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“A transformação pessoal requer substituição de velhos hábitos por novos.”
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1. O Caderno de Questões contém 50 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E)
e Redação.
2. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas e na Folha de Resposta da Redação, seu
nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao
fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. A prova objetiva e a redação terão juntas duração de 4 horas e 30 minutos, incluído neste tempo o preenchimento
do Cartão de Respostas e da Folha de Resposta da Redação.
4. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas e da Folha de Resposta da
Redação, por erro do candidato.
5. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
8. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando 30 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso Público.
9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas e a Folha de Resposta da Redação.
12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e a Folha de
Resposta da Redação. Não esqueça seus pertences.
13. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
11/01/2010, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Um morto-de-fome como você...
– Morto-de-fome, porque eu não dei o passo crucial
na hora que me ofereceram aquele negócio no Mato Grosso.
Ia dar um dinheirão.
– Mas se você fosse para o Mato Grosso, não teria
conhecido a menina na noite de Ano-Bom.
– Pois é. Agora é tarde. Sei lá.
Agora é tarde. As decisões erradas são irrecorríveis.
Você o imagina cercado das suas alternativas. De um lado,
casado com a, vá lá, primeira fortuna do Brasil. O último
homem do Rio a usar echarpe de seda. Grisalho, mas ainda
em forma com aquele tom de pele que só se consegue
passando o dia na piscina do Copa, mas na sombra. Do outro
lado, o próspero fazendeiro do Mato Grosso que pilota o seu
próprio avião e tem rugas em torno dos olhos de tanto
procurar o fim das suas terras no horizonte, ou de tanto rir dos
pobres. E no meio, ele, a ponto de lhe pedir dinheiro
emprestado outra vez. Triste, triste. Eu ia escrever uma boa
crônica sobre tudo isso. Mas o assunto me fugiu, perdi a hora
certa. Agora é tarde.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
POR POUCO
Eu estava a ponto de escrever alguma coisa sobre
as pessoas que estão a ponto de tomar uma atitude definitiva
e recuam – e recuei. Ia escrever sobre os que um dia, por
pouco, quase, ali-ali, estiveram prestes a mudar sua vida mas
não deram o passo crucial, mas não vou. Pena e comiseração
para os que não deram o passo crucial.
Pena e comiseração para os que preferiram o
pássaro na mão. Para os que não foram ser os legionários dos
seus primeiros sonhos. Para os que hesitaram na hora de
pular. Para os que pensaram duas vezes. Pena e
comiseração para os que envelheceram tentando decidir o
que iam ser quando crescessem. E para os que decidiram,
mas na hora não foram.
Alguns passam a vida acompanhados pelo que
podiam ter sido. Por fantasmas do irrealizado. Um cortejo de
ressentimentos. Este aqui sou eu se tivesse decidido fazer
aquele curso em Paris. Este outro sou eu se tivesse chegado
um minuto antes no vestibular...
Olha que bom aspecto eu teria se tivesse aceito
aquela nomeação. Veja o bigode. O corte decidido do cabelo.
O olhar de quem é firme, mas justo com subalternos. A cintura
ajustada. As mãos que não tremem. Elas me seguem por toda
a parte, as minhas alternativas.
Você conhece muitos assim. Gente que cultiva suas
oportunidades perdidas como outros guardam o próprio
apêndice num vidrinho. E não perdem oportunidade de contar
como foi a oportunidade perdida.
– Foi num jogo de pôquer. Tinha dois pares e não
joguei. Quem ganhou tinha só um. A melhor mesa da noite.
Milhões. Eu, hoje, seria outro.
– Fiz uma ponta naquele filme do Tarzã, mas
cortaram a minha parte. Se tivessem me visto em Hollywood...
– Se eu tivesse dito sim...
– Se eu tivesse dito não...
– Se mamãe não tivesse interferido...
Uma vez fui fazer um teste no Fluminense. Abafei.
Mas a família foi contra. Insistiu com a contabilidade. Eu, hoje,
seria outro.
– Já tive a minha época de escritor, tá sabendo? Uns
contos até razoáveis. Mas nunca me mexi. Hoje eles estão
numa gaveta, sei lá.
– Você sabe que só não me elegi deputado, porque
não quis?
– Eu, hoje, podia ser até primeiro-violino.
– Tudo porque eu não saí daqui quando devia.
Pena e comiseração para os que não saíram daqui
quando deviam. Há quem diga que o passo crucial só pode
ser dado uma vez e nunca mais. Tem a sua hora certa, e ela
não volta. Bobagem, claro. Mas não para os que tiveram a sua
hora e não aproveitaram. Os mártires do por pouco.
– Sei exatamente quando foi que eu tomei a decisão
errada. Foi numa noite de Ano-Bom.
Você já ouviu a história várias vezes. Mas não pode
impedi-lo de falar. O único divertimento que lhe resta é o que
ele poderia ter sido. Os que não deram o passo crucial quando
deviam estão condenados ao condicional. E tem a volúpia da
própria frustração.
– Se eu tivesse aproveitado... Ela estava gamada.
Gamadona. Filha da segunda fortuna do Brasil.
Da última vez que você ouviu a história, era a terceira
fortuna do Brasil, mas tudo bem.
– Bobeei e babaus. Hoje, quando eu penso...
Você tenta ajudar.
– Podia não ter dado certo. O pai dela não ia deixar.

(VERÍSSIMO, L. Fernando. Ed Morte e outras histórias. Círculo do Livro.)

1. Diz o autor que seu sentimento pelos que deixam escapar
oportunidades cruciais na vida é de “pena e comiseração”,
quer dizer, o sentimento é de:
A)
B)
C)
D)
E)

compadecimento e compaixão.
condoimento e insensibilidade.
dó e revolta.
expiação e enternecimento.
condenação e consternação.

2. A leitura do texto e, em especial, das três frases finais “Eu
ia escrever uma boa crônica sobre tudo isso. Mas o assunto
me fugiu, perdi a hora certa. Agora é tarde.” (27º parágrafo)
permite concluir que:
A) o autor ficou devendo a crônica aos leitores, tendo perdido
a chance de escrever sobre os que recuam diante das
oportunidades.
B) se não tivesse deixado escapar o assunto, o autor teria
podido escrever uma boa crônica, pois o tema tem
conteúdo socioeducativo válido para todos.
C) por ser já tarde, o autor achou melhor não dar início à
crônica que pensou escrever sobre as pessoas que
recuam diante de boas oportunidades.
D) deixa evidente a personalidade ambígua do autor, quando
este diz que não escrevera a crônica, pois, na verdade, a
estava concluindo.
E) a crônica foi escrita, apenas o autor usou um artifício
narrativo, aparentemente inserindo-se entre os que por
pouco deixam escapar oportunidades.

3. Das frases abaixo, aquela em que a preposição “sobre” foi
empregada com o mesmo sentido que no período “Eu estava
a ponto de escrever alguma coisa sobre as pessoas que estão
a ponto de tomar uma atitude definitiva e recuam – e recuei.”
(1º parágrafo) é:
A) Era enfadonho o assunto sobre o qual o professor
discorria.
B) O filho jurou sobre a memória do pai.
C) O terraço deita sobre o jardim.
D) Subiu a escadaria degrau sobre degrau.
E) A estátua foi esculpida sobre um modelo vivo.
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4. Das alterações feitas na redação do período “Pena e
comiseração para os que envelheceram tentando decidir o
que iam ser quando crescessem.” (2º parágrafo), aquela em
que os verbos estão corretamente empregados quanto à
correlação entre os tempos verbais é:

8. Das frases abaixo transcritas do texto, está fora do padrão
definido pelo narrador no período “Os que não deram o passo
crucial quando deviam estão condenados ao condicional.”
(18º parágrafo) a seguinte:
A) “Se mamãe não tivesse interferido...” (10º parágrafo)
B) “Este aqui sou eu se tivesse decidido fazer aquele curso
em Paris.” (3º parágrafo)
C) “Morto-de-fome, porque eu não dei o passo crucial na
hora que me ofereceram aquele negócio no Mato
Grosso.” (24º parágrafo)
D) “Olha que bom aspecto eu teria se tivesse aceito aquela
nomeação.” (4º parágrafo)
E) “Mas se você fosse para o Mato Grosso, não teria
conhecido a menina na noite de Ano-Bom.” (25º
parágrafo)

A) Pena e comiseração para os que envelheciam tentando
decidir o que vão ser quando crescessem.
B) Pena e comiseração para os que envelhecerão tentando
decidir o que iam ser quando crescerem.
C) Pena e comiseração para os que envelhecessem
tentando decidir o que hão de ser quando crescem.
D) Pena e comiseração para os que envelhecem tentando
decidir o que haviam de ser quando crescessem.
E) Pena e comiseração para os que envelhecem tentando
decidir o que vão ser quando crescerem.

5. Dos pares de palavras abaixo, grafadas com a letra “h”
inicial, como “hesitaram”, na frase “Para os que hesitaram na
hora de pular.” (2º parágrafo), o par em que uma das palavras
está INCORRETA, por não ser grafada com “h” inicial, é:
A)
B)
C)
D)
E)

9. Lendo-se com atenção o período “Do outro lado, o
próspero fazendeiro do Mato Grosso que pilota o seu próprio
avião e tem rugas em torno dos olhos de tanto procurar o fim
das suas terras no horizonte, ou de tanto rir dos pobres.” (27º
parágrafo), pode-se interpretar que o termo “rugas em torno
dos olhos”, em relação às ações de “procurar o fim de suas
terras no horizonte” e de “tanto rir dos pobres”, exprime:

herva / hostilizar.
histeria / hombridade.
horóscopo / herbívoro.
homogêneo / hormônio.
híbrido / hipódromo.

A)
B)
C)
D)
E)

6. As três frases do trecho “Alguns passam a vida
acompanhados pelo que podiam ter sido. Por fantasmas do
irrealizado. Um cortejo de ressentimentos.” (3º parágrafo)
poderiam ser redigidas num único período. Caso fosse feita
essa opção, a redação com a pontuação adequada seria:

condição.
oposição.
consequência.
comparação.
causa.

10. Na frase “Você sabe que só não me elegi deputado,
porque não quis?” (13º parágrafo), a palavra “porque” está
corretamente empregada. Das alterações feitas abaixo na
referida frase, está INCORRETA quanto ao emprego da
palavra “porque”, considerando-se as suas quatro formas de
grafia, a seguinte:

A) Alguns passam a vida acompanhados pelo que podiam
ter sido; por fantasmas do irrealizado: um cortejo de
ressentimentos.
B) Alguns passam a vida acompanhados pelo que podiam
ter sido, por fantasmas do irrealizado; um cortejo de
ressentimentos.
C) Alguns passam a vida acompanhados pelo que podiam
ter sido: por fantasmas do irrealizado; um cortejo de
ressentimentos.
D) Alguns passam a vida acompanhados pelo que podiam
ter sido, por fantasmas do irrealizado: um cortejo de
ressentimentos.
E) Alguns passam a vida acompanhados pelo que podiam
ter sido: por fantasmas do irrealizado, um cortejo de
ressentimentos.

A) Você sabe que não me elegi deputado; mas sabe por
quê?
B) Você não sabe porque não me elegi deputado.
C) Você sabe o porquê de eu não ter sido eleito deputado?
D) Você sabe a razão por que não me elegi deputado?
E) Você sabe por que não me elegi deputado?

ATUALIDADES
11. O furacão Katrina foi a catástrofe natural que atingiu três
Estados americanos e, na cidade de Nova Orleans, expôs o
governo Bush a mais um desgaste político. Assinale a
alternativa que relaciona corretamente os estragos do
furacão Katrina à política interna do governo Bush.

7. Das frases abaixo transcritas do texto, aquela em que o
constituinte sujeito está expresso de forma redundante é:

A) Nova Orleans foi negligenciada porque tem maioria negra
e democrata.
B) Os críticos do governo relacionaram a gravidade dos
estragos do Katrina aos cortes de Bush no orçamento
social, para combater o déficit público.
C) O isolamento político internacional reduziu o auxílio
externo para enfrentar os resultados do furacão.
D) O unilateralismo do governo Bush desestimulou a ajuda
externa às vítimas.
E) As agências oficiais de controle do clima não foram
capazes de prever o furacão.

A) “Você já ouviu a história várias vezes.” (18º parágrafo)
B) “Elas me seguem por toda a parte, as minhas
alternativas.” (4º parágrafo)
C) “Veja o bigode.” (4º parágrafo)
D) “Eu ia escrever uma boa crônica sobre tudo isso.” (27º
parágrafo)
E) “Uma vez fui fazer um teste no Fluminense.” (11º
parágrafo)
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12. Assinale a alternativa correta a respeito das condições
econômicas, políticas e sociais da China atual.

15. Imprensa, especialistas e cidadãos comuns tendem a
concordar que a educação é um dos meios mais eficientes de
promover crescimento econômico, atualização tecnológica e
até justiça social. Assinale a alternativa que identifica a
iniciativa democratizante do atual governo na educação.

A) A liberdade política e a justiça social estimularam a
economia e preservaram valores tradicionais.
B) A eliminação da pobreza e das desigualdades sociais
pelo socialismo produziu o crescimento econômico atual
da China.
C) A rejeição das modernas tecnologias ocidentais resultou
nos produtos de baixa qualidade com que a China
abastece o mercado mundial.
D) Com as Quatro Modernizações, a economia chinesa
cresceu em média 10% ao ano, mas aumentou os danos
ao ambiente e as disparidades sociais.
E) A Revolução Cultural modernizou o comunismo e
produziu o atual crescimento econômico chinês,
mantendo tradições como o uso intenso da bicicleta.

A) A instituição dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), uniformizando os programas das disciplinas em
todo o Brasil.
B) O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) substituiu os
vestibulares.
C) O Programa Universidade para todos (PROUNI) fornece
bolsas de estudos nas universidades privadas para
alunos carentes.
D) O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE) substituiu os concursos públicos.
E) A criação da Lei das Diretrizes e Bases (LDB), só para o
ensino médio.

CONHECIMENTO REGIONAL

13. Examine os gráficos que mostram alterações nas
pirâmides etárias brasileiras entre 1980 e 2000. Assinale a
alternativa que identifica o ato político federal mais adequado
a essas alterações.

16. Identifique, abaixo, um dos órgãos que, segundo a
Constituição do Estado de Rondônia exerce a segurança
pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.
A)
B)
C)
D)
E)

Juízes Federais.
Supremo Tribunal de Justiça.
Corpo de Bombeiros Militar.
Tribunal Eleitoral do Estado de Rondônia.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

17. Os órgãos responsáveis pela segurança pública, de
acordo com a Constituição do Estado de Rondônia, serão
regidos por legislação especial que terá como principal
objetivo:

A) Aumentar a idade-limite para as aposentadorias.
B) Ampliar as ações sociais de proteção à infância e à
maternidade.
C) Reduzir a idade-limite para aposentadoria.
D) Promover a criação de creches comunitárias.
E) Aumentar a oferta de ensino fundamental.

A) definir suas atividades.
B) possibilitar a execução de ações conjuntas com a polícia
internacional.
C) facilitar o acesso, mediante treinamento, aos bens e
serviços coletivos.
D) eliminar os preconceitos em relação à atuação dos
órgãos.
E) identificar os graus para nivelamento da escolaridade
mínima.

14. O neoliberalismo propõe a substituição do Estado de
bem-estar social criado após a Segunda Guerra pela radical
não intervenção do Estado na economia. Assinale a
alternativa coerente com os propósitos do neoliberalismo.
A) A proposta de uma Consolidação das Leis Sociais.
B) As políticas assistenciais de renda mínima como o Bolsa
Família.
C) As ações afirmativas, como os programas de cotas de
vagas nas universidades.
D) A privatização de empresas estatais, a reforma da
previdência social e a proposta de flexibilização das leis
trabalhistas.
E) A ampliação do ensino superior gratuito.

18. Quando falamos da Polícia Judiciária, sabemos que:
A) é uma função exclusiva da Polícia Militar.
B) é uma função conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar.
C) é uma função exercida por todas as divisões da
Secretaria Estadual de Segurança, Defesa e Cidadania.
D) todas as respostas acima está corretas.
E) é uma função exclusiva da Polícia Civil.

04

19. Quando no curso de uma investigação houver indícios de
prática penal atribuída a um servidor da Polícia Civil:

23. Identifique, abaixo, o acontecimento de maior relevância
para a região do Vale da Madeira, no Segundo Ciclo da
Borracha.

A) o agente policial remeterá o inquérito ao delegado
responsável hierárquico do suspeito.
B) a autoridade policial remeterá, imediatamente, cópia do
procedimento ao Diretor Geral da Polícia Civil.
C) a autoridade policial remeterá, imediatamente, cópia do
procedimento ao Secretário de Segurança, Defesa e
Cidadania do estado de Rondônia.
D) a autoridade policial remeterá, imediatamente, cópia do
procedimento ao Procurador Geral de Justiça do
Ministério Público do estado de Rondônia.
E) o agente policial remeterá o inquérito ao delegado da
jurisdição para prosseguir apuração.

A) Imediato escoamento da produção econômica da Bolívia
através apenas do Rio Madeira.
B) A formação do povoado de Vilhena.
C) Implantação de projetos de assentamento com a
distribuição de lotes rurais.
D) Criação do Território Federal do Guaporé, em 1943.
E) Navegabilidade total do Rio Madeira.

24. No ato da posse do servidor público, este deverá
apresentar os seguintes documentos:
A) declaração de bens de seu patrimônio, quitação com a
Fazenda Pública, certidão negativa do Tribunal de Contas
e declaração de exercício de outro cargo, emprego ou
função pública.
B) declaração de bens, quitação da receita, certidões
negativas civis e criminais, declaração de exercício de
outras funções públicas ou privadas.
C) certidão negativa da Receita Federal, atestado médico,
certidões negativa dos cartórios distribuidores, atestado
de bons antecedentes.
D) nenhuma das respostas está correta.
E) atestado de bons antecedentes, atestado médico, última
declaração de renda, declaração de disponibilidade.

20. A Constituição do estado de Rondônia, nos termos da
Constituição Federal, determina a inviolabilidade da liberdade
de consciência e de crença, assegurando:
I.

O livre exercício de cultos religiosos de qualquer
natureza.
II. A proteção aos locais de culto e liturgia.
III. A identificação de meios para que ninguém seja
prejudicado funcionalmente por suas convicções
políticas.
IV. A prestação de assistência religiosa às entidades civis de
internação coletiva.
Marque a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas III e IV.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I e II.

25. Em 1943, quando de sua criação, o Território Federal de
Guaporé ficou dividido:
A) em quatro municípios: Guajará-Mirim, Santo Antonio do
Alto Madeira, Porto Velho e Lábrea.
B) em três municípios: Vilhena, Guajará-Mirim, Cacoal.
C) em cinco municípios: Cujubim, Jaru, Ji-Paraná,
Castanheiras, Novo Horizonte D' Oeste.
D) não foi desmembrado, ficando apenas o distrito sede.
E) em dois municípios: Rolim de Moura e Ariquemes.

21. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor
Policial Civil, responderá:
A)
B)
C)
D)
E)

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

apenas por responsabilidade civil.
a inquérito administrativo e civil, somente.
responderá civil, penal e administrativamente.
nenhuma das respostas está correta.
apenas a inquérito administrativo.

26. Cada vez mais as empresas investem em cursos de
formação e na divulgação de práticas de segurança.
Considerando como plataforma o sistema operacional
Windows, qual NÃO representa uma orientação
recomendada para melhorar a segurança de informações e a
proteção do ambiente tecnológico de uma organização?
A) Fazer logon como um usuário comum e utilizar o
comando “runas” quando for preciso realizar tarefas
administrativas.
B) Limitar o número de usuários em um grupo
Administradores.
C) Utilizar senhas com no máximo quatorze caracteres caso
esteja em uma rede de computadores com o Windows 95
e o Windows 98.
D) Limitar as permissões de um grupo Administrador.
E) Evitar ao máximo fazer logon com direitos
administrativos.

22. Para imposição de penas disciplinares nos casos de
demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, é
competente:
A) o Chefe da Polícia Civil.
B) o Diretor do Departamento ao qual o infrator estava
subordinado.
C) o Secretário de Estado da Segurança Pública, Defesa e
Cidadania.
D) o Governador do Estado.
E) o Delegado responsável pela apuração.
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27. Sobre a organização de um computador, qual NÃO
representa um elemento da arquitetura física de um
computador?
A)
B)
C)
D)
E)

30. No Microsoft Outlook, você pode verificar as pastas de
email e visualizar seu conteúdo sem ter que abrir as
mensagens, conforme ilustração a seguir. Qual o nome desse
recurso?

Dispositivos de Entrada.
Dispositivos de Saída.
Unidade Central de Processamento.
Dispositivos de Armazenamento.
Sistema Operacional.

28. Considere uma planilha com duas mil linhas de dados
mostrando vários produtos de fornecedores do mundo todo.
Para exibir todos os produtos de um fornecedor específico,
qual o recurso do Microsoft Office Excel para localizar de
forma mais eficiente esses produtos?
A)
B)
C)
D)
E)

Autofiltro.
Localizar.
Ir Para.
Personalizar modo de exibição.
Pesquisar.

29. Na ferramenta de Pesquisa Google, ao utilizar o operador
“OR” conforme exemplificado na pesquisa exibida abaixo,
esta retornará páginas que:

A)
B)
C)
D)
E)

Janela de Lembretes.
Painel de Leitura.
Painel de Navegação.
Atalhos.
Autovisualização.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A)
B)
C)
D)

contenham a expressão “FUNCAB Concurso”.
não contenham as palavras “FUNCAB” e “Concurso”.
contenham a palavra “FUNCAB” ou a palavra “Concurso”.
contenham a palavra “FUNCAB”, mas não contenha a
palavra “Concurso”.
E) contenham as palavras “FUNCAB” e “Concurso”.

31. Acerca da Lei n°11.343 /06, que institui o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas, assinale a alternativa
correta.
A) É sempre obrigatória a prisão em flagrante do agente que
traz consigo substância entorpecente para consumo
pessoal.
B) Não é admitida a infiltração de agentes de polícia na
persecução criminal relativa aos crimes previstos na
Lei n° 11.343/06.
C) Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e
estabelecimento da materialidade do delito é dispensado
o laudo de constatação da natureza e quantidade da
droga.
D) A conduta de conduzir embarcação ou aeronave após o
consumo de drogas, expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem se encontra prevista na
Lei n° 11.343/06.
E) O inquérito policial deverá ser concluído no prazo de
10 (dez) dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 (trinta)
dias, quando solto.
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36. Acerca das regras previstas na Lei n° 4.898/65, que regula
o direito de representação e processo de responsabilidade
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de
autoridade, é INCORRETO afirmar que:

32. Sobre as regras previstas nos Títulos II e III do Código
Penal, é correto afirmar que:
A) a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou
substância de efeitos análogos sempre exclui a
imputabilidade penal.
B) pelo resultado que agrava especialmente a pena, só
responde o agente que o houver causado ao menos
culposamente.
C) o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado
sempre isenta o agente de pena.
D) aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo pode
alegar estado de necessidade.
E) o estado de necessidade é causa de exclusão de
culpabilidade.

A) o direito de representação será exercido por meio de
petição.
B) o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção
administrativa, civil e penal.
C) a ação penal não poderá ser iniciada antes de concluído o
inquérito policial.
D) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame
ou a constrangimento não autorizado em lei constitui uma
das formas de abuso de autoridade.
E) considera-se autoridade quem exerce cargo, emprego ou
função pública, de natureza civil ou militar, ainda que
transitoriamente e sem remuneração.

33. No que tange ao concurso de pessoas, assinale a
alternativa INCORRETA.

37. Acerca das regras relativas à ação penal, previstas no
Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) Salvo quando elementares do crime, não se comunicam
as circunstâncias e condições de caráter pessoal.
B) A participação de menor importância é causa de
diminuição da pena.
C) Mesmo sem liame subjetivo, há concurso de pessoas
quando dois agentes convergem as suas condutas para a
prática de determinado fato criminoso.
D) É considerado autor aquele que executa diretamente a
conduta descrita no tipo penal ou aquele que se vale de
outra pessoa, que lhe serve de instrumento, para a prática
da infração penal.
E) Em regra, o ajuste, a determinação ou instigação e o
auxílio não são puníveis, se o crime não chega, pelo
menos, a ser tentado.

A) O Ministério Público poderá desistir da ação penal.
B) A denúncia genérica e vaga é sempre admitida no direito
processual penal brasileiro.
C) A ação penal privada não admite perempção.
D) A morte do ofendido é causa de extinção da punibilidade.
E) Após o oferecimento da denúncia, a representação será
irretratável.

38. Sobre as regras previstas no Código de Processo Penal,
que tratam da prisão em flagrante e da prisão preventiva, é
correto afirmar que:
A) nas infrações permanentes, entende-se o agente em
flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
B) a concessão de liberdade provisória é sempre vedada ao
agente preso em flagrante.
C) a prisão preventiva jamais poderá ser decretada para
assegurar a aplicação da lei penal, ainda que haja prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.
D) a prisão preventiva deve ser sempre decretada nos
crimes praticados em legítima defesa.
E) somente as autoridades policiais e seus agentes poderão
prender aquele que estiver em flagrante delito.

34. Sobre os crimes contra o patrimônio, é correto afirmar que:
A) o crime de dano admite a modalidade culposa.
B) aquele que adquire coisa produto de crime, ainda que não
saiba da origem criminosa do bem, pratica o delito de
receptação.
C) o crime de extorsão mediante sequestro somente se
consuma com a obtenção da vantagem econômica.
D) o delito de roubo não admite tentativa, por se tratar de
crime formal.
E) o furto é considerado qualificado, quando praticado com
chave falsa.

39. Assinale a alternativa que está de acordo com o
regramento estabelecido na Lei n° 7.960/89, que dispõe sobre
prisão temporária.
A) Depois de decorrido o prazo de detenção, caberá ao juiz,
a requerimento do Ministério Público, a expedição do
alvará de soltura.
B) A prisão temporária poderá ser determinada pelo
Ministério Público, independentemente de expedição de
mandado judicial.
C) São requisitos para a decretação da prisão temporária: a
garantia da ordem pública, da ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
D) A prisão temporária poderá ser decretada quando houver
fundadas razões de autoria ou participação do indiciado
nos delitos de homicídio doloso e extorsão mediante
sequestro, dentre outros.
E) A prisão temporária, quando presentes os requisitos, será
decretada pelo juiz pelo prazo improrrogável de cinco
dias.

35. Conforme as regras estabelecidas na Lei n° 8.072/90, que
dispõe sobre os crimes hediondos, assinale a alternativa
correta.
A) A prisão temporária não será admitida nos crimes
hediondos.
B) O participante e o associado que denunciarem à
autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando o seu
desmantelamento, serão beneficiados com o perdão
judicial.
C) A progressão de regime, no caso dos condenados aos
crimes hediondos, dar-se-á após o cumprimento de
½ (metade) da pena, se o apenado for primário.
D) Os crimes hediondos admitem a fiança.
E) A pena por crime hediondo será cumprida em regime
inicialmente fechado.
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44. Sobre o Poder Legislativo, é correto afirmar que:

40. Sobre as regras que tratam das provas, previstas no
Código de Processo Penal, é correto afirmar que:

A) as comissões parlamentares de inquérito possuem
poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais, podendo determinar a quebra de sigilo bancário
e a prisão preventiva do investigado.
B) o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.
C) os membros da Câmara dos Deputados são eleitos de
acordo com o sistema majoritário, para mandato de oito
anos.
D) desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo se em
flagrante de crime afiançável.
E) a Câmara dos Deputados é composta de representantes
dos Estados, enquanto o Senado Federal, de
representantes do povo.

A) o exame de corpo de delito somente poderá ser realizado
por perito oficial.
B) durante o curso do processo judicial é vedado às partes
se manifestar acerca da prova pericial.
C) não sendo possível o exame de corpo de delito, por
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta.
D) em caso de lesões corporais, é vedada a realização de
exame complementar.
E) o exame de corpo de delito é dispensável quando a
infração deixar vestígios.

41. Acerca do inquérito policial, assinale a alternativa correta.
A) As provas colhidas no inquérito não devem ser renovadas
no processo penal, e podem servir de base para a
condenação.
B) Nos crimes de ação privada, a autoridade policial
somente poderá proceder a inquérito a requerimento de
quem tenha qualidade para intentá-la.
C) Pode a autoridade policial mandar arquivar autos de
inquérito.
D) Durante o inquérito policial, não podem as partes
requerer diligências, tendo em vista a natureza sigilosa do
procedimento.
E) O inquérito é sempre indispensável para a instauração da
ação penal.

45. No que tange à segurança pública, de acordo com o texto
previsto na Constituição Federal, é correto afirmar que:
A) A apuração de infrações penais é matéria que incumbe
exclusivamente à polícia federal.
B) As polícias militares, corpos de bombeiros militares e
polícias civis subordinam-se aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
C) Às polícias civis cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública.
D) Podem os Municípios constituir guardas municipais
destinadas a realizar a função de polícia judiciária.
E) A função de polícia judiciária da União deverá ser
exercida pela polícia civil de cada Estado da Federação.

42. Sobre as regras que tratam da competência, previstas no
Código de Processo Penal, é correto afirmar que:
46. A Constituição Federal elenca no Capítulo IV do Título II,
regramento acerca dos direitos políticos. Sobre o tema,
assinale a alternativa correta.

A) no caso de tentativa, a competência será determinada
pelo lugar em que for praticado o primeiro ato de
execução.
B) na competência por distribuição, leva-se em conta a
função exercida pelo agente que praticou o delito.
C) considera-se relativa a competência de foro ou territorial.
D) a natureza da infração penal não pode determinar a
competência jurisdicional.
E) a distribuição realizada para o efeito da concessão de
fiança ou decretação de prisão preventiva não previne a
competência para a ação penal.

A) A filiação partidária não é considerada condição de
elegibilidade.
B) O militar é sempre inelegível, ainda que alistável.
C) É possível a cassação de direitos políticos.
D) Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e,
durante o período do serviço militar obrigatório, os
conscritos.
E) O alistamento eleitoral é facultativo aos maiores de
18 (dezoito) anos e analfabetos.

43. Sobre os direitos e garantias fundamentais, previstos na
Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

47. Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa
correta.

A) Conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder.
B) A prisão ilegal será imediatamente revogada pela
autoridade judiciária.
C) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a
lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.
D) São gratuitas as ações de Habeas Corpus e Habeas
Data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício
da cidadania.
E) Habeas Data é o instrumento destinado a assegurar o
conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou banco de dados de
entidades governamentais ou de caráter público.

A) A finalidade é o pressuposto de fato e de direito que serve
de fundamento ao ato administrativo.
B) É discricionário o ato administrativo cujo conteúdo
encontra-se inteiramente previsto na lei.
C) Licença é o ato administrativo discricionário que confere
ao indivíduo, desde que preencha os requisitos legais, o
direito de receber o serviço público desenvolvido em
determinado estabelecimento oficial.
D) Revogação é o instrumento jurídico através do qual a
Administração Pública promove a retirada de um ato
administrativo por razões de conveniência e
oportunidade.
E) O ato administrativo, por emanar do poder público, não
pode sofrer controle judicial.
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REDAÇÃO
48. Acerca da disciplina dos servidores públicos, prevista na
Constituição Federal, é correto afirmar que:

Texto 1

A) o servidor público será aposentado voluntariamente aos
setenta anos de idade, com proventos integrais,
independentemente do tempo de contribuição.
B) a estabilidade será adquirida após três anos de efetivo
exercício dos servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público.
C) o processo administrativo sigiloso é uma das formas
pelas quais o servidor público poderá perder o cargo.
D) extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável será exonerado sumariamente.
E) é possível a aposentadoria voluntária do servidor público,
desde que cumprido o tempo mínimo de cinco anos de
efetivo exercício no serviço público, e dois anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria.

A fome de ar, água e comida
“Aquele globo esverdeado e translúcido é, até agora,
a imagem que melhor identifica a COP15, a reunião de
representantes de 192 países que tem lugar em Copenhague,
na Dinamarca. Esses senhores e seus assessores científicos
têm como missão chegar a um acordo mundial para conter o
ritmo do aquecimento global. Esse fenômeno é normalmente
benéfico, mas saiu de controle, aparentemente como
resultado da atividade industrial humana, e agora pode
desarranjar o clima da Terra a ponto de ameaçar a
sobrevivência de inúmeras espécies e impor um modo de vida
mais áspero e severo à própria humanidade.
(...)
Cada ser humano adulto produz, em média, 4,3
toneladas de gás carbônico por ano sem fazer nada de mais –
apenas ao acender uma lâmpada, alimentar-se, andar de
carro ou ônibus, alimentar-se e vestir-se. Esses novos
passageiros da espaçonave Terra, em conjunto, passarão a
responder, então, por 880 000 toneladas a mais de carbono
arremessados na atmosfera.”

49. No que tange à Administração Pública Direta e Indireta,
assinale a alternativa correta.
A) Fundação pública é a entidade dotada de personalidade
jurídica de direito público, com fins lucrativos, visando o
desenvolvimento de atividades econômicas.
B) Sociedade de economia mista é o serviço autônomo,
criado por lei, com personalidade jurídica de direito
público, para a execução de atividades típicas da
Administração.
C) Empresa Pública é a entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, com patrimônio exclusivo da
União, criada por lei para a exploração de atividade
econômica.
D) Fazem parte da Administração Direta as autarquias, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista.
E) Considera-se autarquia a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei
para a exploração de atividade econômica.

(Revista Veja, 16 de dezembro de 2009, p.132. Fragmento.)

Texto 2

50. Considera-se serviço público “toda atividade de uma
coletividade pública visando a satisfazer um objetivo de
interesse geral”. Sobre o tema, é correto afirmar que:

Baseando-se nos textos acima e em suas próprias
opiniões, faça uma redação em que fique clara a contradição
entre o que se fala e o que se faz em termos de preservação
do meio ambiente, utilizando de 20 a 30 linhas.

A) encampação é forma de extinção da concessão, em que
ocorre a retomada do serviço delegado pela
Administração, por razões de interesse público.
B) considera-se caducidade a forma de desfazimento da
concessão, em razão do inadimplemento do poder
concedente.
C) ocorre a anulação da concessão do serviço público, com
o advento do termo final estabelecido para o desempenho
da atividade.
D) as concessões sempre podem ser outorgadas por prazo
indeterminado, sendo vedada a intervenção do poder
concedente durante a prestação do serviço delegado.
E) o princípio da generalidade indica que os serviços
públicos não devem sofrer interrupção, devendo ter
prestação contínua, de modo a evitar paralisações.
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