaram a beber a mesma água que os porcos, e algu-
mas sofreram a humilhação máxima de ser espancadas, para 
não falar de constantes ameaças de morte.

Quando os livros escolares informam que a escravidão 
foi abolida no Brasil em 13 de maio de 1888, há exatos 130 
anos, fica faltando dizer que se encerrou a escravidão negra 
– e que, ainda hoje, a escravidão persiste, só que agora é 
multiétnica.

Estima-se que atualmente 160 000 brasileiros trabalhem 
e vivam no país em condições semelhantes às de escravidão 
– ou seja, estão submetidos a trabalho forçado, servidão por 
meio de dívidas, jornadas exaustivas e circunstâncias degra-
dantes (em relação a moradia e alimentação, por exemplo). 
Comparada aos milhões de africanos trazidos para o país 
para trabalhar como escravos, a cifra atual poderia indicar 
alguma melhora, mas abrigar 160 000 pessoas escravizadas 
é um escândalo humano de proporções épicas. Em 1995, o 
governo federal reconheceu oficialmente a continuidade da-
quele crime inclassificável – e criou uma comissão destinada 
a fiscalizar o trabalho escravo. O pior é que, em vez de  
melhorar, a situação está ficando mais grave.

(Jennifer Ann Thomas, Veja, 09 de maio de 2018. Adaptado)

01. É correto afirmar que o segundo parágrafo do texto

(A) mostra ações de intolerância de patrões, as quais 
não têm registro na história do país.

(B) apresenta argumentos que fundamentam a abolição 
da escravidão, ocorrida em 1888.

(C) aponta a necessidade de subsistência como fator 
motivador do trabalho escravo.

(D) critica a omissão do Estado e da sociedade, que se 
calam diante de fatos tão graves.

(E) expõe fatos que justificam a afirmação de que ainda 
se escravizam pessoas no Brasil.
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10. Na passagem “... fica faltando dizer que se encerrou a  
escravidão negra...”, o pronome “se” é empregado indi-
cando que o sujeito é paciente da ação verbal, como 
ocorre também em:

(A) Querem saber se serão pagos pelo trabalho prestado.

(B) Os homens não se deixam escravizar e buscam 
seus direitos.

(C) Ali se trabalha como escravo, em péssimas condições.

(D) Lamentavelmente, ainda hoje se escravizam pessoas.

(E) Todos se sentem submetidos a condições degra-
dantes.

11. A alternativa em que todas as palavras estão correta-
mente grafadas é:

(A) A pretenção do acusado não foi acatada: ele queria 
tratamento de excessão.

(B) A justiça não admite privilégios que sejam empeci-
lhos à aplicação da lei.

(C) Eles fazem juz a um prêmio por sua grande dedica-
ção aos desassistidos.

(D) O excesso de zelo levou o rapaz a amenisar a versão 
dos fatos.

(E) Durante a viajem, foi preciso fazer a converção da 
moeda.

Leia a tira, para responder às questões de números 12 e 13.

(Bill Watterson. Calvin e Haroldo. Disponível em:  
<http://tiras-do-calvin.tumblr.com>. Acesso em: 09 de maio de 2018)

06. A expressão “ou seja”, em destaque na passagem, intro-
duz, em relação ao trecho que a antecede,

(A) uma alternativa.

(B) uma correção.

(C) um testemunho.

(D) um esclarecimento.

(E) uma contradição.

07. Assinale a alternativa que substitui a expressão em des-
taque na passagem “ ... ainda hoje, a escravidão persiste, 
só que agora é multiétnica.”, preservando a relação de 
sentido do original.

(A) mas

(B) desde que

(C) até

(D) pois

(E) como

08. Assinale a alternativa em que as palavras estão acentua-
das obedecendo à mesma regra que determina a acentua-
ção, respectivamente, das palavras “vários” e “análogas”.

(A) Dívidas; há.

(B) Josés; água.

(C) Antônios; multiétnica.

(D) Deploráveis; inclassificável.

(E) País; máxima.

09. Assinale a alternativa que reescreve livremente trecho do 
texto de acordo com a norma-padrão de regência nomi-
nal e verbal.

(A) Esses retratos, juntamente a muitos outros, formam 
a galeria de uma realidade que o país não gosta.

(B) Esses retratos, em companhia de muitos outros, for-
mam a galeria de uma realidade que o país sente 
aversão.

(C) Esses retratos, na companhia a muitos outros,  
formam a galeria de uma realidade em que o país 
tem horror.

(D) Esses retratos, de lado a muitos outros, formam a 
galeria de uma realidade na qual o país não aprecia.

(E) Esses retratos, ao lado de muitos outros, formam a 
galeria de uma realidade de que o país não gosta.
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14. É correto afirmar que o texto trata de um episódio histó-
rico

(A) notável, contendo manifestações de religiosidade.

(B) rotineiro, ocorrido em circunstâncias previsíveis.

(C) vergonhoso, destacando a crueldade do carrasco.

(D) incomum, expondo contradições da lei.

(E) invulgar, com críticas ao registro da ocorrência.

15. Considerando-se as características do texto, é correto 
afirmar que se trata do tipo

(A) dissertativo, com discussão de ideias.

(B) dissertativo, com pontos de vista de personagens.

(C) narrativo, com apresentação de uma tese.

(D) descritivo, com caracterização de ambiente.

(E) narrativo, com exposição de fatos.

16. Assinale a alternativa em que a nova ordem das palavras 
no enunciado e a pontuação nele adotada mantêm a cor-
reção e o sentido do enunciado original.

(A) Mas, como exemplo para desencorajar futuros cons-
piradores, era preciso matar Frei Caneca, de qual-
quer jeito.

(B) Então o ajudante do carrasco veio, que também 
diante da visão da Virgem Maria se recusou, a exe-
cutar Frei Caneca.

(C) O carrasco recuou, quando já se preparava para o 
gesto fatal dizendo que a Virgem Maria estava junto 
ao condenado, com o rosto pálido.

(D) O juiz mandou, trazer em troca, da execução de Frei 
Caneca, dois presos da cadeia pública e lhes ofere-
ceu a liberdade.

(E) Aí, foram buscar dois escravos, mesmo duramente 
açoitados, e esses, negaram-se a participar da exe-
cução.

17. Assinale a alternativa que expressa adequadamente o 
sentido contextual das palavras “impassível” e “altivo”, 
em destaque no início do segundo parágrafo.

(A) Importunado e cheio de orgulho.

(B) Intranquilo e cheio de desconfiança.

(C) Calmo e cheio de esperança.

(D) Imperturbável e cheio de brio.

(E) Emudecido e cheio de si.

12. O comentário do garoto Calvin, no último quadrinho,  
sugere que

(A) o tigre costuma lhe dar respostas apreciadas pelos 
professores.

(B) tanto o garoto quanto o tigre apreciam tarefas que 
desafiam a criatividade.

(C) ele está certo de que sua nota corresponderá à origi-
nalidade da resposta.

(D) ele não confia em que a resposta do tigre esteja  
correta.

(E) o tigre é a garantia de que o garoto cumpra suas 
tarefas com precisão.

13. Assinale a alternativa que dá outra redação a uma das 
falas da tira, mantendo-a de acordo com a norma-padrão.

(A) Será bom se eu obter um ponto por originalidade.

(B) Um pronome é um nome favorável à todos os nomes.

(C) Seria bom se eu obtivesse um ponto por originalidade.

(D) Preciso de ajuda para mim concluir a tarefa. Um pro-
nome, o que é?

(E) Careço sua ajuda na minha tarefa. Do que se trata 
um pronome?

Leia o texto, para responder às questões de números 14 a 23.

Frei Caneca e a Virgem Maria

No dia 13 de janeiro de 1825, um condenado caminhava 
com passos firmes na direção da forca, no centro do Recife. 
Era o frei Joaquim do Amor Divino Caneca, o lendário Frei 
Caneca, lutador incansável pela independência do Brasil. Ele 
tinha participado da revolta da Confederação do Equador, 
sufocada pelo governo de Pernambuco. Vestia o hábito da 
Irmandade da Madre de Deus. Sob o olhar curioso da mul-
tidão, foi submetido ao degradante ritual da desautoração*, 
perdendo os direitos eclesiásticos, para que pudesse enfren-
tar o suplício da forca.

Impassível e altivo, deixou que os monges despissem 
suas vestes sagradas. Permaneceu firme quando recebeu na 
tonsura** o golpe simbólico da excomunhão. O carrasco já se 
preparava para o gesto fatal, quando recuou, com o rosto pá-
lido, dizendo que a Virgem Maria estava junto ao condenado. 
Veio então o ajudante do carrasco, que também se recusou 
a executar Frei Caneca, diante da visão da Virgem Maria. 
Aí foram buscar dois escravos. E esses, mesmo duramente 
açoitados, negaram-se a participar da execução. O juiz man-
dou trazer dois presos da cadeia pública e lhes ofereceu a 
liberdade em troca da execução de Frei Caneca. E eles igual-
mente se negaram, alegando a visão da Virgem Maria.

Mas era preciso matar Frei Caneca de qualquer jeito, 
como exemplo para desencorajar futuros conspiradores. O 
juiz então ordenou que ele fosse fuzilado. Percebendo que os 
soldados tremiam com as armas na mão, Frei Caneca procu-
rou exortá-los:

– Vamos, meus amigos. Não me façam sofrer muito. Vir-
gem Maria há de compreender os vossos temores. Tenham 
fé, ela já os perdoou.

E os tiros provocaram um arrepio na multidão silenciosa.
(Eloy Terra. 500 anos: Crônicas pitorescas da história do Brasil. Adaptado)

*Desautoração: privação da dignidade do cargo, como medida punitiva.
**Tonsura: corte redondo dos cabelos no topo da cabeça dos clérigos.
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22. Observe a relação temporal entre as situações expres-
sas pelos verbos destacados nos seguintes trechos: (I) 
No dia 13 de janeiro de 1825, um condenado caminhava 
com passos firmes na direção da forca, no centro do  
Recife. (II) Ele tinha participado da revolta da Confede-
ração do Equador. (III) Vestia o hábito da Irmandade da 
Madre de Deus.

É correto concluir que

(A) a situação expressa no trecho II é anterior à expressa 
no trecho I.

(B) a situação expressa no trecho I é posterior à expressa 
no trecho III.

(C) a situação expressa no trecho II é simultânea à  
expressa no trecho III.

(D) as situações expressas nos trechos II e III são ante-
riores à expressa no trecho I.

(E) as situações expressas nos trechos I e II são conco-
mitantes.

23. Assinale a alternativa que expressa com regência corre-
ta, nos colchetes, ideia em oposição à do texto original.

(A) pudesse enfrentar o suplício [pudesse encarar ao 
suplício].

(B) se recusou a executar Frei Caneca [concordou em 
executar Frei Caneca].

(C) estava junto ao condenado [estava distante ao con-
denado].

(D) negaram-se a participar [hesitaram de].

(E) passos firmes na direção da forca [passos firmes no 
rumo da forca].

Leia o texto, para responder às questões de números 24 a 29.

O exorcismo

Rosário, a feiticeira andaluza, estava há muitos anos  
lutando contra os demônios. O pior dos satanases tinha sido 
seu sogro. Aquele malvado tinha morrido estendido na cama, 
na noite em que blasfemou*, e o crucifixo de bronze soltou-se 
da parede e quebrou-lhe o crânio.

Rosário se ofereceu para desendemoniar-nos. Jogou no 
lixo a nossa bela máscara mexicana de Lúcifer e esparramou 
uma fumaçarada de arruda, manjerona e louro bendito. Depois 
pregou na porta uma ferradura com as pontas para fora,  
pendurou alguns alhos e derramou, aqui e acolá, punhadinhos 
de sal e montões de fé.

– Ao mau tempo, cara boa, e para a fome, viola – disse.
E disse que dali para a frente era conosco, porque a  

sorte não ajuda quem não a ajuda a ajudar.
(Eduardo Galeano, O livro dos abraços. Adaptado)

*Proferiu palavras ofensivas à divindade.

18. A frase em que a palavra destacada está empregada em 
sentido conotativo (figurado) é:

(A) Ele tinha participado da revolta da Confederação do 
Equador, sufocada pelo governo de Pernambuco.

(B) Impassível e altivo, deixou que os monges despissem 
suas vestes sagradas.

(C) Mas era preciso matar Frei Caneca de qualquer jeito, 
como exemplo para desencorajar futuros conspira-
dores.

(D) E esses, mesmo duramente açoitados, negaram-se 
a participar da execução.

(E) Vestia o hábito da Irmandade da Madre de Deus.

19. Assinale a alternativa em que, segundo a norma-padrão, 
o pronome, na expressão destacada, pode ser colocado 
também depois do verbo.

(A) Não me façam sofrer muito.

(B) O carrasco se preparava para o gesto fatal.

(C) E eles igualmente se negaram, alegando a visão da 
Virgem Maria.

(D) Veio então o ajudante do carrasco, que também se 
recusou a executar Frei Caneca.

(E) Tenham fé, ela já os perdoou.

20. Assinale a alternativa que substitui a conjunção desta-
cada na passagem “Aí foram buscar dois escravos. E 
esses, mesmo duramente açoitados, negaram-se a par-
ticipar da execução.”, preservando a relação de sentido 
do original.

(A) portanto

(B) porém

(C) embora

(D) pois

(E) caso

21. A alternativa que reescreve o trecho “O juiz então orde-
nou que ele fosse fuzilado.”, de acordo com a norma-
-padrão de emprego e colocação de pronome, é:

(A) O juiz então ordenou que lhe fuzilassem.

(B) O juiz então ordenou que fuzilassem-lhe.

(C) O juiz então ordenou que fuzilassem-o.

(D) O juiz então ordenou que fuzilassem ele.

(E) O juiz então ordenou que o fuzilassem.
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28. Na pronúncia, as palavras “mau” e “porque”, destacadas 
nos dois últimos parágrafos do texto, muitas vezes não 
se distinguem de “mal” e “por que”, o que acaba por refle-
tir-se em emprego inadequado delas, na escrita. Assinale 
a alternativa em que essas palavras estão corretamente 
empregadas no contexto.

(A) A polícia descobriu os meios por que atuam as qua-
drilhas que assaltam à luz do dia, mau disfarçando o 
que fazem.

(B) Uma informação mal interpretada causa grandes pro-
blemas, porque gera resposta e ações inadequadas.

(C) O que o funcionário, até então, mau sabia é o motivo 
porque seu nome foi posto na lista dos não promo-
vidos.

(D) Ainda não se descobriu porque o projeto foi devol-
vido ao setor de planejamento; suspeita-se que  
tenha sido mau feito.

(E) As peças foram devolvidas por que acusaram mal 
funcionamento e provocaram acidentes.

29. A criação da palavra “fumaçarada” associa fumaçada e 
fumarada, formadas a partir de fumaça. É correto afirmar 
que a palavra criada produz efeito estilístico compatível 
com a ideia de

(A) comparativo, grande quantidade.

(B) diminutivo, pequena intensidade.

(C) diminutivo, pouca qualidade.

(D) aumentativo, grande quantidade.

(E) aumentativo, média intensidade.

30. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do enun-
ciado a seguir, de acordo com a norma-padrão de con-
cordância.

     as proporções do acidente,      as vias da 
redondeza, ficando      às pessoas trafegar pelo  
local, pois ainda      focos de incêndio     .

(A) Dado … foram interditadas … proibidas … haviam 
… disperso

(B) Dadas … foram interditadas … proibido … havia … 
dispersos

(C) Dadas … foi interditado … proibido … haviam … dis-
persos

(D) Dado …foram interditadas … proibido … havia … 
disperso

(E) Dado … foi interditado … proibidas … havia … dis-
perso

Para responder às questões de números 24 e 25, considere 
a passagem final do texto: “E disse que dali para a frente 
era conosco, porque a sorte não ajuda quem não a ajuda a 
ajudar.”

24. É correto concluir, a partir da recomendação da feiticeira, 
que

(A) a sorte independe de autoajuda.

(B) o futuro depende muito da sorte de cada um.

(C) a feitiçaria não tem limites para quem tem sorte.

(D) as coisas acontecem no tempo certo, basta aguardar.

(E) a sorte não alcança quem nada faz.

25. É correto afirmar que o termo “a”, no trecho “não a ajuda”, é

(A) um artigo, que identifica o gênero da palavra “ajuda”.

(B) uma preposição, exigida pelo substantivo “ajuda”.

(C) uma preposição, exigida pelo verbo “ajudar”.

(D) um pronome, que se refere à palavra “sorte”.

(E) um pronome, que se refere à palavra “conosco”.

26. Na passagem “blasfemou, e o crucifixo de bronze  
soltou-se da parede e quebrou-lhe o crânio”, o trecho 
destacado expressa, em relação à ação de blasfemar, 
ideia de

(A) oposição.

(B) modo.

(C) consequência.

(D) condição.

(E) proporção.

27. As palavras do texto que se associam por compartilha-
rem um núcleo comum de sentido são:

(A) feiticeira, malvado e viola.

(B) andaluza, sogro e arruda.

(C) blasfemou, crânio e máscara.

(D) desendemoniar-nos, ferradura e fome.

(E) demônios, satanases e Lúcifer.
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34. Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, todo ser humano tem

(A) assegurado o direito ao amplo acesso à informação, 
sendo vedado, em qualquer hipótese, resguardar o 
sigilo da fonte.

(B) deveres para com a comunidade, na qual o livre  
e pleno desenvolvimento de sua personalidade é 
possível.

(C) direito à prestação de assistência religiosa nas enti-
dades civis e militares de internação coletiva.

(D) direito a obter gratuitamente certidões em reparti-
ções públicas para o exercício da ampla defesa.

(E) assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem.

35. Com relação à estabilidade prevista na Lei no 10.261, de 
28 de outubro de 1968, assinale a alternativa correta.

(A) É assegurada a estabilidade somente ao funcionário 
que, nomeado por concurso, contar mais de 1 (um) 
ano de efetivo exercício.

(B) O funcionário estável só poderá ser demitido em vir-
tude de processo administrativo, assegurada ampla 
defesa.

(C) A estabilidade diz respeito ao serviço público e não 
ao cargo, ressalvando-se à Administração o direito 
de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual 
padrão, de acordo com as suas aptidões.

(D) O funcionário estável só poderá ser demitido em vir-
tude de sentença judicial, assegurada ampla defesa.

(E) A estabilidade diz respeito ao serviço público e ao 
cargo, sendo vedado à Administração aproveitar o 
funcionário em outro cargo de igual padrão.

36. O servidor público que exige para outrem, indiretamente, 
fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida

(A) comete o crime de concussão.

(B) não comete qualquer crime.

(C) comete o crime de corrupção passiva.

(D) comete o crime de prevaricação.

(E) comete o crime de corrupção ativa.

noções de direito

31. Assinale a alternativa que, nos termos da Constituição 
Federal, apresenta apenas crimes inafiançáveis e im-
prescritíveis.

(A) Ação de grupos armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático;  
tortura.

(B) Hediondos; racismo.

(C) Terrorismo; tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins.

(D) Tortura; tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

(E) Racismo; ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

32. Nos termos da Constituição Federal, às polícias civis, 
diri gidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,

(A) ressalvada a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares.

(B) com exclusividade, as funções de polícia judiciária e 
a apuração de infrações penais, exceto as militares.

(C) ressalvada a competência da União, as atribuições 
estaduais de polícia judiciária e administrativa.

(D) com exclusividade, as funções de polícia judiciária e 
a apuração de infrações penais.

(E) ressalvada a competência da União, as atribuições 
estaduais de polícia judiciária e administrativa e a 
apuração de infrações penais.

33. Nos termos da Constituição do Estado de São Paulo, lei 
específica definirá a organização, o funcionamento e as 
atribuições da Superintendência da Polícia Técnico-Cien-
tífica, que será

(A) integrada pela Polícia Civil, Instituto de Criminalística 
e Instituto Médico Legal, sendo dirigida por Delegado 
de Polícia de Classe Especial.

(B) dirigida, alternadamente, por Delegado de Polícia, 
Perito Criminal e Médico Legista, sendo integrada 
pelos seguintes órgãos: Instituto de Criminalística e 
Instituto Médico Legal.

(C) dirigida, alternadamente, por Perito Criminal e Médico 
Legista, sendo integrada pelos seguintes órgãos: 
Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal.

(D) integrada pela Polícia Civil, Instituto de Criminalística 
e Instituto Médico Legal, sendo dirigida pelo Secretá-
rio de Segurança Pública.

(E) dirigida por Delegado de Polícia, sendo integrada 
pelos seguintes órgãos: Instituto de Criminalística e 
Instituto Médico Legal.
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noções de informÁtica e comunicaçÃo

41. Um usuário de um computador com o sistema operacio-
nal Windows tem acesso aos seguintes arquivos:

A – arquivo armazenado em um pen drive.
B – arquivo armazenado em um disco HD interno.
C – arquivo armazenado em um disco HD externo.
D –  arquivo armazenado em um disco HD de outro com-

putador ligado em rede.

A relação que apresenta apenas arquivos que não são 
colocados na pasta Lixeira após a exclusão é:

(A) A e D.

(B) C e D.

(C) B e C.

(D) A e C.

(E) B e D.

42. O usuário de um computador com o sistema operacional 
Windows faz uso, com frequência, da Área de Transfe-
rência, que é

(A) um recurso para a realização de cópias de segurança 
(backups) a serem transferidas para discos externos 
de armazenamento.

(B) o recurso para que o usuário possa transferir e-mails.

(C) o local que permite ao usuário colocar os ícones para 
os programas e arquivos de seu interesse.

(D) uma região de memória que armazena de forma tem-
porária os objetos copiados ou recortados, enquanto 
aguardam para serem colados.

(E) o recurso para que o usuário possa transferir arqui-
vos entre computadores ligados em rede.

43. Os atalhos podem ser colocados na Área de Trabalho do 
sistema operacional Windows. A afirmação correta sobre 
atalhos é:

(A) atalhos para páginas web não são permitidos.

(B) eles permitem o acesso rápido a diversos elementos, 
como programas.

(C) atalhos para arquivos são permitidos desde que esses 
arquivos estejam armazenados na pasta Atalhos 
para Arquivos.

(D) impressoras, unidades de disco e outros elementos 
do hardware do computador não suportam atalhos.

(E) um atalho para um arquivo, quando excluído, provoca 
a exclusão do arquivo correspondente.

noções de criminologia

37. É correto afirmar que o controle social formal é represen-
tado, entre outras, pelas seguintes instâncias:

(A) Igreja, Família e Opinião Pública.

(B) Escola, Igreja e Polícia.

(C) Forças Armadas, Polícia e Escola.

(D) Polícia, Forças Armadas e Ministério Público.

(E) Família, Escola e Ministério Público.

38. A criminologia

(A) é uma ciência do dever ser, conceitual e teórica, que 
não se utiliza de métodos biológicos e sociológicos.

(B) é uma ciência do dever ser, empírica e experimental, 
que se utiliza de métodos biológicos e sociológicos.

(C) é uma ciência do ser, empírica e experimental, que 
se utiliza de métodos biológicos e sociológicos.

(D) não é uma ciência, sendo reconhecida como dou-
trina alicerçada no ser e que se utiliza de métodos 
biológicos, sociológicos e empíricos.

(E) é uma ciência do ser, conceitual e teórica, que não 
se utiliza de métodos biológicos e sociológicos.

39. Na classificação de Benjamin Mendelsohn, a vítima  
imaginária é considerada uma vítima

(A) mais culpada que o infrator.

(B) voluntária ou tão culpada quanto o infrator.

(C) completamente inocente ou ideal.

(D) unicamente culpada.

(E) de culpabilidade menor ou por ignorância.

40. É correto afirmar que as medidas voltadas à população 
carcerária, com caráter punitivo e com desiderato na  
recuperação do recluso para evitar, por meio da ressocia-
lização, sua reincidência,

(A) integram a prevenção primária, atacando a raiz do 
conflito e visando à recuperação do criminoso, dimi-
nuindo-se os indicadores criminais.

(B) são relevantes para a criminologia, impactando na  
diminuição dos indicadores criminais, entretanto não 
podem ser consideradas como medidas de prevenção.

(C) são relevantes para a criminologia e integram a pre-
venção terciária, visando à recuperação do criminoso.

(D) são relevantes para a criminologia, atacando a raiz 
do conflito e visando à recuperação do criminoso, 
entretanto não podem ser consideradas como medi-
das de prevenção.

(E) são relevantes para a vitimologia, atacando a raiz 
do conflito e visando à recuperação do criminoso, 
e ntretanto não podem ser consideradas como medi-
das de prevenção.
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47. No MS-Word 2016 (em português e em sua configuração 
padrão), a formatação de parágrafo possibilita algumas 
formas de recuo, que são:

(A) Acima e Abaixo.

(B) À Frente e Atrás.

(C) Esquerda e Direita.

(D) Anterior e Posterior.

(E) Simples e Complexo.

48. No MS-Word 2016, o recurso WordArt permite

(A) desenhar à mão livre dentro de uma caixa de desenho.

(B) formatar figuras do tipo retângulo e círculo, acrescen-
tando recursos como sombra.

(C) retocar imagens, alterando atributos dos seus pixels.

(D) acrescentar molduras a imagens inseridas no docu-
mento.

(E) adicionar um toque artístico ao documento, usando 
uma caixa de texto.

49. Um usuário do MS-Word 2016 (em português e em sua 
configuração padrão) deseja configurar o tamanho de 
uma página do documento. Três dos tamanhos disponi-
bilizados são:

(A) B3, Carta (Letter) e Cartolina.

(B) B3, Ofício (Legal) e Super A4.

(C) C2, Ofício (Legal) e Cartolina.

(D) A4, Carta (Letter) e Ofício (Legal).

(E) A3, B2 e C1.

50. Considere a seguinte planilha editada no MS-Excel 2016 
(em português e em sua configuração padrão).

Ainda, as seguintes fórmulas foram inseridas nas células 
A6, B6 e C6.

A6: =SOMA(A1:C4)

B6: =MÁXIMO(B1:B4)

C6: =A6+B6

O resultado produzido na célula C6 foi:

(A) 37

(B) 35

(C) 36

(D) 33

(E) 34

44. Os arquivos e as pastas possuem um nome, que deve 
respeitar certas regras. No sistema operacional Windows, 
como a versão 7,

(A) a extensão de um arquivo não pode ter mais do que 
4 caracteres.

(B) os nomes podem utilizar qualquer caractere presente 
no teclado do computador.

(C) os nomes não podem conter mais do que 64 carac-
teres.

(D) todo arquivo deve ter, necessariamente, uma exten-
são.

(E) letras maiúsculas e minúsculas não são considera-
das como distintas.

45. Um usuário de um computador com o sistema Windows 
acessou uma pasta de nome A de sua propriedade, que 
possuía diversos arquivos, e tentou renomeá-la para 
A.old. Porém, ele não teve sucesso, sendo exibida uma 
mensagem informando que a ação não poderia ser con-
cluída. Uma possível razão para esse fato é:

(A) a pasta se encontrava com excesso de arquivos.

(B) nomes de pastas não podem ter extensão.

(C) um arquivo presente nessa pasta estava aberto por 
algum programa.

(D) as pastas só podem ser renomeadas quando se  
encontram vazias.

(E) o computador não se encontrava operando no Modo 
de Segurança, que é o modo que permite tais alte-
rações.

46. Um usuário de um computador com o sistema operacio-
nal Windows colocou um texto na Área de Transferência. 
Em relação a essa ação, é correto afirmar que

(A) o texto colocado na Área de Transferência perderá a 
sua formatação.

(B) a cópia pode ter sido feita por meio da seleção do 
texto e, em seguida, digitando-se as teclas Ctrl+A.

(C) a cópia pode ter sido feita por meio da seleção do 
texto e, em seguida, digitando-se as teclas Ctrl+V.

(D) quando o computador for desligado, o texto que  
estava na Área de Transferência será salvo em um 
arquivo na Área de Trabalho.

(E) quando o computador for desligado, o texto que  
estava na Área de Transferência será apagado.
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54. Um usuário da Internet está escrevendo uma mensagem 
de e-mail utilizando uma ferramenta típica de e-mail. Por 
um engano, o usuário, em vez de preencher os campos 
destinados para se colocar os endereços de e-mail (Para, 
Cc e Cco) escreveu o endereço do destinatário no campo 
Assunto e não preencheu os outros campos de endereço. 
Nessa situação,

(A) ao enviar a mensagem, o sistema de e-mail retornará 
uma mensagem de endereço inválido.

(B) a ferramenta de e-mail abrirá uma janela solicitando 
a confirmação do endereço destinatário como sendo 
aquele inserido no campo Assunto.

(C) ao enviar a mensagem, o servidor de e-mail de  
destino retornará uma mensagem de usuário não  
encontrado.

(D) o e-mail não será enviado, pois o sistema requer que 
pelo menos um destinatário seja especificado.

(E) o e-mail será enviado corretamente, pois o sistema 
de e-mail faz a verificação e a correção automática 
do destinatário.

55. Considere que você recebeu uma mensagem de e-mail 
com um arquivo de imagem (no formato JPEG) anexo. 
Caso você utilize a opção de Responder esse e-mail, na 
ferramenta de gerenciamento de e-mails,

(A) deve-se incluir um texto no corpo da mensagem para 
que a resposta seja enviada.

(B) o Assunto da mensagem de resposta não pode ser 
editado.

(C) o modo de texto (com ou sem formatação) da men-
sagem não pode ser alterado.

(D) por padrão, todos os destinatários da mensagem ori-
ginal receberão a resposta.

(E) por padrão, o arquivo de imagem não será anexado 
na mensagem de resposta.

56. Atualmente, o uso do sistema webmail é mais difundido 
que aquele que se utiliza de um programa específico de 
gerenciamento de e-mail. No sistema webmail, a pasta

(A) Rascunhos fica armazenada na pasta Documentos 
do usuário do computador.

(B) Spam contém todos os e-mails recebidos com mais 
de um destinatário.

(C) Enviados se localiza no servidor de e-mail acessado 
por webmail.

(D) Entrada, ou Inbox, fica localizada no computador ou 
dispositivo móvel utilizado e armazena os e-mails  
recebidos.

(E) Lixeira é um atalho para a Lixeira do computador ou 
dispositivo móvel utilizado para o acesso por webmail.

51. Analise a seguinte planilha editada no MS-Excel 2016 
(em português e em sua configuração padrão).

Caso seja inserida na célula D1 a fórmula

=CONCATENAR(A1;B2)

resultará nessa célula:

(A) Paulo+Marcelo

(B) PauloMarcelo

(C) Paulo Eduardo Joao Marcelo

(D) Paulo+Eduardo+Joao+Marcelo

(E) Paulo-Eduardo-Joao-Marcelo

52. No MS-Excel 2016 (em português e em sua configuração 
padrão), considere a função SE. Assinale a alternativa 
que apresenta a sintaxe correta de uso da função SE.

(A) SE (condição_1; condição_2; valor_1; valor_2)

(B) SE (teste_lógico; valor_se_falso; valor_se_verdadeiro)

(C) SE (teste_lógico; valor)

(D) SE (condição_1; condição_2; valor)

(E) SE (teste_lógico; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)

53. No MS-Excel 2016 (em português e em sua configura-
ção padrão), considere a janela Configurar Página, aba 
Planilha, item Imprimir. Nessa janela, pode-se selecionar  
opções para a impressão de um documento. Duas des-
sas opções disponíveis nessa janela são:

(A) Linhas de grade; Preto e branco

(B) Linhas horizontais somente; Linhas de grade

(C) Título de linha e coluna; Colorido

(D) Qualidade de rascunho; Cores básicas

(E) Linhas verticais somente; Cores básicas
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60. O acesso à Internet nos dias atuais é realizado, em  
grande parte, por meio da rede sem fio Wi-Fi (Wireless  
Fidelity). Nessas redes, mesmo que esteja sendo utilizado 
o WPA-2, os dados transmitidos podem ser rastreados 
e roubados no Access Point ou em outro equipamento 
de rede. Uma forma de proteção para evitar esse tipo de 
roubo é pelo uso de

(A) VLAN.

(B) VPN.

(C) WEP.

(D) WAN.

(E) WPS.

61. Ao navegar pela Internet, deve-se tomar o cuidado para 
não ser vítima de um ataque conhecido como phishing. 
Uma das formas desse tipo de ataque é

(A) a modificação do conteúdo de páginas web para 
apresentar propaganda ou dados falsos.

(B) o roubo de dados pessoais como CPF e senha em 
comunicação que não utiliza o protocolo https.

(C) a falsificação do certificado digital utilizado para 
acessar um site.

(D) o roubo de dados pessoais e/ou financeiros utilizando 
páginas web falsas de comércio eletrônico.

(E) o bloqueio do acesso a uma página web como se ela 
estivesse fora do ar.

62. O site de pesquisa (busca) na Internet Google possibili-
ta a realização de pesquisas direcionadas utilizando-se 
símbolos em conjunto com palavras e frases. Por exem-
plo, o uso do símbolo @ antes de uma palavra direciona 
a pesquisa para

(A) endereços de e-mail.

(B) redes sociais.

(C) nomes de domínio.

(D) endereços de servidores de páginas.

(E) um site específico.

57. Uma das características do sistema de comunicação 
VoIP (Voz sobre IP) é que

(A) requer que a rede de comunicação utilize apenas  
cabos metálicos ou fibra ótica.

(B) apresenta oscilação na qualidade da comunicação 
dependente da banda disponível na rede de comu-
nicação de dados.

(C) permite a comunicação apenas entre telefones IP, 
não sendo possível a comunicação à rede de telefo-
nes convencional.

(D) é um sistema de comunicação que funciona apenas 
em computadores, tablets e celulares conectados na 
rede de computadores.

(E) permite somente a transmissão de voz, ou seja, áudio, 
não sendo possível transmitir imagens.

58. Considere que uma Delegacia da Polícia Civil do Estado 
de São Paulo modernizou as instalações de comunica-
ção para utilizar o sistema de comunicação VoIP (Voz 
sobre IP). O aparelho telefônico originalmente utilizado 
na Delegacia

(A) pode ser utilizado no VoIP, bastando conectar o apa-
relho no conector RJ-45 da nova instalação.

(B) deve ser substituído por um aparelho de telefone IP 
e ser conectado no conector do tipo RJ-11 da nova 
instalação.

(C) deve ser conectado a um computador conectado na 
rede e que tenha conector RJ-45.

(D) deve ser substituído por um aparelho de telefone IP 
e este ser conectado no conector do tipo RJ-45 da 
nova instalação.

(E) pode ser utilizado no VoIP, desde que se utilize um 
adaptador de pinagem do conector RJ-45 para RJ-11.

59. Para se realizar a comunicação de dados (comunicação 
digital), pode-se utilizar diversos tipos de meios de trans-
missão. Dentre os tipos de meios, o que apresenta maior 
velocidade de transmissão é:

(A) Satélite.

(B) PLC (comunicação pelo cabo de energia).

(C) Fibra ótica.

(D) Sem fio Wi-Fi.

(E) Cabo ADSL.
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67. O tipo de dispositivo que pode ser acoplado a uma porta 
USB de um microcomputador e que visa utilizar, normal-
mente, uma rede Wi-Fi para conexão do computador à  
Internet é o

(A) scanner.

(B) conversor HDMI.

(C) adaptador wireless.

(D) blue ray.

(E) conversor DVI.

68. Uma mídia de armazenamento de dados utilizada em 
microcomputadores e que emprega a tecnologia óptica 
para armazenar e ler os dados é o

(A) mouse.

(B) pen drive.

(C) DVD.

(D) ponteiro laser.

(E) disco flexível.

69. Quando se deseja conectar um pen drive a um computa-
dor, é correto afirmar que o mesmo pode ser inserido na 
respectiva porta do computador, sem que seja danificado,

(A) somente com o computador no modo hibernação.

(B) somente no momento em que o computador é ligado.

(C) apenas após o usuário ter digitado a tecla com o ícone 
do Windows.

(D) a qualquer momento.

(E) apenas com o computador desligado.

70. Dois dos tipos de impressoras disponíveis no mercado 
são:

(A) térmica e LCD.

(B) matricial e plasma.

(C) jato de tinta e laser.

(D) 3D e EPROM.

(E) de impacto e RAM.

63. O URL utilizado na Barra de endereço de um navega-
dor identifica o tipo de informação que será encontrado 
no site visitado. No Brasil, o domínio REC.BR é utilizado 
para identificar sites de empresas com atividades de

(A) televisão.

(B) turismo.

(C) radiodifusão pela rede.

(D) esportes.

(E) entretenimento.

64. O recurso de armazenamento na nuvem (Cloud Storage) 
é bastante eficiente e útil para as necessidades de proces-
samento e armazenamento de dados. Entretanto, deve-se 
tomar alguns cuidados no uso desse recurso, como

(A) acessar o sistema de armazenamento utilizando  
dispositivos móveis que permitem a comunicação de 
vários lugares.

(B) acessar o sistema de armazenamento utilizando 
uma conexão sem fio com WPA-2.

(C) realizar backups próprios, uma vez que não há esque-
ma de backup no armazenamento na nuvem.

(D) não realizar o compartilhamento dos arquivos, pois 
não há como configurar as permissões de acesso no 
armazenamento na nuvem.

(E) acessar o sistema de armazenamento utilizando os 
recursos de criptografia e segurança da informação.

65. Há um tipo de mouse que utiliza um LED como emissor 
de luz, sendo essa luz captada por sensores, conforme 
se movimenta o mouse. Esse tipo de mouse é conhecido 
como

(A) óptico.

(B) paralelo.

(C) térmico.

(D) de pressão.

(E) mecânico.

66. Um microcomputador possui, normalmente, diversos tipos 
e padrões de portas de entrada e/ou saída para conexão 
de dispositivos externos, sendo uma delas denominada

(A) TCP.

(B) VGA.

(C) HTTP.

(D) ABNT.

(E) 4G.
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atualidades

75. Mulheres chinesas clamam #Metoo, mas enfrentam  
censores estatais.

Elas se descrevem como “rompedoras do silêncio”, circu-
lam petições e compartilham memes com imagens como 
punhos cerrados e unhas pintadas. Mas as chinesas  
estão tendo dificuldade em organizar um movimento 
#Metoo (Eu também, em tradução livre do inglês) forte. 
Elas enfrentam não apenas uma sociedade dominada 
por homens, mas o próprio Partido Comunista Chinês.

(http://m.folha.uol.com.br/. 30.01.2018. Acesso em 13.05.2018. Adaptado)

O movimento #Metoo teve inicialmente o objetivo de

(A) abolir a censura imposta pelo governo chinês às  
manifestações artísticas.

(B) conquistar a igualdade entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho.

(C) organizar a luta contra a desigualdade entre homens 
e mulheres na política.

(D) denunciar situações de assédio e abuso sexual  
cometidos contra mulheres.

(E) lutar pela redemocratização e realização de eleições 
diretas na China.

76. O Acordo Nuclear do Irã, ou Plano de Ação Conjunto 
Global, firmado em 2015, representa uma das maiores 
conquistas em política externa da administração Barack 
Obama. Firmado entre o Irã, Estados Unidos, China, 
Rússia e países da União Europeia, estabeleceu limites 
para o enriquecimento de urânio iraniano, evitando que 
ele seja utilizado na construção de uma bomba nuclear, 
ao mesmo tempo em que eliminou sanções impostas  
ao país.

(https://istoe.com.br/. 11.05.2018. Acesso em 13.05.2018)

Em relação ao acordo mencionado, o Presidente Donald 
Trump, em maio deste ano, tomou a seguinte medida:

(A) determinou a retirada dos EUA.

(B) exigiu publicamente a exclusão da Rússia.

(C) propôs que a ONU reajustasse as cláusulas.

(D) sugeriu a entrada da França no acordo.

(E) ratificou a participação dos EUA.

noções de lógica

71. Considere as afirmações:

Alguns equilibristas trabalham em circos.

Todos os ciclistas são equilibristas.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

(A) há ciclistas que não são equilibristas.

(B) todos os trabalhadores em circo são equilibristas.

(C) não há ciclista que não trabalhe em circos.

(D) os equilibristas que não são ciclistas não trabalham 
em circos.

(E) os ciclistas que trabalham em circos são equilibristas.

72. Assinale a alternativa que contém uma afirmação equiva-
lente à proposição: Se os castelos são antigos, então os 
prédios são recentes.

(A) Se os prédios são recentes, então os castelos são 
antigos.

(B) Os castelos não são antigos ou os prédios são  
recentes.

(C) Os castelos são antigos e os prédios não são recentes.

(D) Os prédios não são recentes ou os castelos não são 
antigos.

(E) Ou os castelos são antigos ou os prédios são recentes.

73. Considere as afirmações:

Se Douglas estudar muito, então Juliana acordará cedo.

Manoel irá à feira ou Juliana acordará cedo.

Raquel dormirá até tarde ou Manoel não irá à feira.

Juliana não acordará cedo.

Sabendo que as afirmações anteriores são VERDADEI-
RAS, é correto concluir que

(A) Douglas não estudará muito ou Raquel não dormirá 
até tarde.

(B) Raquel não dormirá até tarde ou Juliana acordará cedo.

(C) Douglas estudará muito e Raquel dormirá até tarde.

(D) Manoel não irá à feira e Douglas não estudará muito.

(E) Se Manoel for à feira, então Douglas estudará muito.

74. Uma negação lógica da afirmação “Marluce é a secretária 
e Rogério não é o presidente” está contida na alternativa:

(A) Marluce não é a secretária e Rogério não é o presi-
dente.

(B) Marluce não é a secretária e Rogério é o presidente.

(C) Marluce não é a secretária ou Rogério é o presidente.

(D) Marluce é a secretária ou Rogério não é o presidente.

(E) Marluce é a secretária ou Rogério é o presidente.
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79. Em assunto diretamente relacionado às eleições brasi-
leiras de outubro deste ano, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu, em junho de 2018,

(A) estender o direito de voto para os todos os estran-
geiros.

(B) flexibilizar a aplicação da lei da Ficha Limpa.

(C) vetar a presença de partidos sem representação  
parlamentar.

(D) suspender o uso do voto impresso nas urnas eletrô-
nicas.

(E) reduzir os recursos oferecidos aos partidos pelo  
Fundo Partidário.

80. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou, em 27.04.2018, indicadores referentes ao  
desemprego no Brasil, levantados por meio da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad  
Contínua).

(https://exame.abril.com.br. 27.04.2018, acessado em 17.05.2018)

Dentre os resultados apresentados, destaca-se:

(A) a diminuição do número de trabalhadores formais, o 
menor nível em seis anos.

(B) o crescimento recorde, desde 2016, do número de 
jovens com carteira assinada.

(C) a queda na taxa de desemprego, favorecida pela  
inflação alta em 2017.

(D) o maior aumento dos postos formais de trabalho dos 
últimos doze meses.

(E) a taxa de informalidade, uma das menores, conside-
rando-se o biênio 2016-2017.

77. O país busca auxílio do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) para estabilizar sua economia, que sofre com fortes 
pressões cambiárias, 17 anos depois da maior crise de 
sua história. Todas as moedas da região sofreram com o 
aumento do rendimento da dívida americana, pois inves-
tidores migraram para o dólar. Mas a sua moeda foi a 
mais abalada: desvalorizou mais de 10% em maio. Esse 
é um duro golpe para o presidente do país, que eliminou 
os controles cambiais ao assumir o poder.

(http://www.jb.com.br/economia, 11.05.2018.  
Acesso em 12.05.2018. Adaptado)

O país da notícia é

(A) a Bolívia.

(B) a Argentina.

(C) o Chile.

(D) a Venezuela.

(E) o Peru.

78. O Ministério Público Federal (MPF) emitiu um parecer 
classificando como inconstitucionais as propostas do 
Projeto de Lei no 6.299/2002, que altera as regras do uso 
e registro de agrotóxicos no País, e propõe uma série de 
alterações no setor. As propostas do projeto foram dura-
mente criticadas em notas publicadas pelo Ministério da 
Saúde, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama) e Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, agora, pela 4a Câmara 
do Ministério Público Federal.

(http://sustentabilidade.estadao.com.br. 07.05.2018. 
Acesso em 12.05.2018. Adaptado)

Um dos pontos apontados pelos críticos refere-se ao fato 
de o mencionado Projeto de Lei

(A) poder abrir brechas para a revogação da proibição 
do registro de agrotóxicos cancerígenos e causado-
res de graves problemas de saúde.

(B) aumentar a responsabilização do Ibama e da Anvisa 
sobre a fiscalização e controle de qualidade dos 
agrotóxicos produzidos no Brasil.

(C) dificultar a criação de novos produtos para as ativi-
dades agrícolas, uma vez que amplia as exigências 
formais para sua liberação.

(D) diminuir a competitividade internacional do agrone-
gócio brasileiro, pela proposição restritiva de uso dos 
defensivos agrícolas.

(E) criar barreiras à exportação de commodities, pois  
haverá maior burocratização dos procedimentos 
para o uso de fitossanitários.




