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OFICIAL DE CARTÓRIO

INFORMAÇÕES GERAIS
1.

Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova;
b) este caderno de prova com o enunciado das 100 (cem) questões.

2.

Verifique se o material está em ordem, se seu nome, número de inscrição e o número da
prova são os que aparecem na folha de respostas.

3.

Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:
a) ler atentamente as instruções na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

4.

As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.

5.

O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único
documento válido para a correção da prova.

6.

O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica
de cor preta ou azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.

7.

Esta prova terá a duração improrrogável de 5 (cinco) horas. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar a folha de respostas.

8.

O rascunho do caderno não será levado em consideração.

9.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos
30 (trinta) minutos da prova.

10.

Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue a folha de respostas e
deixe o local de prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1
REFUNDAR AS POLÍCIAS

5

No Rio de Janeiro ninguém está satisfeito com as polícias,
tanto Civil quanto Militar. Nem a sociedade, nem os próprios
oficiais. Porém, as forças fluminenses não são as únicas em
estado adiantado de degradação: suas deficiências apenas se
tornaram mais visíveis.
Em quase todo o país as avaliações sobre essas
corporações são negativas. Os baixos salários são o problema
central e têm como consequência direta a necessidade de
“bicos” para completar o orçamento familiar.
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Nesse cenário, nada mais natural que a maioria dos
policiais procure uma vaga na segurança privada. A lei proíbe,
mas o bolso manda. E como não há fiscalização de fato para
conter a jornada dupla, fica mais fácil burlar a regra - a
responsabilidade sobre a segurança privada é da Polícia
Federal, mas faltam agentes e sobram missões.
As secretarias estaduais, por sua vez, fingem que nada
acontece. Se interviessem, implodiriam as contas públicas,
que não resistiriam à emergência de uma demanda salarial
reprimida. Afinal, é a segurança privada, informal e ilegal, que
financia, indiretamente, a segurança pública, tornando possível
um orçamento irreal. Eis aí o gato-orçamentário.
Mas quando não se fiscaliza a segurança privada para não
atrapalhar o mal “benigno” ou a informalidade “bem
intencionada”, tampouco se vigia a ilicitude maligna. As
milícias estão aí para não nos deixar mentir. E os turnos de
trabalho irracionais? Quem teria coragem de racionalizá-los, se
isso implica a quebra da espinha dorsal do bico?
Nos últimos anos, sobretudo no Rio, a corrupção policial
agravou-se. A arcaica política do “confronto” conferia ao
policial a autoridade para matar de forma arbitrária. E, ao
mesmo tempo, lhe dava tacitamente o poder para negociar a
vida e a liberdade, instituindo uma moeda forte e atraente - e
em permanente inflação. Assim, o combate “fora-da-lei” ao
crime buscou liquidá-lo, utilizando-se de práticas como a
execução de delinquentes. O resultado foi desastroso e
paradoxal: uma polícia envolvida em dinâmicas criminosas e,
portanto, impotente diante do próprio crime. (....)
(Luiz Eduardo Soares, Le Monde Diplomatique, janeiro 2009)

1
O título do texto – Refundar as polícias – deve ser visto como:
(A) uma crítica à idéia de criar uma polícia unificada.
(B) um conselho para que as duas polícias se tornem uma só
organização.
(C) um caminho para a solução dos problemas atuais das
polícias.
(D) um elogio às novas idéias sobre segurança pública.
(E) uma advertência contra idéias prejudiciais a uma nova
organização policial.

2
Segundo o primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa
que apresente a diferença entre as polícias do Rio de Janeiro e
as dos demais estados.
(A) As polícias fluminenses estão em maior degradação.
(B) Os problemas das polícias fluminenses são mais visíveis.
(C) As demais polícias estão tão degradadas quanto as
fluminenses.
(D) As forças fluminenses têm menos cobertura na imprensa
que as demais.
(E) As polícias dos demais estados têm melhores salários.

3
Os elementos sublinhados nas alternativas a seguir se referem
a elementos anteriores ou posteriores do texto; assinale a
alternativa em que o elemento referido está erradamente
identificado.
(A) “Em quase todo o país as avaliações sobre essas
corporações são negativas” (L.6-7) = as polícias civil e
militar do Rio de Janeiro.
(B) “Nesse cenário, nada mais natural que a maioria dos policiais
procure uma vaga na segurança privada.” (L.10-11) =
o cenário de degradação que envolve baixos salários.
(C) “No Rio de Janeiro ninguém está satisfeito com as
polícias,...” (L.1) = a sociedade e os policiais.
(D) “...suas deficiências apenas se tornaram mais visíveis.”
(L.4-5) = das polícias civil e militar do Rio de Janeiro.
(E) “Quem teria coragem de racionalizá-los, se isso implica a
quebra da espinha dorsal do bico?” (L.26-27) = o mal
”benigno” e a informalidade “bem intencionada”.

4
O segundo parágrafo do texto estabelece uma relação entre
uma causa – os baixos salários - e uma consequência - a
necessidade de “bicos”; o item abaixo em que há uma relação
correta entre causa e consequência dentro do que é expresso
no texto é:
(A) a degradação das polícias fluminenses traz como consequência a degradação das polícias dos demais estados.
(B) as avaliações negativas das polícias civil e militar trazem
como consequência os baixos salários dessas
corporações.
(C) a necessidade de “bicos” para completar o orçamento
familiar traz como consequência a maior facilidade de
burlar a regra.
(D) o fato de burlar a regra da dupla jornada traz como
consequência a reduzida fiscalização desse fato pelas
autoridades competentes.
(E) a intervenção das secretarias para aumentar os salários
dos policiais traria como consequência a implosão das
contas públicas.

5
As aspas são empregadas em alguns casos no texto. Assinale
a alternativa em que as aspas são empregadas para realçar
termo ou expressão de gíria.
(A) ...e têm como consequência direta a necessidade de
“bicos”... (L.8-9).
(B) ...para não atrapalhar o mal “benigno”... (L.22-23).
(C) ...ou a informalidade “bem intencionada”... (L.23-24).
(D) A arcaica política do “confronto”... (L.29).
(E) ...o combate “fora-da-lei” ao crime... (L.33-34)

2
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Ao dizer que “...mas faltam agentes e sobram missões...”
(L.15), o autor do texto quer mostrar que:

Há muitas críticas no texto a diferentes aspectos da atividade
policial e a outras autoridades.

(A) a falta de policiais faz com que aumente o número das
missões.
(B) o grande número de missões faz com que os agentes
estejam sempre ocupados.
(C) o número de policiais é pequeno em relação ao trabalho a
ser feito.
(D) a falta de incentivo faz com que muitos policiais não
cuidem das missões.
(E) os baixos salários provocam a redução do número de
policiais.

A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta a crítica
que atinge objetivamente a atuação dos policiais e não as
outras autoridades.

7
“A lei proíbe, mas o bolso manda.” (L.11-12); se
completássemos
as
frases
desse
segmento
com
complementos adequados ao texto, a sua forma correta seria:
(A) a lei proíbe que os policiais façam dupla jornada, mas o
bolso manda que ela seja feita.
(B) a lei proíbe que os policiais aceitem “bicos”, mas o bolso
manda que eles os paguem.
(C) a lei proíbe que os policiais façam segurança privada, mas
o bolso manda que eles abandonem o emprego público.
(D) a lei proíbe que os policiais abandonem o trabalho, mas o
bolso manda que eles o façam.
(E) a lei proíbe que os policiais burlem regras, mas o bolso
manda que eles as respeitem.

8
“...a maioria dos policiais procure...”(L.10-11); as gramáticas
de língua portuguesa ensinam que com a expressão “a maioria
de” seguida de substantivo plural, a concordância se faz
predominantemente no singular (concordando com maioria),
mas pode concordar no plural, em função do substantivo
(Maria Helena de Moura Neves, Guia de uso do português,
Editora Unesp, SP, 2003, p. 493). Assim sendo, pode-se dizer
da concordância verbal feita nessa frase do texto que ela:
(A)
(B)
(C)
(D)

assume a única forma possível de concordância verbal.
prefere uma das formas de concordância verbal possível.
apresenta uma forma errada de concordância verbal.
mostra preferência por uma concordância verbal menos
utilizada.
(E) indica a utilização de uma forma verbal de concordância
não estudada nas gramáticas.

9
“Se interviessem, implodiriam as contas públicas,...”(L.17);
uma outra forma de escrever-se essa mesma frase que altera
o seu significado original é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Caso interviessem, as contas públicas seriam implodidas.
Implodiriam as contas públicas, se interviessem.
As contas públicas seriam implodidas, caso interviessem.
Ainda que interviessem, implodiriam as contas públicas.
Em caso de intervenção, implodiriam as contas públicas.

(A) “Os baixos salários são o problema central...”.
(B) “E como não há fiscalização de fato para conter a jornada
dupla, fica mais fácil burlar a regra...”.
(C) “As secretarias estaduais, por sua vez, fingem que nada
acontece”.
(D) “As milícias estão aí para não nos deixar mentir”.
(E) “...as forças fluminenses não são as únicas em estado
adiantado de degradação:...”.

11
“Afinal, é a segurança privada, informal e ilegal, que financia,
indiretamente, a segurança pública, tornando possível um
orçamento irreal.” (L.19-21); o autor do texto diz que a
segurança privada financia a segurança pública porque é ela
que:
(A) faz com que se possa pagar baixos salários aos policiais.
(B) corrompe as autoridades responsáveis pela segurança.
(C) financia o armamento das corporações militares.
(D) dá mais oportunidades de trabalho aos policiais
desempregados.
(E) arrecada mais impostos para o Estado.

12
Implicitamente, há uma série de recomendações que o autor
do texto faz às autoridades responsáveis pela segurança
pública; entre elas, a principal é:
(A) mais fiscalização das atividades ilegais dos policiais.
(B) combate sem trégua à corrupção das polícias.
(C) aumento dos salários dos policiais.
(D) maior número de agentes em ambas as polícias.
(E) efetiva intervenção das secretarias estaduais.

13
“O resultado foi desastroso e paradoxal: uma polícia envolvida
em dinâmicas criminosas e, portanto, impotente diante do
próprio crime. (....)” (L.35-37) ; o adjetivo paradoxal significa,
nesse contexto, algo:
(A) incoerente e contraditório.
(B) absurdo e injusto.
(C) cruel e ilegal.
(D) ilegal e absurdo.
(E) incoerente e cruel.

14
“Nos últimos anos, sobretudo no Rio, a corrupção policial
agravou-se.” (L.28-29); a forma de reescrever-se essa frase do
texto que altera o seu sentido original é:
(A) A corrupção policial, nos últimos anos, sobretudo no Rio,
agravou-se.
(B) Mormente no Rio, nos últimos anos, a corrupção policial
agravou-se.
(C) Nos últimos anos a corrupção policial agravou-se,
sobretudo no Rio.
(D) Nos últimos anos, particularmente no Rio, a corrupção
policial tornou-se mais grave.
(E) Agravou-se no Rio, sobretudo nos últimos anos, a
corrupção policial.

3
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Texto 2
A POLÍTICA DO EXTERMÍNIO

Assinale a alternativa em que a mudança proposta altera o
significado do segmento inicial.
(A) “ninguém está satisfeito” = todos estão insatisfeitos.
(B) “Em quase todo o país...” = Em quase todo país.
(C) “A lei proíbe, mas o bolso manda” = O bolso manda,
apesar de a lei proibir.
(D) “E os turnos de trabalho irracionais?” = E os irracionais
turnos de trabalho?.
(E) “O resultado foi desastroso e paradoxal” = Foi paradoxal e
desastroso o resultado.

10

16
“Se interviessem, implodiriam as contas públicas” ( L.17).
Assinale a alternativa que apresente erro em uma das formas
verbais.
(A) Se o comando reouvesse o prestígio, os criminosos
desistiriam.
(B) Se os policiais requisessem maiores salários, tudo se
arrumaria.
(C) Se os criminosos se acovardassem, a polícia os deteria.
(D) Se os jornais proviessem de fora, as notícias entreteriam
mais.
(E) Se as autoridades quisessem, nada disso se faria.

17
Assinale a alternativa em que o enunciador do texto se faz
gramaticalmente presente na exposição.
(A) “Mas quando não se fiscaliza a segurança privada para não
atrapalhar o mal “benigno” ou a informalidade “bem
intencionada”, tampouco se vigia a ilicitude maligna”.
(B) “As milícias estão aí para não nos deixar mentir”.
(C) “E os turnos de trabalho irracionais?”.
(D) “Quem teria coragem de racionalizá-los, se isso implica a
quebra da espinha dorsal do bico?”.
(E) “Os baixos salários são o problema central”.

18
Napoleão disse certa vez que “A arte da polícia é não ver o
que é inútil que ela veja.”; nesse caso, destaca-se uma
característica da atividade policial, que é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5

a limitação da ação policial diante de alguns problemas.
a corrupção das forças policiais.
a possibilidade física de tudo investigar.
a falta de inteligência nas investigações.
a ausência de apoio da população.

Os “Coronéis Barbonos” estão à frente de um movimento
de renovação da polícia. Eles são coronéis da Polícia Militar do
Rio de Janeiro e estão indignados com o que se passa na
Corporação. Eles denunciam que a PM “(...) leva às
comunidades carentes o terror de uma política de segurança
sem os requisitos mínimos de inteligência, alicerçada
unicamente no belicismo descabido, (...), impondo às demais
camadas da sociedade o medo, a desconfiança e o luto pelos
muitos filhos sacrificados em razão do despreparo e da
pressão funcional e emocional a que são submetidos os
profissionais de segurança”.
Impor o medo, impor a desconfiança na sociedade, impor
o terror aos mais pobres. Esse tem sido o papel da polícia,
especialmente da Polícia Militar. (....)
(Sílvio Caccia Bava, Le monde diplomatique, janeiro de 2009.)

19
Entre o texto 1 e o texto 2, há uma posição comum
que é a de:
(A) lutar por melhores salários para os policiais.
(B) reclamar da falta de fiscalização efetiva das ilegalidades
policiais.
(C) criticar a política de segurança atual.
(D) solicitar aumento de funcionários nas delegacias.
(E) elogiar o trabalho indidivual de alguns policiais.

20
O segundo período do texto 2 – Eles são coronéis da Polícia
Militar do Rio de Janeiro e estão indignados com o que se
passa na Corporação – tem a finalidade de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aumentar as críticas aos policiais.
identificar quem são os “Coronéis Barbonos”.
criticar os oficiais militares.
mostrar o motivo da revolta dos oficiais.
enumerar os problemas da Corporação.

21
O terceiro período do texto 2 enumera um conjunto de críticas
à atuação policial; entre essas críticas, há uma que, de certo
modo, indica uma desculpa para os problemas apontados,
atenuando um pouco a atitude de policiais.
Essa crítica atenuadora é a de que os policiais:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

só levam o terror às comunidades carentes.
impõem o medo às diversas camadas sociais.
impõem o respeito pelo medo.
trabalham sob pressão funcional e emocional.
sacrificam muitas pessoas inocentes.

22
A “política do extermínio”, citada no título, segundo o que
se lê no texto 2, tem como objeto desse extermínio:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

os próprios policiais militares.
os familiares dos policiais.
os residentes em comunidades carentes.
os profissionais de segurança.
os marginais que enfrentam a polícia.
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Ao dizer que os “Coronéis Barbonos” estão à frente de um
movimento de renovação da polícia, o autor do texto quer
dizer que eles:

“Cerradas as cortinas do Fórum Social Mundial, algumas
evidências saltaram do palco armado em Belém para o desfile
de líderes de movimentos que supostamente buscam
alternativas sociais e econômicas às políticas arquitetadas em
Davos.” (L.1-5)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

foram os primeiros a denunciar os problemas.
são os oficiais de mais alta patente na Corporação.
pretendem lutar por maiores salários para os policiais.
lideram um movimento que pretende modificar a polícia.
procuraram a imprensa para falar de seus problemas.

24
Ao dizer que o papel da polícia tem sido o de impor o medo, o
autor do texto, com o emprego do tempo verbal sublinhado,
mostra que essa ação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se repete ultimamente.
só existiu no passado.
só vai existir no futuro.
começou no presente e se prolonga no futuro.
depende de uma condição anterior.

Texto 3
FILME ANTIGO
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Cerradas as cortinas do Fórum Social Mundial, algumas
evidências saltaram do palco armado em Belém para o desfile
de líderes de movimentos que supostamente buscam
alternativas sociais e econômicas às políticas arquitetadas em
Davos. A mais cristalina foi a disparidade de reivindicações de
um encontro convocado para discutir os agravos ao meio
ambiente da Amazônia. Num clima em que cada movimento
representado no encontro procurou puxar para sua agenda o
mote das discussões, abordou-se de tudo - da liberação da
maconha à defesa do sexo livre, numa pauta que atendia a
todo o leque ideológico reunido no Pará.
No entanto, o tema central do encontro - o desmatamento
de uma região que perde um Rio de Janeiro por mês de
floresta – foi o que menos parece ter mobilizado os
participantes. Não sem motivo: o tópico há de ter criado
embaraços para um dos organizadores e uma das estrelas de
maior grandeza do Fórum, o Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra, que faz vista grossa para a preocupante e
indefensável realidade de que cerca de 30% da área
desmatada da Amazônia é ocupada por assentamentos
alinhados com a política de ocupação defendida pelo MST.
Certamente por isso, o MST preferiu alinhar-se com a
banda de música bolivariana nas invariáveis canções de
protesto contra o inimigo comum do FSM - o “neoliberalismo”
reunido em Davos. Com o palco franqueado, os bolivarianos
Hugo Chávez e Evo Morales aproveitaram os microfones para
lançar suas invariáveis diatribes contra o demônio capitalista.
Nada de novo no front, como se viu.
De novo mesmo, só a constatação de que o MST já não
demonstra o viço que parecia esbanjar há alguns anos. Sem
propostas concretas para problemas fundiários que não
passem por ações radicais, o grupo saiu do encontro
ressoando palavras de ordem vazias, que cabem em
palanques, mas não se encaixam numa realidade
mais complexa do que a ultrapassada dicotomia
capitalismo X socialismo.

Nesse primeiro período do texto há um tom crítico em relação
ao Fórum Social Mundial, que é construído com um conjunto
de elementos, à exceção de um. Assinale-o.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A utilização de linguagem figurada que deprecia o encontro.
O emprego do advérbio “supostamente”.
A visão do encontro como um espetáculo teatral.
A realização do encontro em Belém.
A referência ao encontro como político-demagógico.

26
O título “Filme Antigo” se refere:
(A)
(B)
(C)
(D)

a uma política ultrapassada de proteção ao meio ambiente.
a algo repetitivo que não leva a soluções duradouras.
a um evento político de tradicional importância.
ao fato de ser um acontecimento que envolve grandes
multidões.
(E) à possibilidade de participação de artistas de renome
internacional.

27
No primeiro parágrafoo do texto, o adjetivo “cristalina” se
refere a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

evidência.
alternativa.
política.
reivindicação.
Amazônia.

28
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado está
empregado no sentido lógico e não no sentido figurado.
(A) “...para discutir os agravos ao meio ambiente da
Amazônia.”.
(B) “Cerradas as cortinas do Fórum Social Mundial,...”.
(C) “...saltaram do palco armado em Belém...”.
(D) “...para o desfile de líderes de movimentos...”.
(E) “Num clima em que cada movimento...”.

29
“...cada movimento representado no encontro procurou puxar
para sua agenda o mote das discussões...”(L.7-9)
Nesse segmento do texto, o vocábulo “agenda” possui o
seguinte significado dicionarizado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

livrinho de apontamentos e lembretes.
livro em que se anota o que se tem de fazer.
o registro diário de anotações.
programa de conferências de um congresso.
temário de interesse político-ideológico.

(O Globo, 8/02/2009)

5
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A citação de “liberação da maconha à defesa do sexo livre”, no
texto 3, tem a finalidade de mostrar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a falta de organização do encontro.
as preocupações diversificadas do mundo atual.
a falta de objetividade do Fórum de Belém.
a interferência de temas alheios ao interesse do Brasil.
a influência das ONGs sobre o temário do Congresso.

31
No penúltimo parágrafo do texto, o último período usa a
expressão “nada de novo no front”, que aparece justificada
nos períodos a seguir:
I.

“Certamente por isso, o MST preferiu alinhar-se com a
banda de música bolivariana nas invariáveis canções de
protesto contra o inimigo comum do FSM - o
“neoliberalismo” reunido em Davos”.
II. “Com o palco franqueado, os bolivarianos Hugo Chávez e
Evo Morales aproveitaram os microfones para lançar suas
invariáveis diatribes contra o demônio capitalista”.
III. “De novo mesmo, só a constatação de que o MST já não
demonstra o viço que parecia esbanjar há alguns anos”.
IV. “Sem propostas concretas para problemas fundiários que
não passem por ações radicais, o grupo saiu do encontro
ressoando palavras de ordem vazias, que cabem em
palanques mas não se encaixam numa realidade mais
complexa do que a ultrapassada dicotomia capitalismo X
socialismo”.
Assinale:
(A) se somente os períodos I e II estiverem corretos.
(B) se somente os períodos I e IV estiverem corretos.
(C) se somente os períodos II e III estiverem corretos.
(D) se somente os períodos I, II e III estiverem corretos.
(E) se todos os períodos estiverem corretos.

32
No início do segundo parágrafo do texto aparece o conectivo
“no entanto”, que pode ser substituído, mantendo-se o
sentido original, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ainda que.
entretanto.
portanto.
visto que.
pois.

“...cada movimento representado no encontro procurou puxar
para sua agenda o mote das discussões”.
Assinale a alternativa que apresente a forma de reescrever-se
a frase acima que altera o seu sentido original.

6

A idéia de “slogans desbotados” reaparece em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“ultrapassada dicotomia capitalismo X socialismo”.
“tema central do encontro”.
“leque ideológico reunido no Pará”.
“disparidade de reivindicações”.
“política de assentamento defendida pelo MST”.

35
“Em Belém pouco se ouviu além de slogans desbotados”;
uma outra maneirta de expressar-se adequada e corretamente
esse mesmo conteúdo é:
(A)
(B)
(C)
(D)

em Belém só se ouviu slogans desbotados.
só se ouviu, em Belém, desbotados slogans.
em Belém ouviu-se tão somente slogans desbotados.
pouca coisa se ouviu em Belém, além de slogans
desbotados.
(E) ouviram-se, em Belém, poucos slogans desbotados e nada
além disso.

36
O
argumento
utilizado
fundamentalmente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

para

criticar

o

MST

é

a falta de organização adequada no Fórum.
a ideologia capitalista do movimento.
a contradição entre o motivo do Fórum e a ação do MST.
a desunião dos grupos internos do movimento.
a mobilização exagerada dos participantes do movimento.

37
“No entanto, o tema central do encontro – o desmatamento de
uma região que perde um Rio de Janeiro por mês de floresta –
foi o que menos parece ter mobilizado os participantes”.
Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do emprego
dos travessões.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fazer uma enumeração.
Esclarecer uma informação.
Retificar um dado anterior.
Definir um vocábulo.
Apresentar um argumento.

38

33

(A) No encontro, cada movimento representado
puxar para sua agenda o mote das discussões.
(B) Cada movimento representado procurou puxar
agenda o mote das discussões no encontro.
(C) Cada movimento representado no encontro
puxar o mote das discussões para sua agenda.
(D) Cada movimento no encontro representado
puxar o mote das discussões para sua agenda.
(E) No encontro, cada movimento representado
puxar o mote das discussões para sua agenda.

O subtítulo do artigo que corresponde a nosso texto dizia:
“Em Belém pouco se ouviu além de slogans desbotados”.

procurou
para sua
procurou
procurou
procurou

Sobre o problema do desmatamento, explorado nesse texto,
um poeta francês, Jacques Prévert, dizia: “Tantas florestas
arrancadas à terra / e trucidadas / acabadas / rotativizadas /
Tantas florestas sacrificadas para a pasta de papel de bilhões
de jornais chamando anualmente a atenção dos leitores sobre
os perigos do desmatamento dos bosques e das florestas”.
A estrutura significativa do texto se baseia num tipo de
linguagem figurada denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sinestesia.
pleonasmo.
paradoxo.
antítese.
metonímia.
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43

Millôr Fernandes, falando de “meio ambiente” produz a
seguinte frase: “Tantos anos o país se descuidou do meio
ambiente que, agora, se quiser salvar alguma coisa, vai ter que
tratar do ambiente inteiro.”

A respeito do sistema de controle de constitucionalidade das
leis previsto na Constituição de 1988, analise as afirmativas a
seguir:
I. O controle incidental de constitucionalidade das leis, no
Brasil, é exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de recurso extraordinário.
II. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade perante
o Supremo Tribunal Federal, dentre outros legitimados, o
Presidente da República, os Governadores de Estado ou
do Distrito Federal, e o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.
III. A decisão do Supremo Tribunal Federal que declarar a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei em
sede de controle concentrado tem efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal.
IV. É pressuposto de admissibilidade da ação declaratória de
constitucionalidade a existência de controvérsia judicial
relevante sobre a aplicação do dispositivo legal cuja
constitucionalidade se discute.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa II estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

O humor, nesse caso, se apoia em um jogo de palavras,
construído, por seu lado, pela seguinte estratégia:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a utilização de palavras de variação popular.
o emprego de palavras de significação vaga, como coisa.
a troca de classe gramatical da palavra meio.
a inversão de termos na última oração.
a metonímia de país por brasileiros.

40
Os textos desta prova discutiram problemas distintos, mas
ligados à vida humana, sua segurança e continuidade. Samuel
Butler dizia que a vida “é a arte de tirar conclusões suficientes
de premissas insuficientes”.
Nessa definição, o pensador importa a linguagem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da filosofia marxista.
do silogismo lógico.
da fábula moralizante.
do teatro clássico.
da publicidade comercial.

CONHECIMENTOS DE DIREITO
DIREITO CONSTITUCIONAL

41
A respeito do poder constituinte derivado, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) O procedimento que deve ser adotado para a reforma do
texto constitucional está necessariamente previsto na
própria Constituição.
(B) A aprovação de uma emenda constitucional depende dos
votos favoráveis de 3/5 dos membros de cada Casa do
Congresso Nacional, obtidos em dois turnos de votação
em cada uma delas.
(C) As chamadas cláusulas pétreas da Constituição
estabelecem limitações materiais ao poder constituinte
derivado.
(D) É vedada a aprovação de emenda constitucional que altere
o regime constitucional da previdência social, tal como
instituído no art. 201 e seguintes da Constituição de 1988.
(E) Norma aprovada pelo poder constituinte derivado está
sujeita ao controle judicial de constitucionalidade.

42
As alternativas a seguir apresentam alguns direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, previstos na Constituição de
1988, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Estabilidade.
(B) Licença paternidade.
(C) Irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção
ou acordo coletivo.
(D) Participação nos lucros.
(E) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e préescolas.

44
A respeito do princípio constitucional da presunção de
inocência, assinale a alternativa correta.
(A) Proíbe que réus não condenados por sentença transitada
em julgado sejam submetidos à prisão cautelar.
(B) Determina que todos os réus condenados à pena privativa
liberdade tenham direito à progressão de regime prisional.
(C) Determina que a prisão de réus ainda não condenados por
sentença
definitiva
só
possa
ser
decretada
excepcionalmente,
em
casos
de
necessidade
concretamente demonstrada.
(D) Não se aplica aos acusados de crimes hediondos, os quais
devem necessariamente responder ao processo sob
custódia cautelar.
(E) Apenas os réus que se declararem culpados em
interrogatório judicial poderão ser condenados à pena
privativa de liberdade.

45
Não é competência do Supremo Tribunal Federal processar e
julgar, originariamente:

(A) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão
do ‘exequatur’ às cartas rogatórias, que podem ser
conferidas pelo regimento interno a seu Presidente.
(B) a ação em que todos os membros da magistratura sejam
direta ou indiretamente interessados e aquela em que mais
da metade dos membros do tribunal de origem estejam
impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.
(C) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o
Território.
(D) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o
Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República.
(E) a extradição solicitada por Estado estrangeiro.
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46
A respeito da possibilidade de acumulação remunerada de
cargos públicos prevista na Constituição, assinale a alternativa
correta.
(A) É permitida a acumulação de dois cargos de professor,
desde que haja compatibilidade de horários, sendo que a
remuneração não pode ultrapassar, nos Estados, o
subsídio pago aos desembargadores do Tribunal de
Justiça.
(B) É vedada a acumulação de dois cargos de professor, ainda
que se verifique compatibilidade de horários.
(C) É permitida a acumulação de dois cargos de professor
com outro técnico ou científico, desde que haja
compatibilidade de horários, sendo que a remuneração
não pode ultrapassar, nos Estados, o subsídio pago aos
ministros do Supremo Tribunal Federal.
(D) Os profissionais de saúde podem acumular até dois
cargos, desde que haja compatibilidade de horários. A
restrição constitucional não se aplica aos empregos em
fundações públicas.
(E) É permitida a acumulação de um cargo de professor com
outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade
de horários, sendo que a remuneração, nos Estados, não
pode ultrapassar o subsídio mensal do Governador.

48
A respeito da composição e atribuições do Conselho Nacional
de Justiça, analise as afirmativas a seguir:
I.

É integrado exclusivamente por membros do Poder
Judiciário e é presidido por um Ministro do Supremo
Tribunal Federal.
II. Julga os recursos especiais interpostos das decisões
definitivas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. Zela pela autonomia do Poder Judiciário e pelo
cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo
expedir atos regulamentares, no âmbito de sua
competência, ou recomendar providências.
IV. Conhece das reclamações contra os membros do Poder
Judiciário, podendo determinar a remoção, disponibilidade
e aposentadoria de juízes, bem como a perda do cargo
pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente a afirmativa III estiver corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas.
se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

47

DIREITO ADMINISTRATIVO

A constituição de 1988 prevê, em caso de prisão em flagrante
delito, que a autoridade policial, a quem for apresentado o
preso, tomará, dentre outras, as seguintes providências:

49

(A) informará ao preso, antes de tomar seu depoimento, o
direito de permanecer calado, advertindo-o de que seu
silêncio pode ser interpretado em seu prejuízo.
(B) informará ao preso seus direitos, dentre os quais o de
permanecer calado e o de ser assistido por advogado, e
comunicará a prisão imediatamente ao juiz competente e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada.
(C) comunicará a prisão imediatamente ao juiz competente, ao
Ministério Público, à defensoria pública e à Ordem dos
Advogados do Brasil.
(D) relaxará imediatamente a prisão, se for ilegal, ou decretará
sua prisão cautelar, se presentes os requisitos legais.
(E) conduzirá imediatamente o preso que não possuir
advogado à presença do juiz competente, e este lhe
designará advogado dativo para acompanhar o
interrogatório policial.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Não é princípio da Administração Pública:

hierarquia.
especialidade.
motivação.
autotutela.
universalidade.

50
Entre os atos administrativos a seguir, aquele que se
caracteriza como ato constitutivo é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a isenção.
a aplicação de penalidade .
o parecer.
a anulação.
o atestado.

51
Os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores
de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se às atribuições de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8

direção, apenas.
natureza política e de interesse público.
natureza técnica, chefia e direção, apenas.
direção, chefia e assessoramento, apenas.
qualquer natureza administrativa.
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DIREITO PENAL

A usurpação de função e a desapropriação de um bem imóvel
da União por um município são, respectivamente, vícios do ato
administrativo relativos à:

57

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

competência e objeto.
sujeito e competência.
incapacidade e forma.
incompetência e motivo.
objeto e finalidade.

(A) Quando o homicídio é praticado mediante promessa de
recompensa.
(B) Quando o homicídio é praticado mediante emprego de
veneno.
(C) Quando o homicídio é praticado contra ascendente,
descendente, irmão ou cônjuge.
(D) Quando o homicídio é praticado para assegurar a
impunidade de outro crime.
(E) Quando o homicídio é praticado mediante emprego de
asfixia.

53
É elemento do Estado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Governo Soberano.
Poder Judiciário .
Democracia.
Estado-membro da Federação.
Administração Pública Direta.

58
Com relação ao concurso de pessoas, assinale a afirmativa
incorreta.

54
A respeito do tema controle da Administração Pública, analise
as afirmativas a seguir.
I.

O controle legislativo abrange os atos do Poder Executivo
e alguns do Poder Judiciário.
II. O controle político relaciona-se com os aspectos da
legalidade, não apreciando as decisões administrativas sob
o aspecto da discricionariedade.
III. O controle financeiro compreende, entre outros, o controle
de resultados de cumprimento dos programas de trabalho
e de metas.
IV. A fiscalização inclui o sistema de controle externo exercido
por cada um dos Poderes em relação aos outros.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente a afirmativa I, II e IV estiverem corretas.
se somente a afirmativa I, III e IV estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comum

às

entidades

(A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide
nas penas a este cominadas, na medida de sua
culpabilidade.
(B) Se a participação for de menor importância, a pena pode
ser diminuída de um sexto a um terço.
(C) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos
grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, salvo quando
previsível o resultado mais grave, caso que será aplicada a
pena do crime mais grave.
(D) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de
caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
(E) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo
disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o
crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

59
Assinale a alternativa que apresente circunstância que não
aumenta a pena do crime de homicídio culposo.

55
Não é uma característica
Administração Indireta:

Assinale a alternativa que apresente circunstância que não
qualifica o crime de homicídio doloso.

da

criação e extinção por lei.
controle interno pelo Poder Executivo.
desempenho de atividade de natureza econômica.
contratação de obras e serviços mediante licitação pública.
exigência de prévio concurso público para ingresso de
pessoal efetivo.

(A) Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de
profissão.
(B) Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.
(C) Se o agente foge para evitar prisão em flagrante.
(D) Se o crime é praticado contra pessoa menor de 14
(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.
(E) Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de
ofício.

56
A rescisão unilateral de concessão de serviço público por
razão de inadimplemento contratual é denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

reversão.
avocação.
encampação.
intervenção.
caducidade.

9
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62

Em relação aos crimes contra os costumes, analise as
afirmativas a seguir:

Com relação às penas, analise as afirmativas a seguir:

61

São penas privativas de liberdade: detenção, reclusão e
limitação de fim de semana.
II. O Código Penal prevê somente as seguintes hipóteses de
penas restritivas de direitos: prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas; interdição
temporária de direitos e prestação pecuniária.
III. A pena de interdição temporária de direitos compreende
as seguintes situações: proibição do exercício de cargo,
função ou atividade pública, bem como mandato eletivo;
proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que
dependam de habilitação especial, de licença ou
autorização do poder público; suspensão de autorização
ou de habilitação para dirigir veículo; proibição de
frequentar determinados lugares; e, obrigação de
permanecer, aos sábados e domingos, por cinco horas
diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento
adequado, ocasião em que serão ministrados cursos e
palestras ou atribuídas atividades educativas.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

A respeito dos crimes contra o patrimônio, analise as
afirmativas a seguir:

63

I.

O crime de assédio sexual, consistente em constranger
alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício
de emprego, cargo ou função, constitui uma infração de
menor potencial ofensivo.
II. Nos crimes contra os costumes, somente se procede
mediante queixa, salvo as exceções legais, das quais é
exemplo o caso da vítima ou seus pais não poderem
prover as despesas do processo, sem privar-se de
recursos indispensáveis à manutenção própria ou da
família.
III. O casamento da vítima com o ofensor extingue a
punibilidade nos crimes contra os costumes praticados
sem violência.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

I.

Nos crimes contra o patrimônio, é isento de pena o autor
que pratica o crime em prejuízo de ascendente ou
descendente, salvo se houver emprego de grave ameaça
ou violência à pessoa ou ainda se a vítima tiver idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos.
II. Sempre que houver isenção de pena ao autor de crime
contra o patrimônio, a isenção não se aplica ao estranho
que participa do crime, mas é causa de diminuição da
pena em grau que varia de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).
III. Nos crimes contra o patrimônio somente se procede
mediante representação se o crime é cometido em
prejuízo de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita,
salvo se houver emprego de grave ameaça ou violência à
pessoa ou ainda se a vítima tiver idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

10

I.

Assinale a alternativa que apresente o crime que admite
tentativa.
(A) Inserção de dados falsos em sistema de informações (art.
313-A, do Código Penal).
(B) Condescendência criminosa (art. 320, do Código Penal).
(C) Uso de documento falso (art. 304, do Código Penal).
(D) Abandono de função (art. 323, do Código Penal).
(E) Moeda falsa (art. 289, do Código Penal).

64
José da Silva é guarda-vidas da piscina do clube
Bonsucesso, muito frequentado por crianças. Todos os dias, a
piscina do clube é aberta às 9 horas da manhã pelo servente
João de Souza e José da Silva é sempre o primeiro a entrar na
área da piscina e assumir seu posto no alto da cadeira de
guarda-vidas. Contudo, no dia 1º de novembro de 2008,
José da Silva não chegou no horário. Mesmo sabendo que a
piscina é aberta às 9 horas, José chegou no clube somente às
10 horas e se deparou com uma cena macabra: duas crianças
estavam mortas, afogadas na piscina.
A partir do fragmento acima, assinale a alternativa correta.
(A) José da Silva não praticou crime algum.
(B) José da Silva praticou o crime de omissão de socorro (art.
135, do Código Penal).
(C) José da Silva praticou o crime de homicídio culposo (art.
121, §3º, do Código Penal).
(D) José da Silva praticou o crime de homicídio doloso na
modalidade comissiva (art. 121, caput, do Código Penal).
(E) José da Silva praticou o crime de homicídio doloso na
modalidade comissiva por omissão, pois ele exercia a
função de garantidor (art. 121, caput c/c art. 13, § 2º, do
Código Penal).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

68

65

A respeito do sistema de recursos em geral, previsto no
Código de Processo Penal, analise as afirmativas a seguir:

Com relação ao sistema processual penal brasileiro, analise as
afirmativas a seguir:
I.

O processo penal rege-se pelo Código de Processo Penal,
em todo o território brasileiro ressalvados, entre outros, os
tratados, as convenções e regras de direito internacional.
II. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e
aplicação analógica, bem como o suplemento dos
princípios gerais de direito.
III. A lei processual penal aplica-se imediatamente, sem
prejuízo da validade dos atos já realizados sob a vigência
da lei anterior.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

66
A respeito do inquérito policial, analise as afirmativas a seguir:
I.

Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será
iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade
judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
II. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente
poderá proceder a inquérito de ofício ou a requerimento do
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
III. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender
de representação, não poderá sem ela ser iniciado.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

67
Em relação à ação penal, analise as afirmativas a seguir:
I.

A mulher casada não poderá exercer o direito de queixa
sem consentimento do marido, salvo quando estiver dele
separada ou quando a queixa for contra ele.
II. O direito de ação penal privada subsidiária da publica está
previsto na Constituição bem como no Código de
Processo Penal.
III. Se o ofendido for retardado mental e colidirem os
interesses dele com os de seu representante legal, o
direito de queixa poderá ser exercido por curador especial,
nomeado pelo juiz competente para o processo penal.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

I.

O Ministério Público não poderá desistir de recurso que
haja interposto.
II. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso
interposto por um dos réus, se fundado em motivos que
não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará
aos outros.
III. Os recursos serão sempre voluntários, não se admitindo
recursos interpostos, de ofício, pelo juiz.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

69
A respeito do inquérito policial, assinale a alternativa correta.
(A) São consideradas ilícitas as provas obtidas em violação a
normas constitucionais ou legais, devendo ser
desentranhadas do processo, mas a ilegalidade não se
estende às provas derivadas daquelas, qualquer que seja a
hipótese.
(B) Os exames de corpo de delito e as outras perícias serão
feitos por dois peritos oficiais.
(C) Os cadáveres serão fotografados apenas depois de
retirados do local do crime, em respeito à família dos
mortos.
(D) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(E) Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas
apreendidas que interessarem ao processo poderão ser
restituídas, desde que aos seus proprietários.

70
Analise as afirmativas a seguir:
I.

Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será
processado ou julgado sem defensor e a lei determina que
a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou
dativo, será sempre exercida através de manifestação
fundamentada.
II. A intimação do defensor constituído, do defensor
nomeado, do advogado do querelante e do assistente farse-á por publicação no órgão incumbido da publicidade
dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de
nulidade, o nome do acusado
III. A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o
defensor não puder comparecer
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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74

A requisição do Ministro da Justiça, nos crimes de ação
pública em que a lei assim o exige constitui condição:

Assinale a alternativa que indique medidas investigativas que
somente podem ser executadas em investigações policiais
que versem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por
quadrilha ou bando ou organizações ou associações
criminosas de qualquer tipo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

objetiva de punibilidade.
subjetiva de punibilidade.
de procedibilidade.
de legitimidade passiva.
de plausibilidade.

72
Analise as afirmativas a seguir:
I.

O preso especial não será transportado juntamente com o
preso comum.
II. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à
disposição da autoridade competente, quando sujeitos a
prisão antes de condenação definitiva, dentre outros, os
cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de
jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de
incapacidade para o exercício daquela função.
III. Qualquer do povo deverá prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

LEGISLAÇÃO

73
Assinale a alternativa que contém um crime que não é
considerado hediondo.
(A) homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV e V);
latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); extorsão qualificada pelo
emprego de arma de fogo (art. 158, § 1o).
(B) extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o); falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e
§ 1o-B); homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV e V).
(C) epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o); latrocínio
(art. 157, § 3o, in fine); homicídio qualificado (art. 121, § 2o,
I, II, III, IV e V).
(D) extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o); atentado
violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art.
223, caput e parágrafo único); homicídio qualificado (art.
121, § 2o, I, II, III, IV e V).
(E) latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); atentado violento ao pudor
(art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e
parágrafo único); estupro (art. 213 e sua combinação com
o art. 223, caput e parágrafo único).
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(A) Interceptação de dados e das comunicações telefônicas.
(B) Sequestro de bens móveis, além dos bens imóveis.
(C) Quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados,
mediante prévia autorização judicial.
(D) Captação e a interceptação ambiental de sinais
eletromagnéticos, óticos ou acústicos, mediante
circunstanciada autorização judicial.
(E) Prisão para averiguações, sem exigência de prévia
autorização judicial.

75
Em relação à Lei 8.137/90, analise as afirmativas a seguir.
Os crimes previstos nos artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90
terão sua punibilidade extinta se o agente promover o
pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e
contribuições sociais, inclusive acessórios, mesmo depois
de oferecida a denúncia.
II. Os crimes previstos nos artigos 4o, 5o e 6o da Lei 8.137/90
terão sua punibilidade extinta se o agente firmar e cumprir
acordo de leniência com a União, por meio da Secretaria
de Direito Econômico do Ministério da Justiça.
III. Os crimes previstos no artigo 7o da Lei 8.137/90 terão sua
punibilidade extinta caso o juiz verifique a excessiva
onerosidade da pena pecuniária prevista para o referido
crime, considerando a situação econômica do réu.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
I.

76
Com relação ao crime de tortura, previsto na Lei 9.455/97,
analise as afirmativas a seguir:
I.

A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do
cargo, função ou emprego público e a interdição para seu
exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
II. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua
guarda, com emprego de grave ameaça, a intenso
sofrimento mental como forma de aplicar medida de
caráter preventivo.
III. O disposto na Lei de Tortura (Lei 9.455/97) aplica-se ainda
quando o crime não tenha sido cometido em território
nacional, sendo a vítima brasileira.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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77
Julio Setembrino foi denunciado pela suposta prática do
crime previsto no art. 155, § 2o, pela conduta de tentar subtrair os
pertences de Agostino Natal, mediante emprego de chave falsa.
O Ministério Público classifica a conduta como furto qualificado
(com previsão de pena de reclusão de dois a oito anos) na
modalidade tentada. O advogado do réu peticiona ao juiz
requerendo seja o Promotor instado a manifestar-se sobre a
proposta de suspensão condicional do processo prevista na
Lei 9.099/95, porque seu cliente estaria disposto a cumprir as
condições ali previstas, bem como porque Julio Setembrino
nunca foi condenado por outro crime, nem está respondendo a
outro processo, presentes ainda os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código
Penal). O juiz envia os autos ao promotor para que se manifeste.
Assinale a alternativa que indique a manifestação correta a ser
adotada pelo Ministério Público.
(A) Manutenção da denúncia nos termos em que foi oferecida
e extração de cópia dos autos à OAB para apuração de
falta disciplina do advogado, que formulou pedido
juridicamente impossível.
(B) Manutenção da denúncia nos termos em que foi oferecida,
pois o acusado não preenche o requisito objetivo do
artigo 89, da Lei 9.099/95, pois o crime deve ter pena
mínima de um ano.
(C) Manutenção da denúncia nos termos em que foi oferecida,
pois mesmo presentes os requisitos objetivos e subjetivos
para a propositura da suspensão condicional do processo,
a vítima é quem possui legitimidade para o oferecimento
da proposta.
(D) Modificação da denúncia, retirando-se a acusação e
oferecendo a transação penal, tendo em vista a presença
dos requisitos objetivos e subjetivos que a autorizam.
(E) Manutenção da denúncia porém com oferecimento da
suspensão condicional do processo, tendo em vista a
presença dos requisitos objetivos e subjetivos que a
autorizam.

78
Com relação aos juizados especiais criminais, analise as
afirmativas a seguir:
I.

A lei prevê expressamente a possibilidade de que os
institutos da composição dos danos civis e da transação
penal sejam realizadas perante o Tribunal do Júri nos
casos em que há conexão entre infração de menor
potencial ofensivo e crime doloso contra a vida.
II. A aceitação da transação penal não terá efeitos civis nem
constará de certidão de antecedentes criminais, salvo,
neste último caso, para que o autor não seja novamente
beneficiado pelo mesmo instituto no prazo de cinco anos.
III. É possível o oferecimento de transação penal ao autor que
preencher os requisitos subjetivos (antecedentes, conduta
social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime)
mesmo que ela já tenha sido anteriormente condenado
pela prática de crime, com decisão transitada em julgado,
à pena de prestação pecuniária.
Assinale:
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

79
Assinale a alternativa correta:
(A) A transação penal somente poderá ser proposta pelo
Ministério Público quando não for o caso de arquivamento
nem de oferecimento de denúncia.
(B) Havendo composição dos danos civis, ocorrerá a renúncia
ao direito de queixa ou representação. Caso o acordo seja
homologado por sentença irrecorrível e posteriormente
seja descumprido, o acordo servirá como título a ser
executado no juízo civil competente e a vítima poderá
intentar a ação privada subsidiária.
(C) A audiência preliminar buscará a conciliação entre as
partes. Caso não haja conciliação, a vítima deverá
representar caso deseje que o autor do fato seja
processado, sob pena de decadência do direito de
representação, substituindo-se o prazo decadencial
previsto em lei pela exigência de representação em
audiência.
(D) Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz deverá designar
audiência de instrução e julgamento na qual será feita
tentativa de conciliação e de oferecimento de transação,
quando cabível. Caso não haja conciliação nem transação,
o juiz receberá a denúncia ou queixa e começará a
audiência dando a palavra ao defensor para responder à
acusação.
(E) A lei prevê o cabimento da apelação tanto para a sentença
que aplica a pena restritiva de direito ou multa decorrente
de transação, como para a decisão que rejeita a denúncia
ou queixa, como também para a sentença que julga o
processo no mérito.

80
Assinale a alternativa que indique o comportamento que não
constitui crime de abuso de autoridade, tal como previsto na
Lei 4.898/65.
(A) Prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de
medida de segurança, deixando de expedir em tempo
oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de
liberdade.
(B) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para
satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
(C) Deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a
prisão ou detenção de qualquer pessoa.
(D) Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou
a constrangimento não autorizado em lei.
(E) Levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a
prestar fiança, permitida em lei.

13

Concurso Público 2008 | Oficial de Cartório

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE
MICROINFORMÁTICA
81
Um funcionário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
acionou o BrOffice.org 3.0 Writer para digitar um texto. No
entanto, ele gostaria de realizar o trabalho de digitação no
contexto do MSOffice Word 2003 BR. Então, nada tendo
digitado, executou um atalho de teclado que fechou o
BrOffice.org 3.0 Writer, retornando diretamente à tela da área
de trabalho, sem exibição de qualquer janela de diálogo ou
mesmo salva de arquivo.

84
O BROffice.org 3.0 Writer é um software voltado para a edição
de textos que oferece vários recursos de formatação. Um
deles possibilita a visualização de caracteres não imprimíveis.
Assinale a alternativa que indique corretamente o ícone que
deve ser clicado, com o ponteiro do mouse, para ativar esse
recurso.
(A)

(B)

(C)

(D)

Esse atalho de teclado é:
(A) Ctrl + Q.
(C) Ctrl + B.
(E) Alt + Q.

(B) Ctrl + S.
(D) Alt + S.

82
O processador de textos BROffice.org 3.0 Writer disponibiliza
uma barra de fórmulas, visualizada a seguir, que permite criar
e inserir cálculos em um documento de texto.

(E)

85
A figura a seguir ilustra uma janela pop-up que é mostrada na
tela quando se clica por meio do mouse, uma das opções de
menu no BROffice.org 3.0 Writer. Nessa janela pode-se utilizar,
por exemplo, os recursos de Ortografia e Gramática e de
Notas de rodapé.

Para ativar essa barra, deve-se pressionar a tecla:
(A) F5.
(C) F3.
(E) F1.

(B) F4.
(D) F2.
Assinale a alternativa que indique corretamente a opção de
menu a ser escolhida na barra de ferramentas

83
As duas janelas a seguir referem-se às setas disponíveis no
Word 2003 BR, quando se aciona a opção Setas largas a partir
de uma ferramenta disponível no processador de textos.

.
(A) Exibir.
(C) Inserir.
(E) Ferramentas.

(B) Editar.
(D) Formatar.

86

Essa ferramenta é conhecida como:
(A) ClipArt.
(C) CaixadeTexto.
(E) DesenhosBásicos.
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(B) AutoFormas.
(D) FormasPadrão.

O BrOffice.org 3.0 Writer é um processador de textos da Sun
Microsystems Inc. e faz parte da categoria software livre.
Nesse software, um Oficial de Cartório digitou um texto e, ao
final do trabalho, salvou-o no disco C.
A extensão default para esse arquivo é:
(A) .doc
(C) .txt
(E) .bak

(B) .odt
(D) .odw
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87
Um Oficial de Cartório que pertence à Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro está digitando um trabalho no BROffice.org
3.0 Writer.

Nessa situação, o acionamento dos ícones
têm, respectivamente, como significados:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

e

Ativar/Desativar alinhamento automático e Diminuir recuo.
Ativar/Desativar marcadores e Diminuir recuo.
Ativar/Desativar numeração e Aumentar recuo.
Ativar/Desativar marcadores e Aumentar recuo.
Ativar/Desativar alinhamento automático e Aumentar recuo.

88
O ícone
pertence à barra de desenho do BROffice.org
3.0 Writer. O seu acionamento, por meio do mouse, tem por
objetivo inserir:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

figura.
diagrama.
texto explicativo.
cor em degradée.
objeto do FontWork.

89
O BROffice.org 3.0 Writer é um processador de textos que
permite ao usuário o emprego de uma elevada gama de
recursos.
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir:
I.

Permite exportar textos digitados, contendo inclusive
figuras, para arquivos em formato HTML.
II. Possibilita criar páginas para homepages, contendo
imagens GIF e JPG, e salvá-las em arquivos no formato
“default” CDR.
III. Proporciona o uso de símbolos padronizados de
fluxogramas como
textos digitados.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

e

, e a inserção deles em

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

90
No contexto do BROffice.org 3.0 Writer, pressionar, por meio
do ponteiro do mouse, o ícone
resultará na abertura de
arquivo já criado e salvo no disco rígido, mostrando o texto na
tela do software.
Assinale a alternativa que indique corretamente o atalho de
teclado que corresponde a essa ação.
(A) Ctrl + A.
(C) Shift + O.
(E) Ctrl + O.

(B) Alt + A.
(D) Alt + O.

91
Quando se faz um trabalho de digitação no Word 2003 BR, é
comum salvar os textos em arquivos que utilizam formatos
padronizados como extensão, na formação dos respectivos
nomes.
Assinale a alternativa que indique corretamente esses
formatos.
(A) RTF e EXE
(C) PDF e PSD
(E) DOC e RTF

(B) EXE e PDF
(D) PSD e DOC

92
Um usuário do BROffice.org 3.0 Writer executou os seguintes
procedimentos:

I.

clicou no ícone
para criar um novo arquivo, de
modo a dar início à digitação de um texto, posicionando o
cursor do mouse no início da primeira linha;
II. digitou um texto que passou a constituir o primeiro
parágrafo;
III. clicou na tecla <Enter> e inseriu a logomarca da Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro;
IV. clicou novamente na tecla <Enter> e executou o atalho de
teclado <Ctrl> + F12.
Assinale a alternativa que apresente corretamente o
significado do atalho de teclado <Ctrl> + F12.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deletar o parágrafo.
Inserir tabela ao texto.
Exibir a logomarca em tons de cinza.
Aplicar alinhamento justificado ao parágrafo.
Formatar as dimensões da logomarca inserida.

93
No MSOffice Word 2003 BR, os ícones
e
devem ser utilizados, respectivamente, com os seguintes
significados:
(A) inserir hiperlink e mostrar a estrutura do documento.
(B) importar planilha do Excel e mostrar a estrutura
documento.
(C) inserir hiperlink e verificar a ortografia e gramática
documento.
(D) inserir hiperlink e permitir a visualização do documento
formato para impressão.
(E) importar planilha do Excel e permitir a visualização
documento em formato para impressão.

do
do
em
do

94
No Word 2003 BR, uma tecla e um atalho de teclado permitem
o acionamento do recurso denominado Ajuda do Word,
inclusive a possibilidade de acesso ao site da Microsoft
visando conexão online ou mesmo obtenção das últimas
notícias relacionadas ao produto.
Essa tecla e esse atalho de teclado são, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Home e <Ctrl> + F1.
Home e <Alt> + F1.
F1 e <Shift> + F1.
F1 e <Ctrl> + F1.
F1 e <Alt> + F1.
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95
A figura abaixo está associada ao emprego personalizado do
recurso etiquetas no Word 2003 BR.

Um Oficial de Cartório está digitando um texto no Word 2003
BR e, após selecionar um parágrafo, pressionou
simultaneamente as teclas <Shif> e F3.
A execução desse atalho de teclado tem como significado:
(A) criar um vínculo com uma planilha externa ao arquivo em
digitação.
(B) acionar a macro do Word que grava o texto em formato
PDF.
(C) verificar ortografia e gramática no parágrafo selecionado.
(D) revelar a formatação e o estilo aplicados ao parágrafo.
(E) alternar as letras entre maiúsculas e minúsculas.

97

Nessas condições, distância horizontal e distância vertical,
referem-se, respectivamente, às distâncias entre as
extremidades:
(A) superior e inferior de uma etiqueta e esquerda e direita de
uma etiqueta.
(B) esquerda e direita de uma etiqueta e superior e inferior de
uma etiqueta.
(C) superiores de duas etiquetas adjacentes e esquerdas de
duas etiquetas adjacentes.
(D) esquerdas de duas etiquetas adjacentes e superiores de
duas etiquetas adjacentes.
(E) das margens superior e inferior e das margens esquerda e
direita do formulário de etiquetas.

No Word 2003 BR, um policial civil posicionou o cursor do
mouse no início do texto e executou o atalho de teclado
<Ctrl> + T. Em seguida, pressionou simultaneamente as
teclas que correspondem à execução do atalho de teclado
referente ao comando “Localizar...”, para que fosse aberta
uma janela de diálogo na tela que permitisse a pesquisa e a
ocorrência da palavra “CIVIL” no texto.
O significado do atalho de teclado <Ctrl> + T e o atalho
de teclado associado ao comando “Localizar...”, são,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Salvar como e <Ctrl> + P.
Substituir tudo e <Ctrl> + Y.
Selecionar tudo e <Ctrl> + L.
Configurar página e <Ctrl> + U.
Visualizar impressão e <Ctrl> + X.

98
A figura a seguir ilustra uma barra disponível no MSOffice Word 2003 BR.

Essa barra destina-se à utilização do seguinte recurso:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tabelas e bordas.
banco de dados.
formulários.
mala direta.
auto texto.

99
No Word 2003 BR, os símbolos

Nesse caso, os símbolos

podem ser adicionados à barra de formatação mostrada abaixo

e

servem, respectivamente, às seguintes finalidades:

(A) reduzir fonte e aplicar subscrito.
(C) reduzir fonte e aplicar sobrescrito
(E) alterar cor de caractere e aplicar sobrescrito.
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(B) aumentar fonte e aplicar subscrito.
(D) aumentar fonte e aplicar sobrescrito.
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100
A figura a seguir ilustra um texto digitado no Word 2003 BR.

Assinale a alternativa que indique corretamente alguns recursos de formatação que foram aplicados ao texto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fonte Arial, tamanho 10, estilos negrito e itálico, alinhamento justificado.
fonte Arial, tamanho 10, estilos realce e itálico, alinhamento centralizado.
fonte Courier New, tamanho 10, estilos negrito e gótico, alinhamento distribuído.
fonte Times New Roman, tamanho 10, estilos realce e itálico, alinhamento justificado.
fonte Times New Roman, tamanho 10, estilos negrito e gótico, alinhamento centralizado.
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