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CADERNO DE PROVA – A – 

 

PREZADO CANDIDATO 

 
 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 70 (setenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada e 01 (uma) questão Discursiva.  

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.  

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas 

mediante o preenchimento total das bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da 

alternativa. Utilize, para isso, caneta esferográfica na cor azul ou preta.  

 Você receberá, também, uma Folha-Resposta (Leitura Ótica) para transcrever a sua redação dissertativa. 

 Verifique, em ambos os Cartões, se o número de inscrição impresso coincide com o seu. 

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 

BOA SORTE! 
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TEXTO 1 

 

Polícia brasileira é a que mais mata e a que mais morre 

Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que em 2015, 2.320 pessoas foram mortas em 

intervenções policiais 

 

(1) A polícia que mais mata e a que mais morre. Em 2015, 3.320 pessoas foram mortas em intervenções policiais 

no Brasil. Na outra ponta, no mesmo ano, 350 policiais morreram assassinados no País, a grande maioria (dois terços) 

fora de serviço. Os dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados no final de 2016 pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, colocam o Brasil no topo do ranking entre os países com maior letalidade policial, 

tanto na condição de vítima quanto de algoz. Sociedade e polícia espelham a violência um do outro. 

(2) Ao fotografar a tragédia diária da matança brasileira, o relatório traz uma comparação das taxas de homicídio 

e letalidade policial do País em relação a outras realidades similares. Em artigo publicado no anuário, a socióloga e 

diretora-executiva do fórum, Samira Bueno, faz as contas: em Honduras, país considerado o mais violento do mundo, a 

taxa de letalidade policial é de 1,2. Já na África do Sul, país extremamente desigual e igualmente detentor de altos 

índices de criminalidade, a letalidade da polícia é de 1,1. Já a taxa brasileira atingiu a marca de 1,6 em 2015, com uma 

tendência ascendente. “A polícia que queremos não governa pelo medo, mas pela lei”, escreve a pesquisadora. 

(3) Cobrar uma conduta legal por parte do aparelho policial precisa ser também uma responsabilidade e um 

compromisso da sociedade, na visão do corregedor-geral da Secretaria de Defesa Social, o delegado federal Antônio de 

Pádua. Há três meses à frente do cargo, ele diz que, apesar do descrédito da população em relação ao trabalho das 

Corregedorias, a instituição tem apresentado resultados. 

(4) “No ano passado, expulsamos 84 agentes, entre policiais militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários. 

É um número alto. Nosso trabalho depende da confiança da população. É importante ela denunciar a conduta do mau 

policial”, reforça. 

 
Ciara Carvalho. Disponível em: http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/noticia/2017/04/01/policia-brasileira-e-a-que-

mais-mata-e-a-que-mais-morre-276636.php. Acesso em: 07/07/2018. Adaptado. 

 

01. Com a publicação do Texto 1 em veículo de grande circulação no estado de Pernambuco, a autora pretendeu, 

principalmente: 

 

A) condenar a violenta atuação da polícia brasileira, que, por estar envolvida numa verdadeira matança, deveria ser banida do 

nosso atual sistema de defesa. 

B) questionar os resultados de uma pesquisa realizada em fins de 2016, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que 

mostram a violenta face da nossa polícia. 

C) revelar fatos e dados da nossa realidade social que, por serem assustadores, deveriam provocar a reação da sociedade no 

sentido de intervir no problema levantado. 

D) elogiar a conduta sempre legal por parte do aparelho policial, que, bem comandado pela Secretaria de Defesa Social, tem, 

assim, respondido às exigências de nossa sociedade. 

E) estimular os leitores a confiarem no trabalho da polícia brasileira, que, amparada pelo compromisso com a sociedade, vem 

acatando as denúncias contra os maus policiais. 

 

 

02. Ao construir o Texto 1, a autora empregou algumas estratégias com as quais obteve certos efeitos de sentido. Acerca 

dessas estratégias e de seus efeitos, analise as afirmativas a seguir. 

 

1. O destaque para duas ações extremas e contrastantes (matar e morrer) imprimiu certa dramaticidade ao texto, já a 

partir do título. 

2. Na construção do período inicial, o ponto final interrompe o discurso para dar lugar a certa perplexidade diante da 

informação.  

3. O emprego de dados oficiais como principal base do texto amplia o grau de confiança do leitor nas informações 

veiculadas. 

4. A escolha dos países cujos dados são comparados aos do Brasil é aleatória e desvinculada da linha argumentativa 

empregada no texto. 

 

Estão CORRETAS 

 

A) 1 e 2, apenas.  

B) 1, 2 e 3, apenas. D) 3 e 4, apenas. 

C) 1, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 
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03. Releia o seguinte trecho: “ele diz que, apesar do descrédito da população em relação ao trabalho das Corregedorias, a 

instituição tem apresentado resultados.”.  

As relações sintático-semânticas presentes nesse trecho estão mantidas na seguinte alternativa:  

 

A) ele diz que não apenas há descrédito da população em relação ao trabalho das Corregedorias, mas também que a instituição 

tem apresentado resultados. 

B) ele diz que, contanto que tenha havido descrédito da população em relação ao trabalho das Corregedorias, a instituição tem 

apresentado resultados. 

C) ele diz que, devido ao descrédito da população em relação ao trabalho das Corregedorias, a instituição tem apresentado 

resultados. 

D) ele diz que, tendo em vista o descrédito da população em relação ao trabalho das Corregedorias, a instituição tem 

apresentado resultados. 

E) ele diz que, posto que haja descrédito da população em relação ao trabalho das Corregedorias, a instituição tem apresentado 

resultados. 

 

 

04. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir. 

 

1.  A informação de que “Em 2015, 3.320 pessoas foram mortas em intervenções policiais no Brasil” equivale 

semanticamente à de que “Em 2015, as atuações policiais foram responsáveis pela morte de 3.320 pessoas no 

Brasil”. 

2.  A informação de que o Brasil está “no topo do ranking entre os países com maior letalidade policial” corresponde 

à de que o Brasil está “em primeiro lugar entre os países com maior letalidade policial”.  

3.  Afirmar que a África do Sul é “país extremamente desigual e igualmente detentor de altos índices de 

criminalidade” é o mesmo que afirmar que a África do Sul é “país intrinsecamente desigual e igualmente 

fomentador de altos índices de criminalidade”. 

4.  Informar que “o delegado federal está há três meses à frente do cargo” significa informar que “o delegado federal 

ocupa posição subalterna há três meses”. 

 

Estão CORRETAS 

 

A) 1 e 2, apenas. 

B) 1, 3 e 4, apenas. 

C) 2 e 3, apenas. 

D) 2, 3 e 4, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

05. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado exerce uma função de adjetivo. 

 

A) Em 2015, 3.320 pessoas foram mortas em intervenções policiais no Brasil. (1º parágrafo) 

B) Os dados [...] colocam o Brasil no topo do ranking entre os países com maior letalidade policial. (1º parágrafo) 

C) A polícia que queremos não governa pelo medo, mas pela lei. (2º parágrafo) 

D) Cobrar uma conduta legal por parte do aparelho policial precisa ser também uma responsabilidade e um compromisso da 

sociedade. (3º parágrafo) 

E) Há três meses à frente do cargo, ele diz que, apesar do descrédito da população em relação ao trabalho das Corregedorias, a 

instituição tem apresentado resultados. (3º parágrafo) 

 

 

06. O cumprimento das regras de concordância (nominal e verbal) atende às exigências estruturais de alguns gêneros 

mais formais, tanto da fala quanto da escrita.  

Assinale a alternativa em que essas regras foram cumpridas.  

 

A) É desanimador saber que foi constatado por pesquisas recentes uma forte rejeição à atuação dos policiais brasileiros. 

B) Uma pesquisa impressionante revelou que, dentre a população adulta, quase 90% dos brasileiros confessou ter medo da 

polícia. 

C) Não acredito que hajam condições favoráveis ao aumento da confiança entre a população civil e a polícia brasileira. 

D) Quando comparadas as taxas de letalidade policial do Brasil, de Honduras e da África do Sul, a do nosso país é assustadora! 

E) Quem de nós ousaríamos dizer que o Brasil vai mudar, no sentido de fortalecer a parceria entre a polícia e a população? 
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07. Acerca dos sinais de pontuação empregados no Texto 1, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No trecho: “Os dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados no final de 2016 pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, colocam o Brasil no topo do ranking entre os países com maior letalidade policial [...].”, as vírgulas 

que isolam o segmento destacado cumprem a função de conferir-lhe maior ênfase, em relação ao restante do trecho.  

B) O primeiro parágrafo é concluído com o seguinte enunciado: “Sociedade e polícia espelham a violência um do outro.”. O 

ponto final nesse trecho sinaliza a intenção do autor de apresentar o enunciado como completo.   

C) No trecho: “a socióloga e diretora-executiva do fórum, Samira Bueno, faz as contas”, as vírgulas foram empregadas para 

separar o vocativo do restante do texto.  

D) Os dois-pontos foram utilizados no trecho “a socióloga e diretora-executiva do fórum, Samira Bueno, faz as contas: em 

Honduras, [...]” com a função de introduzir uma citação literal, em discurso direto.  

E) No trecho: “A polícia que queremos não governa pelo medo, mas pela lei”, a vírgula foi empregada para marcar o início de 

um novo período. 

 

 

TEXTO 2 

 

Hino de Pernambuco 

 

Coração do Brasil em teu seio 

Corre o sangue de heróis – rubro veio 

Que há de sempre o valor traduzir 

És a fonte da vida e da história 

Desse povo coberto de glória 

O primeiro, talvez, no porvir 

 

Salve, ó terra dos altos coqueiros! 

De belezas soberbo estendal! 

Nova Roma de bravos guerreiros 

Pernambuco, imortal! Imortal! 

 

Esses montes e vales e rios 

Proclamando o valor de teus brios 

Reproduzem batalhas cruéis 

No presente és a guarda avançada 

Sentinela indormida e sagrada 

Que defende da Pátria os lauréis 

 

Salve, ó terra dos altos coqueiros! 

De belezas soberbo estendal! 

Nova Roma de bravos guerreiros 

Pernambuco, imortal! Imortal! 

Trecho do Hino de Pernambuco. Letra de Oscar Brandão da Rocha e música de Nicolino Milano. Disponível em: 
https://www.letras.mus.br/hinos-de-estados/1655087/. Acesso em: 10/07/2018. 

 

08. O Texto 2 é bastante conhecido dos pernambucanos e, como é típico de textos do gênero em que ele se organiza, 

exalta aspectos culturais, geográficos e sócio-históricos de um determinado lugar.  

No caso do Texto 2, há exaltação explícita: 

 

1. à semelhança geográfica entre a cidade do Recife e Roma, a capital italiana. 

2. à vegetação típica de Pernambuco, especialmente aos coqueirais do estado. 

3. à coragem e ao espírito aguerrido de cidadãos da terra, que a defenderam em batalhas. 

4. ao anseio por tornar-se nação independente do Brasil, característico do povo pernambucano. 

 

Estão CORRETOS  

 

A) 1, 2, 3 e 4. 

B) 1, 2 e 3, apenas. 

C) 1, 2 e 4, apenas. 

D) 1, 3 e 4, apenas. 

E) 2 e 3, apenas. 
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09. Releia o seguinte trecho: “Sentinela indormida e sagrada / Que defende da Pátria os lauréis”.   

No segundo verso, observe o cumprimento das normas de regência, apesar da ordem não canônica dos elementos. Se 

esse verso fosse alterado, em qual alternativa estaria preservada a coerência e seriam cumpridas as normas da 

regência verbal?    

 

A) “Sentinela indormida e sagrada / Que homenageia da Pátria os lauréis”. 

B) “Sentinela indormida e sagrada / Que agradece da Pátria os lauréis”. 

C) “Sentinela indormida e sagrada / Que gosta da Pátria os lauréis”. 

D) “Sentinela indormida e sagrada / Que se lembra da Pátria os lauréis”. 

E) “Sentinela indormida e sagrada / Que depende da Pátria os lauréis”. 

 

 

10. No Texto 2, as palavras “cruéis” e “lauréis” aparecem grafadas com acento agudo, em atendimento às normas 

ortográficas vigentes.  

Para atender a essas normas, também se devem grafar com acento agudo as palavras:  

 

A) fortuíto e indú.  

B) tireóide e gratuíto. 

C) heroína e biquíni. 

D) rúbrica e caquí. 

E) púdico e européia. 

 

 

11. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi CORRETAMENTE empregado. 

 

A) É importante ressaltar, em música, às belezas de Pernambuco. 

B) É interessante como nosso hino alude à diversos fatos históricos. 

C) Cantar o hino é, sem dúvida, render homenagem à Pernambuco. 

D) Há quem considere o hino uma declaração de amor à nosso estado. 

E) O hino nos remete àquilo que nos identifica como pessoas: nossas raízes. 

 

TEXTO 3 

 
Disponível em: http://absmse.blogspot.com/2010/04/ser-policial-militar-e-perigoso-nem.html.  

Acesso em: 07/07/2018. 

 

12. No Texto 3, o autor se vale de recursos verbais e não verbais com o propósito de chamar a atenção do leitor, 

prioritariamente, para: 

 

A) a importância de o policial manter o bom humor, apesar dos riscos. 

B) a evidente ousadia dos bandidos, que atacam um policial armado. 

C) a falta de coragem que tem caracterizado os policiais brasileiros. 

D) o alto grau de periculosidade presente no cotidiano de um policial.  

E) o abandono e o descaso a que têm sido submetidos os policiais. 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi70YrY0Y3cAhXBGpAKHasTAO4QjRx6BAgBEAU&url=http://absmse.blogspot.com/2010/04/ser-policial-militar-e-perigoso-nem.html&psig=AOvVaw2v6cbKR3WmvVPUUv_ALaxI&ust=1531075159348793
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Texto 1 (para as questões 13, 14, 15 e 16) 

 

Can Africa Feed the World? 

 

 
 

(1) Sixty percent of the world’s uncultivated, arable land lies in Africa, according to a McKinsey & Company 

report. In fact, the Democratic Republic of the Congo alone could feed two billion people, according to some estimates. 

Africa can look deceptively diminutive on conventional maps of the world due to its location on the globe, which tends 

to exaggerate continents closer to the poles at the expense of under-sizing those near the equator. So it can be surprising 

to learn that China, the United States, India, and Eastern and Western Europe could all fit inside Africa, with room to 

spare. 

(2) Africa’s vast potential is coupled with immense challenges. Demographic trends, lack of infrastructure, and the 

legacy of colonialism are major obstacles Africa has to overcome if it is ever to become the agricultural superpower it 

aims to be. 

(3) Edward Mabaya, MS and PhD, associate director of the Cornell International Institute for Food, Agriculture 

and Development, as well as president of the African Association of Agricultural Economists, spoke about 

“Agribusiness in Africa’s Emerging Economies” as a guest speaker for the Emerging Markets Institute’s lecture series. 

(4) The sixth of ten children, Mabaya grew up on a farm in rural Zimbabwe. A graduate of the University of 

Zimbabwe, he came to Cornell to study agricultural economics and earned his doctorate in 2003. Mabaya has drawn on 

his own experience to better understand the deep cultural, economic, and social importance of agriculture in places 

where farming is the only way out of poverty. “When you are in a rural area in a developing country,” he said, “you 

realize that there simply is no other option for you out there.” 

(5) In his presentation, Mabaya warned against overgeneralizing about the entire African continent. Even though 

media likes to construct holistic narratives of “Africa rising” or “Africa aspiring,” in reality there are multiple 

narratives, and what’s true for one region or state in Africa might not be accurate for others.  

(6) One such pervasive trend concerns demographics. The age structure of most African countries invokes the 

classic pyramidal distribution, in which younger generations are more numerous than older ones. The trend is extreme 

in sub-Saharan Africa, where 60 percent of the total population is under the age of 25. And you can find similar figures 

in other regions.  

(7) Younger people are less interested in farming, and look for economic opportunities in other, more appealing 

industries. Here’s how Mabaya summarized the attitude: “You farm so that your children don’t have to farm.” This, he 

explained, has been true for his own family. However, since 60 percent of Africa’s population is currently employed in 

agriculture, it is unclear how the economy will be able to sustainably absorb displacement of labor on a large scale. 

(8) The legacy of colonialism is another pervasive theme throughout the continent. Colonial powers invested in 

roads and routes that made it easy to connect Africa to European markets, but did not develop infrastructure that 

connects regions of Africa with each other. Consequently, while France is able to profitably export bread to Senegal, 

delivering fresh baguettes each day, it is extremely difficult – and costly – to take goods from the Democratic Republic 

of Congo to the east African coast and vice versa. “The infrastructure in Africa was designed, in large part, to be 

extractive,” Mabaya said. “There is very minimal connection from ports to inlands between African countries.” 

(9) Nevertheless, Mabaya emphasized, there is a lot to be optimistic about. African nations are consistently ranked 

among the fastest growing economies of the world; the continent has some of the fastest growing cities in the world; 

(...) “There’s a new wave of excitement,” Mabaya concluded. “The sense of opportunity is in the air.”  

by Giorgi Tsintsadze 

 
Disponível em: https://www.johnson.cornell.edu/Emerging-Markets-Institute/News-Events/EMI. Acesso em: 13/07/2018. Adaptado.  

 

 

 

 

 

../../../../Users/jle37/Downloads/MGI_Lions_on_the_move_african_economies_Exec_Summary.pdf
https://ciifad.cals.cornell.edu/about-ciifad/staff
https://ciifad.cals.cornell.edu/
https://ciifad.cals.cornell.edu/
http://news.cornell.edu/stories/2016/10/mabaya-president-african-agricultural-economists-group
https://www.johnson.cornell.edu/Emerging-Markets-Institute
https://www.johnson.cornell.edu/Emerging-Markets-Institute/News-Events/EMI
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13. Com base no texto 1, analise as afirmativas abaixo:   

 

I. As melhores terras do mundo para as atividades de pecuária e agricultura estão situadas na região central do 

continente africano, de acordo com pesquisadores.  

II. Há muito mais jovens que velhos na pirâmide etária do continente africano, sendo essa a barreira mais difícil de se 

superar em relação à questão socioeconômica da África. 

III. Sessenta por cento da terra arável, não cultivada do mundo, estão na África, de acordo com relatório da McKinsey 

& Company. 

IV. As tendências demográficas, a falta de infraestrutura e o legado do colonialismo estão entre os obstáculos que a 

África precisa superar para se tornar uma superpotência agrícola. 

V. Na África, as pessoas mais jovens estão menos interessadas na agricultura, buscando oportunidades econômicas 

em outras indústrias mais atraentes. 

 

Estão CORRETAS apenas 

 

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

 

 

14. Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) As nações da África são consistentemente classificadas entre as que mais crescem no mundo, sendo esta uma razão para 

Edward Mabaya sentir-se otimista.  

B) Na África, de modo geral, os pais fazem o possível para que os filhos permaneçam em suas fazendas, cultivando e 

investindo em agricultura, conforme E. Mabaya.  

C) De acordo com algumas estimativas, sozinha, a República Democrática do Congo poderia alimentar dois bilhões de 

pessoas. 

D) Em relação à questão demográfica, em que os jovens superam os idosos, o extremo dessa tendência encontra-se na África 

subsaariana, onde 60% da população estão numa faixa abaixo dos 25 anos de idade. 

E) A África pode parecer um continente pequeno nos mapas convencionais, mas poderia conter a Europa, a China, a Índia e os 

Estados Unidos em sua área territorial, com espaço de sobra.  

 

 

15. Observe o trecho: 

 

Africa’s vast potential is coupled with immense challenges. Demographic trends, lack of infrastructure, and the legacy 

of colonialism are major obstacles Africa has to overcome if it is ever to become the agricultural superpower it aims to 

be. (2º parágrafo).  

 

Considerando o contexto, as palavras destacadas podem ser traduzidas, em português, por 

 

A) facilidades   /   sobrecarregar  

B) prioridades   /   sobrepor  

C) desafios   /   superar 

D) providências   /   superar 

E) imprudências   /   parecer 

 

 

16. Observe o 6º parágrafo: 
 

One such pervasive trend concerns demographics. The age structure of most African countries invokes the classic 

pyramidal distribution, in which younger generations are more numerous than older ones. The trend is extreme in sub-

Saharan Africa, where 60 percent of the total population is under the age of 25. And you can find similar figures in 

other regions. 
 
Após uma breve análise linguística desse parágrafo, é CORRETO afirmar que 

 

A) há uma predominância de verbos no Past Simple, uma vez que se trata de uma narrativa. 

B) os verbos encontram-se predominantemente no Past Continuous, com apenas uma ocorrência do Past Simple. 

C) os verbos estão conjugados no Present Simple e o verbo Modal do último período (Andy ou can find similar figures...) 

encontra-se na forma positiva.  

D) todos os verbos estão no Present Continuous, exceto o verbo Modal que se encontra na última frase (And you can find...). 

E) há, apenas, uma ocorrência de verbo no Present Simple, todos os outros se encontram conjugados no Present Perfect. 
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17. Ainda sobre o texto 1, assinale a alternativa cujas palavras destacadas são, de acordo com o contexto, FALSAS 

COGNATAS. 

 

I  He said, “you realize that there simply is no other option for you out there.” (4º parágrafo). 

II.  Younger people are less interested in farming, and look for economic opportunities in other, more appealing 

industries. (7º parágrafo) 

III. The trend is extreme in sub-Saharan Africa, where 60 percent of the total population is under the age of 25. And 

you can find similar figures in other regions. (6º parágrafo) 

IV. In his presentation, Mabaya warned against overgeneralizing about the entire African continent. (5º parágrafo) 

V. Nevertheless, Mabaya emphasized, there is a lot to be optimistic about. (9º parágrafo) 

 

Estão CORRETAS apenas 

 

A) I e II. 

B) III e V. 

C) I, III e V. 

D) I e III. 

E) IV e V. 

 

 

(Textos 2, 3 e 4 para a questão 18) 

 

Texto 2  

 
 

Texto 3  

 
 

Texto 4 

 
 

Textos de Greg and Mort Walker. Disponíveis em http://beetlebailey.com/comics/ Acesso em: 15 /07/2018. 

 

18. Considerando o contexto e a gramática da língua inglesa, assinale a alternativa cuja sequência de palavras 

preenche, CORRETA e RESPECTIVAMENTE, as lacunas dos textos 2, 3 e 4. 

 

A) AT  /  BESIDE  /  OF 

B) IN  /  FROM  /  WITH  

C) ON  /  UNDER  /  WITHOUT   

D) AT  /  FROM  /  OUTSIDE  

E) UNDER  /  OF  /  INSIDE  

 

http://beetlebailey.com/comics/
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19. A diferença entre os limites reais superior e inferior de uma determinada classe é denominada 

 

A) Amplitude. 

B) Ponto médio. 

C) Frequência. 

D) Distribuição. 

E) Frequência acumulada. 

 

 

TEXTO para responder as questões 20 e 21. 

 

Carlos, Teresa e Valéria têm a mesma idade. A soma dessas idades com as de Lilia (13 anos), Sônia (18 anos) e 

Ricardo (20 anos) é 96 anos.  

 

20. É CORRETO afirmar que a moda dessas seis idades é igual a 

 

A) 13 anos. 

B) 15 anos. 

C) 16 anos. 

D) 11,5 anos. 

E) 12 anos. 

 

 

21. É CORRETO afirmar que a média aritmética vale 

 

A) 13 anos. 

B) 15 anos. 

C) 16 anos. 

D) 18 anos. 

E) 20 anos. 

 

 

A tabela seguinte mostra a distribuição dos salários de uma corporação. Analise-a e responda as questões 22, 23 e 24. 

 

Salários (Mil R$) 3 Ⱶ 6 6 Ⱶ 9 9 Ⱶ 12 12 Ⱶ 15 15 Ⱶ 18 18 Ⱶ 21 

Nº de Militares 12 18 20 10 5 3 

 

22. Assinale a alternativa que corresponde à classe mediana. 

 

A) 3 Ⱶ 6 

B) 6 Ⱶ 9 D) 12 Ⱶ 15 

C) 9 Ⱶ 12 E) 15 Ⱶ 18 

 

 

23. O salário modal vale, em mil, 

 

A) R$ 9 

B) R$ 9,5 

C) R$ 10 

D) R$ 10,5 

E) R$ 12 

 

 

24. O número de militares que não recebem menos de R$ 12.000,00 é 

 

A) 12. 

B) 18. 

C) 50. 

D) 60. 

E) 65. 
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25. Analise as afirmações com relação a instalações físicas de redes de computadores, utilizando a tecnologia Ethernet 

com cabos de pares trançados. 

 

I.  O conector utilizado nas terminações dos cabos é denominado de UTP. 

II.  A topologia de rede mais comumente implementada é do tipo Estrela/HUB. 

III.  Na topologia Estrela, um defeito em um dos computadores conectados não afeta o funcionamento da rede. 

 

Está(ão) CORRETA(S) apenas 

 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I. 

E) II. 

 

 

26. Com relação aos recursos de rede local do MS Windows, analise as afirmações abaixo: 

 

I.  É possível acessar arquivos e impressoras presentes em outros computadores da mesma rede, desde que seus 

donos ativem o compartilhamento. 

II.  É possível acessar todos os arquivos presentes em outros computadores da mesma rede, mesmo que seus donos 

não ativem o compartilhamento e as impressoras que foram compartilhadas. 

III.  Não é possível acessar arquivos ou impressoras presentes em outros computadores da mesma rede. Esses recursos 

são disponibilizados, apenas, pelos servidores centrais de rede. 
 
Está(ão) CORRETA(S) apenas 

 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I. 

E) II. 

 

 

27. O princípio em que as informações e os dados são guardados em sua forma original é denominado de 

 

A) disponibilidade. 

B) confidencialidade.  D) auditoria. 

C) autenticidade. E) integridade. 

 

 

28. Com relação à segurança das informações, analise as afirmações abaixo: 

 

I.  A periodicidade da realização de um backup deve ser definida por meio de uma política de segurança da 

informação, devendo-se observar as normas de classificação da informação, o gerenciamento de mídias removíveis 

e de tabelas de temporalidade. 

II.  Três gerações, ou ciclos, de cópias de segurança das aplicações críticas é a quantidade mínima recomendada, que 

deve ser mantida em ambiente de backup com os mesmos controles adotados para as mídias no ambiente principal.  

III.  Em um ambiente computacional, a perda de informações por estragos causados por vírus, invasões indevidas ou 

intempéries podem ser amenizadas por meio da realização de backups periódicos das informações, as quais podem 

ser feitas da máquina do usuário, de servidores e de todos os demais dispositivos de armazenamento, local ou 

remoto, de dados. 
 
Está(ão) CORRETA(S) 

 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

E) I, apenas. 
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29. Com relação a gerenciamento de arquivos, pastas e programas, analise as afirmações abaixo: 

 

I.  O formato escolhido para gravar uma imagem não afeta diretamente o tamanho do arquivo, mesmo quando os 

elementos da imagem são iguais ou semelhantes. 

II.  O termo PDF/X foi criado para definir uma série de instruções que orientam a construção e o manuseio de 

arquivos em PDF específicos para uso de áudio. 

III.  O formato JPEG permite comprimir um arquivo e obter como resultado final uma imagem com qualidade razoável 

e pequena em tamanho. 

 

Está(ão) CORRETA(S) apenas 

 

A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) I e III. 

 

 

30. O editor de texto, que faz parte do pacote de escritório LIBREOFFICE, é o 

 

A) Writer. 

B) Word. 

C) Vim. 

D) Emacs. 

E) Nano. 

 

 

31. Sobre o poder constituinte, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  O poder constituinte derivado pode ser compreendido como gênero, do qual são espécies o poder constituinte 

reformador e o poder constituinte decorrente.  

II.  O poder constituinte originário não admite a outorga como forma de expressão. Dessa forma, um agente 

revolucionário não pode estabelecer um poder constituinte originário.  

III.  O poder constituinte decorrente é uma manifestação peculiar dos Estados Federados diante da autonomia conferida 

aos Estados-Membros que o compõem.  

IV.  O poder constituinte decorrente é o responsável pela elaboração da Constituição estadual.  

 

Estão CORRETAS 
 

A) I e II, apenas.  

B) I, II e IV, apenas.  

C) I, III e IV, apenas.  

D) II, III e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

32. Acerca do controle de constitucionalidade, analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  No sistema político, o controle de constitucionalidade compete a órgão que não integra o Poder Judiciário.  

II.  No Brasil, o veto a projeto de lei do chefe do Poder Executivo e o controle de constitucionalidade realizado pela 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados são exemplos de controle político.  

III. A inconstitucionalidade por ação caracteriza-se pela incompatibilidade vertical entre a Constituição e os atos 

inferiores (leis ou atos normativos). Trata-se de controle difuso de constitucionalidade.  

IV.  Na ação direta de inconstitucionalidade o controle é realizado de forma incidental, visando à garantia dos direitos 

subjetivos.  

 

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em  

 

A) II.  

B) III.  

C) IV.  

D) I e II.  

E) I e IV. 
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33. Sobre o Supremo Tribunal Federal - STF e as previsões contidas na Constituição Federal de 1988, analise 

afirmativas a seguir: 
 

I.  As comissões do Senado Federal dispõem de legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.  

II.  Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva uma norma constitucional, será dada 

ciência ao Poder Legislativo para a adoção das providências necessárias em trinta dias.  

III.  Compete ao STF julgar, em Recurso Ordinário, o  mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal 

Superior, apenas se a decisão recorrida for denegatória.  

IV.  Compete ao STF julgar, em Recurso Ordinário, o habeas corpus decidido em única instância por Tribunal 

Superior, se a decisão recorrida for denegatória ou concessiva.  

 

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em  

 

A) II.  

B) III.  

C) IV.  

D) I e II.  

E) III e IV. 

 

 

34. Sobre o Presidente da República e a previsão da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir: 
 

I.  É necessária a previsão em Lei Complementar para que o Presidente da República permita que forças estrangeiras 

transitem no território nacional.  

II.  Os tratados, as convenções e os atos internacionais, celebrados pelo Presidente da República, sujeitam-se ao 

referendo do Congresso Nacional.  

III.  O ato do Presidente da República que atente contra o exercício dos direitos individuais tipifica-se como crime de 

responsabilidade.  

IV.  O ato do Presidente da República que atente contra a Lei Orçamentária tipifica-se como crime de responsabilidade.  
 

Estão CORRETAS  

 

A) I e II, apenas.  

B) I, II e IV, apenas.  

C) I, III e IV, apenas.  

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

35. Acerca do capítulo da Constituição Federal que trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, 

analise as assertivas a seguir: 
 

I.  São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.  

II.  Os programas de amparo aos idosos serão executados, preferencialmente, em seus lares.  

III.  A celebração do casamento civil é gratuita apenas para as pessoas com baixa renda comprovada.  

IV.  A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes não pode ser compreendida como entidade 

familiar.  

 

Estão CORRETAS  
 

A) I e II, apenas.  

B) I, II e IV, apenas.  

C) I, III e IV, apenas.  

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

36. Sobre a responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor público, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  Para se imputar a responsabilidade civil do servidor público, é necessária a apuração de conduta dolosa ou culposa, 

de caráter omissivo ou comissivo, mediante processo administrativo que lhe garanta o contraditório, a ampla 

defesa, dentre outras garantias constitucionais.  
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II.  O servidor pode ser responsabilizado apenas penalmente. Mas, se o ilícito penal acarretar prejuízo à administração, 

ele também será civilmente responsável.  

III.  Se a decisão penal for absolutória diante da inexistência do fato atribuído ao servidor, haverá reflexo na esfera 

administrativa, ou seja, o servidor não poderá ser punido administrativamente.  

IV. A absolvição do servidor por insuficiência de provas na esfera penal não influenciará na apuração da 

responsabilidade administrativa.  

 

Estão CORRETAS 

  

A) I, II, III e IV.  

B) II, III e IV, apenas.  D) I, II e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas.  E) I e II, apenas. 

 

 

37. Sobre o abuso de poder, analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  O abuso de poder é espécie do gênero excesso, podendo ser conceituado quando o agente busca alcançar o fim 

diverso daquele que a lei lhe permitiu.  

II. O desvio de poder também é conhecido como desvio de finalidade. Trata-se de conduta mais visível nos atos 

discricionários.  

III.  O agente público que atua com abuso de poder, por qualquer de suas formas, deve ter a sua conduta submetida à 

revisão judicial ou administrativa.  

IV.  A invalidação da conduta abusiva não se submete à autotutela administrativa.  

 

Estão CORRETAS 
 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

 

38. No que se refere aos atos administrativos e as suas diversas classificações, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  Seja qual for a natureza do ato administrativo - vinculado ou discricionário - o seu elemento competência é 

vinculado.  

II. A finalidade do ato administrativo decorre do Princípio da Impessoalidade.  

III.  Em regra, o vício de forma é passível de convalidação, não sendo possível quando a lei estabelece determinada 

forma como essencial à validade do ato.  

IV.  Nos atos discricionários, o binômio motivo-objeto determina o denominado mérito administrativo.  

 

Estão CORRETAS 
 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

 

39. Acerca da extinção dos atos administrativos, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  A anulação deve ocorrer quando há vício no ato, relativo à legalidade ou legitimidade.  

II.  Os efeitos da anulação retroagem ao momento da prática do ato, resguardando-se os efeitos já produzidos em 

relação aos terceiros de boa-fé. 

III.  A revogação dos atos administrativos decorre do controle de mérito e incide sobre atos válidos.  

IV. Os atos discricionários podem ser insuscetíveis de revogação, tendo-se como exemplo os atos consumados, que já 

exauriram seus efeitos.    

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 
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40. Sobre a responsabilidade da Administração Pública, analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  O direito brasileiro adotou a responsabilidade objetiva da administração pública, na modalidade risco 

administrativo, pelos danos causados por atuação de seus agentes.  

II.  Aos danos ocasionados por omissão da administração pública incide a responsabilidade objetiva. O Brasil não 

adotou a denominada culpa administrativa.  

III.  O caso fortuito e a força maior excluem a responsabilidade objetiva porque afastam o nexo de causalidade, 

elemento essencial para a configuração da responsabilidade extracontratual na modalidade risco administrativo.  

IV.  As empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica submetem-se à 

responsabilidade objetiva da mesma forma que a Administração Direta.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  

C) III e IV, apenas.  

D) II e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

41. Sobre o concurso de pessoas previsto no Código Penal, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua 

culpabilidade.  

II.   Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.  

III. Não importa se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ele será tipificado nas mesmas 

penas dos demais acusados. 

IV. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e III, apenas.  

B) II e IV, apenas.  

C) III e IV, apenas.  

D) I, II e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

42. Acerca dos crimes contra a vida previstos no Código Penal, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  Sobre o feminicídio, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 

menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  

II.  O homicídio é qualificado quando cometido para assegurar a ocultação de outro crime.  

III. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica 

de profissão, arte ou ofício.  

IV. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração 

atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.  

 

Estão CORRETAS 
 

A) I, II, III e IV.  

B) II, III e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

E) I e II, apenas. 

 

 

43. Sobre os crimes contra a honra previstos no Código Penal, analise as proposições a seguir: 

 

I.  Não é punível a calúnia contra os mortos.  

II.  Na difamação, imputa-se fato definido como crime. 
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III.  Na difamação, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao 

exercício de suas funções.  

IV.  O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.   

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e III, apenas.  

B) II e IV, apenas.  D) I, II e IV, apenas. 

C) III e IV, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

 

44. Sobre os crimes contra o patrimônio previstos no Código Penal, analise as seguintes proposições: 

 

I.  Aplica-se a pena em dobro se o crime de estelionato for cometido contra idoso.  

II.  A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.  

III. Tratando-se de bens do patrimônio do Estado, aplica-se em dobro a pena prevista no crime de receptação.  

IV. O Código Penal não prevê o crime de receptação de animal.  

 

Estão CORRETAS 
 

A) I e II, apenas.  

B) III e IV, apenas.  D) I, II e III, apenas. 

C) II e III, apenas.   E) I, II, III e IV. 

 

 

45. Acerca dos crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, analise as seguintes proposições: 

 

I.  Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, 

exerça cargo, emprego ou função pública.  

II.  Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha 

para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração 

Pública.   

III.  Dentre as características do crime de concussão, exige-se uma vantagem indevida.  

IV.  O Código Penal não prevê o peculato na forma culposa.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I, II, III e IV.  

B) I, II e III, apenas.  

C) I, III e IV, apenas.   

D) I, II e IV, apenas. 

E) I e II, apenas. 

 

 

46. Sobre o instituto da competência previsto no Código de Processo Penal, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  A competência determina-se pelo lugar em que se consuma a infração.  

II.  Na tentativa, a competência é definida pelo lugar onde for praticado o último ato de execução.  

III.  Se o réu tiver mais de uma residência, a competência será firmada pela prevenção.  

IV. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar 

conhecimento do fato.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I, II, III e IV.  

B) II, III e IV, apenas.  

C) I, III e IV, apenas.  

D) I, II e IV, apenas. 

E) I e II, apenas. 
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47. Sobre as exceções previstas no Código de Processo Penal, analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  Quando fundada em motivo superveniente, a arguição de suspeição precederá a qualquer outra.  

II.  Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente.  

III.  Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal.  

IV.  A suspeição dos jurados somente deverá ser arguida por escrito.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  

C) II e III, apenas.  

D) II, III e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

48. No que se refere às nulidades previstas no Código de Processo Penal, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.  

II.  Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa.  

III. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, 

ser remetido ao juiz competente.  

IV. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada mediante ratificação dos 

atos processuais.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

 

49. Acerca do processo comum previsto no Código de Processo Penal, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo.  

II.  O procedimento será ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja igual ou superior 

a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.  

III.  O procedimento será sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 

(quatro) anos de pena privativa de liberdade.  

IV.  O procedimento será sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.    

 

Estão CORRETAS 

 

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

 

 

50. Sobre os processos da competência do tribunal do júri e a previsão no Código de Processo Penal, analise as 

afirmativas a seguir: 

 

I. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de 

indícios suficientes de autoria ou de participação.  

II. Os crimes de competência do júri são inafiançáveis.  

III.  Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova 

nova.  

IV.  Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá Recurso em Sentido Estrito.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  D) II e IV, apenas. 

C) III e IV, apenas.  E) I, II, III e IV. 
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51. Sobre a aplicação da Lei Penal Militar no tempo, analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  O conflito intertemporal, em regra, soluciona-se com a irretroatividade da Lei Penal Militar.  

II.  A retroatividade e a ultratividade da Lei Penal Militar representam o reconhecimento da aplicação de uma lei penal 

militar em um período fora de sua vigência ou eficácia. Podemos exemplificar com a Lei Militar temporária.  

III.  Se uma Lei Penal Militar retira do ordenamento jurídico um tipo penal previsto em Lei anterior, essa nova norma 

não pode retroagir no tempo, diante das peculiaridades inerentes à justiça castrense.  

IV.  O Código Penal Militar brasileiro adotou a teoria da ação ou da atividade para definir o tempo do crime.  

 

Estão CORRETAS 

 

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

 

 

52. Acerca das penas previstas no Código Penal Militar brasileiro, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  A pena de prisão é menos benéfica do que as penas de reclusão e de detenção.  

II.  É possível a suspensão condicional da pena por 2 (dois) a 6 (seis) anos e, dentre os requisitos para a sua concessão, 

a execução da pena privativa da liberdade não pode ser superior a 2 (dois) anos.   

III.  O praça que sofrer condenação à pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, será excluída das 

forças armadas.  

IV.  É possível a concessão do livramento condicional quando o condenado sofrer pena de reclusão ou de detenção por 

tempo igual ou superior a dois anos.  

 

Estão CORRETAS 
 

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

 

 

53. Sobre as medidas de segurança previstas no Código Penal Militar, analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  Não é possível a aplicação de medida de segurança a um civil.  

II.  O confisco é um exemplo de medida de segurança patrimonial.  

III.  A proibição de frequentar determinados lugares consiste em privar o condenado, durante um ano, pelo menos, da 

faculdade de acesso a lugares que favoreçam, por qualquer motivo, o seu retorno à atividade criminosa.  

IV.  A imposição da medida de segurança impede a expulsão do estrangeiro.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

 

54. A respeito dos crimes contra as pessoas previstos no Código Penal Militar, analise as proposições a seguir: 

 

I.  No Código Penal Militar, não existe previsão de crime de homicídio culposo. 

II.  A previsão para a pena de homicídio simples é de reclusão, de seis a vinte anos.  

III.  O crime de genocídio consiste em matar membros de um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente à 

determinada raça, com o fim de impor terror aos sobreviventes. 

IV.  A lesão corporal será de natureza grave quando se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de 

membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e III, apenas.  

B) II e IV, apenas.  D) I, II e IV, apenas. 

C) III e IV, apenas.   E) I, II, III e IV. 
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55. Sobre os crimes contra a administração militar previstos no Código Penal Militar, analise as proposições a seguir: 

 

I.  O peculato é uma espécie de crime contra a administração militar, sendo proveniente do cargo ou comissão 

ocupados.  

II.  A concussão tem como uma de suas características a exigência de vantagem indevida.  

III.  A corrupção passiva será consumada se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de 

praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.  

IV.  Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional 

compreende o conceito do crime de corrupção passiva.  

 

Estão CORRETAS 
 

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

 

 

56. Sobre o Código de Processo Penal Militar e o foro militar, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O militar em situação de atividade está sujeito ao foro militar nos crimes contra as instituições militares.   

B) O militar da reserva, quando convocado para o serviço ativo, está sujeito ao foro militar nos crimes contra as instituições 

militares.  

C) O reservista, quando convocado e mobilizado no desempenho de funções militares, está sujeito ao foro militar nos crimes 

contra as instituições militares.  

D) Os funcionários dos Ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica podem se submeter ao foro militar, desde que 

ocupem cargo efetivo.  

E) O foro militar estende-se aos civis nos crimes contra a segurança nacional. 

 

 

57. Acerca da conexão e da continência previstas no Código de Processo Penal Militar, analise as assertivas a seguir: 

 

I.  Haverá continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas de infrações diferentes. 

II.  Haverá conexão quando algumas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras.   

III. Haverá conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influenciar na 

prova de outra infração. 

IV.  Haverá continência na hipótese de uma única pessoa praticar várias infrações em concurso. 

 

Estão CORRETAS 
 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  

C) II e III, apenas.  

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

58. Sobre a suspeição e o impedimento previstos no Código de Processo Penal Militar, analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  A arguição de suspeição ou de impedimento precederá a qualquer outra quando fundada em motivo superveniente.  

II.  Se o procurador-geral se der por suspeito ou impedido, delegará a sua função, no processo, ao seu substituto legal.  

III. Julgada procedente a arguição de suspeição ou impedimento, ficarão nulos os atos do processo principal.  

IV.  O juiz que se declarar suspeito ou impedido será dispensado de motivar o despacho.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  

C) II e III, apenas.  

D) II, III e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV. 
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59. A respeito da prisão em flagrante e sua previsão no Código de Processo Penal Militar, analise as proposições a 

seguir: 
 

I.  O civil não poderá prender quem for encontrado em flagrante delito.  

II.  Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.  

III.  Lavrado o auto de flagrante delito, o preso será recolhido em prisão apropriada; em seguida, poderá requerer à 

autoridade judiciária competente o conhecimento do processo no qual é réu.  

IV.  Na falta ou impedimento de escrivão, para lavrar o auto, a autoridade designará qualquer pessoa idônea, que 

prestará o compromisso legal para essa finalidade.  
 
Estão CORRETAS 

 

A) I e III, apenas.  

B) II e IV, apenas.  D) I, II e IV, apenas. 

C) III e IV, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

 

60. Sobre o ato probatório e sua previsão no Código de Processo Penal Militar, analise as proposições a seguir: 
 

I.  A prova no juízo penal militar não está sujeita às restrições estabelecidas na lei civil, salvo quanto ao estado das 

pessoas.  

II.  Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão.  

III.  A perícia não pode ser determinada pela autoridade policial militar, que deverá formalizar à autoridade judiciária.  

IV.  No caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da 

verdade.  
 
Estão CORRETAS 
 

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

 

61. Sobre a Lei Nº 11.340/2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

analise as assertivas a seguir: 
 

I.  É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, 

ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados.  

II.  Não se aplicam as normas do Código de Processo Penal comum ao processo, ao julgamento e à execução das 

causas criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

III.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou 

outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 

IV.  A ordem judicial que determina o afastamento do agressor de seu lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida classifica-se como medida protetiva de urgência.  
 
Estão CORRETAS 

 

A) I e II, apenas.  

B) I, II e IV, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas.   E) I, II, III e IV. 

 

 

62. Acerca da Lei Nº 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir: 
 

I.  É vedada a adoção por procuração.  

II. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 

desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.  

III.  Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade completos.  

IV.  Considera-se adolescente a pessoa entre treze e vinte e um anos de idade.  
 
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em  

 

A) II.  B) III.  C) IV.  D) I e II.  E) I e IV. 
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63. Sobre a Lei Nº 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  Quando se tratar de viagem ao exterior, e a criança ou adolescente estiver na companhia de um dos pais, não será 

necessária a autorização expressa do outro.  

II.  A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do 

adolescente é considerada de interesse público relevante e deve ser remunerada.  

III.  O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para 

todos os efeitos de direito.  

IV.  Somente o adolescente pode cometer ato infracional.  
 

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em  

 

A) II.  

B) III.  

C) IV.  

D) I e II.  

E) III e IV. 

 

 

 

64. Sobre a Lei Nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  

II. Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos, 

exceto em caso de emergência.  

III. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do 

idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.  

IV.  Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de 

saúde que lhe for reputado mais favorável.  
 

Estão CORRETAS  

 

A) I e II, apenas.  

B) I, II e IV, apenas.  

C) I, III e IV, apenas.  

D) II, III e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

 

65. Acerca da Lei Nº 9.455/97, que define os crimes de tortura, analise as assertivas a seguir: 
 

I.  A pessoa, que constrange alguém com grave ameaça, causando-lhe sofrimento mental, com o fim de obter 

confissão da vítima, incorre no crime de tortura.  

II.  O indivíduo, que constrange alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, em razão de 

discriminação racial, incorre no crime de tortura.  

III.  Não incorre no crime de tortura O indivíduo que constrange alguém com emprego de violência, causando-lhe 

sofrimento físico, em razão de discriminação religiosa.  

IV.  Excepcionalmente a autoridade competente pode estabelecer fiança ao indivíduo que foi flagrado cometendo o 

crime de tortura, desde que preencha os requisitos contidos na Lei 9.455/97.  

 

Estão CORRETAS  
 

A) I e II, apenas.  

B) I, II e IV, apenas.  

C) I, III e IV, apenas.  

D) II, III e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV. 
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66. Sobre a Lei Nº 11.817/2000 - Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco, analise as assertivas a 

seguir: 
 

I.  Sujeitam-se ao regime disciplinar da Lei Nº 11.817/2000 os militares na ativa, na reserva remunerada e os 

reformados.  

II. A Comissão Permanente de Recursos Administrativos será composta por 03 (três) Oficiais Superiores da 

Corporação, sorteados entre os Oficiais da área de jurisdição, para um período de 06 (seis) meses.  

III.  O funcionamento das Comissões Permanentes e Especiais dos Recursos Administrativos será regulamentado por 

Portaria do Comando Geral, ouvida a Secretaria de Justiça.  

IV.  Todos os recursos disciplinares tem efeito suspensivo, ficando sobrestado o recolhimento do militar, até que sejam 

julgados, em última instância administrativa, todos os recursos ao seu alcance.  
 

Estão CORRETAS 

 

A) I e III, apenas.  

B) II e IV, apenas.  

C) III e IV, apenas.  

D) I, II e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

67. Acerca da Lei Nº 11.817/2000 - Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco, analise as assertivas a 

seguir: 
 

I.  O recurso de revisão disciplinar somente é cabível perante as Comissões Recursais.  

II.  Queixa é o recurso disciplinar, normalmente redigido sob forma de oficio ou parte, interposto pelo militar que se 

julgue injustiçado, dirigido diretamente ao superior imediato da autoridade contra quem é apresentada a queixa.  

III.   O pedido de Revisão Disciplinar deve ser apresentado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 

em que o militar tomar conhecimento oficialmente do indeferimento do seu último recurso.  

IV.  A tramitação dos recursos tem caráter urgente, não podendo exceder a 15 (quinze) dias, contados da data de 

recebimento do processo, devidamente instruído pela autoridade competente para solucioná-lo.  

 

Estão CORRETAS  

 

A) I, II, III e IV.  

B) II, III e IV, apenas.  

C) I, III e IV, apenas.  

D) I, II e IV, apenas.  

E) I e II, apenas. 

 

 

68. Ainda sobre a Lei Nº 11.817/2000 - Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco, analise as 

proposições a seguir: 
 

I.  Considera-se praticada a transgressão disciplinar militar no momento do resultado.  

II.  Os militares que estiverem à disposição de órgãos públicos civis não podem se sujeitar ao regime disciplinar da 

Lei 11.817/2000.  

III. A regra geral é a de que a pessoa que comete a tentativa seja punida com a pena mínima prevista para a 

transgressão consumada ou com uma pena alternativa.  

IV.  O militar estadual que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução da transgressão ou impede que o 

resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.   

 

Estão CORRETAS  

 

A) I e III, apenas.  

B) II e IV, apenas.  

C) III e IV, apenas.  

D) I, II e IV, apenas.  

E) I, II, III e IV. 
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69. Sobre a Lei Nº 6.783/74 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, analise as seguintes 

proposições: 
 

I.  Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Governador do Estado de Pernambuco.  

II.  Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do Comandante-Geral da Polícia Militar.  

III.  Os Aspirantes-a-Oficial PM e os Alunos-Oficiais PM são denominados praças especiais.  

IV.  Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais-militares de categoria diferentes.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I e II, apenas.  

B) III e IV, apenas.  

C) II e III, apenas.  

D) I, II e III, apenas.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

 

 

70. Acerca da Lei 6.783/74 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, analise as seguintes 

proposições: 

 

I. É direito do Policial Militar a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria 

desta, quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30(trinta) anos de serviço.  

II. As promoções dos Policiais Militares serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento.  

III. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licenças para tratamento de saúde.  

IV. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada quinquênio de tempo de 

efetivo serviço prestado, concedida ao Policial Militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição 

para a sua carreira.  

 

Estão CORRETAS 

 

A) I, II, III e IV.  

B) I, II e III, apenas.  

C) I, III e IV, apenas.  

D) I, II e IV, apenas. 

E) I e II, apenas. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 

 
Desenvolva uma redação dissertativa na qual você responda à questão abaixo. Apresente 

argumentos que sustentem seu ponto de vista. Sua Redação deverá conter um mínimo de 20 (vinte) 

e o máximo de 30 (trinta) linhas. Ao final, o texto deverá ser transcrito para uma folha-resposta de 

leitura ótica específica. 
 

Se a polícia do Brasil “é a que mais mata e a que mais morre”, por que ainda vale a 

pena ser policial no País? 

 

RASCUNHO 
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