CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RESPOSTAS AOS RECURSOS
Cargo: AGENTE DE POLÍCIA
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

Resposta
Original

11 PROVA Z

D

11 PROVA W

A

11 PROVA R

A

11 PROVA S

B

12 PROVA X

E

12 PROVA Y

A

12 PROVA U

B

Justificativa
Procurou-se com a questão atentar para o problema da
dependência tecnológica em nossa sociedade. O conceito de
monocultura é uma referência atual que significa quando um
produto ou uma tecnologia se torna dominante (daí o tema
Atualidades).
Procurou-se com a questão atentar para o problema da
dependência tecnológica em nossa sociedade. O conceito de
monocultura é uma referência atual que significa quando um
produto ou uma tecnologia se torna dominante. (daí o tema
Atualidades).
Procurou-se com a questão atentar para o problema da
dependência tecnológica em nossa sociedade. O conceito de
monocultura é uma referência atual que significa quando um
produto ou uma tecnologia se torna dominante. (daí o tema
Atualidades).
Procurou-se com a questão atentar para o problema da
dependência tecnológica em nossa sociedade. O conceito de
monocultura é uma referência atual que significa quando um
produto ou uma tecnologia se torna dominante. (daí o tema
Atualidades).
Procurou-se com a questão salientar que um dos grandes
problemas da educação no Brasil é a falta de uma sistematização
das avaliações dos agentes pedagógicos e dos resultados
alcançados e não, somente, uma questão de montante de recursos
aplicados, visto que o desperdício de recursos é constatável na
realidade.
Procurou-se com a questão salientar que um dos grandes
problemas da educação no Brasil é a falta de uma sistematização
das avaliações dos agentes pedagógicos e dos resultados
alcançados e não, somente, uma questão de montante de recursos
aplicados, visto que o desperdício de recursos é constatável na
realidade.
Procurou-se com a questão salientar que um dos grandes
problemas da educação no Brasil é a falta de uma sistematização
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das avaliações dos agentes pedagógicos e dos resultados
alcançados e não, somente, uma questão de montante de recursos
aplicados, visto que o desperdício de recursos é constatável na
realidade.
Procurou-se nesta questão abordar o problema da xenofobia e do
racismo na Europa atual, objetivando que os candidatos
atentassem para a diversidade de motivos para o acontecimento.
Não existe uma única razão determinante que explique a xenofobia
e o racismo. Mas, é fato que é a base para o surgimento das
ideologias totalitárias.
Procurou-se com a questão proposta salientar que um dos grandes
problemas da educação no Brasil é a falta de uma sistematização
das avaliações dos agentes pedagógicos e dos resultados
alcançados e não, somente, uma questão de montante de recursos
aplicados, visto que o desperdício de recursos é constatável na
realidade.
Procurou-se com a questão salientar que um dos grandes
problemas da educação no Brasil é a falta de uma sistematização
das avaliações dos agentes pedagógicos e dos resultados
alcançados e não, somente, uma questão de montante de recursos
aplicados, visto que o desperdício de recursos é constatável na
realidade.
Procurou-se nesta questão demonstrar que, durante a crise atual,
houve a mobilização de recursos financeiros de grande porte para
auxiliar as empresas privadas, não importando de onde esse
dinheiro era retirado. O Brasil enfrentou a crise com seus próprios
instrumentos, estimulando o consumo, o que minimizou os efeitos
da mesma para a sociedade brasileira.
Embora tenham assinado o Protocolo de Kyoto, o Senado dos EUA
não o ratificou
Embora tenham assinado o Protocolo de Kyoto, o Senado dos EUA
não o ratificou
Embora tenham assinado o Protocolo de Kyoto, o Senado dos EUA
não o ratificou
Embora tenham assinado o Protocolo de Kyoto, o Senado dos EUA
não o ratificou
Embora tenham assinado o Protocolo de Kyoto, o Senado dos EUA
não o ratificou
Embora tenham assinado o Protocolo de Kyoto, o Senado dos EUA
não o ratificou
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Cargo: AGENTE DE POLÍCIA
Disciplina: CONHECIMENTO REGIONAL
Questão
Resposta
Justificativa
Original
Segundo o modelo industrial, as cidades não podem viver isoladas
umas das outras, mas precisam estabelecer um intercâmbio de
produtos e de serviços. A idéia da hierarquia está associada à
dependência de centros urbanos em relação aos centros maiores,
que polarizam a rede urbana ao qual estão integrados. Apresentam
uma economia mais diversificada e oferecem maior variedade de
mercadorias e de serviços às cidades menores. Ali concentram-se
os sistemas bancários, os grandes centros de abastecimento, lojas
de departamentos, shopping centers, sistemas de distribuição de
16 PROVA Y
D
produtos industrializados, hospitais, escolas e universidades.
De acordo com esse modelo de análise, Porto Velho pode ser
considerado um centro regional, sendo complementado pela
metrópole de Manaus e polarizando a rede urbana das regiões
menores.
Já, Ji-paraná, se apresenta como um centro sub-regional,
polarizando uma rede urbana formada por pequenas cidades, as
cidades locais, que se encontram, nessa hierarquia, abaixo desse
centro sub-regional.
Segundo o modelo industrial, as cidades não podem viver isoladas
umas das outras, mas precisam estabelecer um intercâmbio de
produtos e de serviços. A ideia da hierarquia está associada à
dependência de centros urbanos em relação aos centros maiores,
que polarizam a rede urbana ao qual estão integrados. Apresentam
uma economia mais diversificada e oferecem maior variedade de
mercadorias e de serviços às cidades menores. Ali concentram-se
os sistemas bancários, os grandes centros de abastecimento, lojas
de departamentos, shopping centers, sistemas de distribuição de
16 PROVA T
D
produtos industrializados, hospitais, escolas e universidades.
De acordo com esse modelo de análise, Porto Velho pode ser
considerado um centro regional, sendo complementado pela
metrópole de Manaus e polarizando a rede urbana das regiões
menores.
Já, Ji-paraná, se apresenta como um centro sub-regional,
polarizando uma rede urbana formada por pequenas cidades, as
cidades locais, que se encontram, nessa hierarquia, abaixo desse
centro sub-regional.
Segundo o modelo industrial, as cidades não podem viver isoladas
umas das outras, mas precisam estabelecer um intercâmbio de
16 PROVA X
C
produtos e de serviços. A ideia da hierarquia está associada à
dependência de centros urbanos em relação aos centros maiores,
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que polarizam a rede urbana ao qual estão integrados. Apresentam
uma economia mais diversificada e oferecem maior variedade de
mercadorias e de serviços às cidades menores. Ali concentram-se
os sistemas bancários, os grandes centros de abastecimento, lojas
de departamentos, shopping centers, sistemas de distribuição de
produtos industrializados, hospitais, escolas e universidades.
De acordo com esse modelo de análise, Porto Velho pode ser
considerado um centro regional, sendo complementado pela
metrópole de Manaus e polarizando a rede urbana das regiões
menores.
Já, Ji-paraná, se apresenta como um centro sub-regional,
polarizando uma rede urbana formada por pequenas cidades, as
cidades locais, que se encontram, nessa hierarquia, abaixo desse
centro sub-regional.
Em 1990, foi elaborada uma classificação, pela equipe do
geógrafo Jurandir Ross, que se apresenta na maioria dos livros
didáticos de Geografia, aplicando estudos dos paleoclimas na
delimitação das unidades morfológicas.
Por essa classificação a Chapada dos Parecis, está inserida no
grupo de “intrusões e coberturas residuais de plataforma”,
formando um conjunto de morros isolados e serras que indicam
intrusões ou blocos de granito que afloram à superfície,
intercalados a outros terrenos. Podem se associar também a
derrames vulcânicos bastante antigos. Em geral, essas formações
datam da Era Paleozóica.
Em 1990, foi elaborada uma classificação, pela equipe do
geógrafo Jurandir Ross, que se apresenta na maioria dos livros
didáticos de Geografia, aplicando estudos dos paleoclimas na
delimitação das unidades morfológicas.
Por essa classificação a Chapada dos Parecis, está inserida no
grupo de “intrusões e coberturas residuais de plataforma”,
formando um conjunto de morros isolados e serras que indicam
intrusões ou blocos de granito que afloram à superfície,
intercalados a outros terrenos. Podem se associar também a
derrames vulcânicos bastante antigos. Em geral, essas formações
datam da Era Paleozóica.
Em 1990, foi elaborada uma classificação, pela equipe do
geógrafo Jurandir Ross, que se apresenta na maioria dos livros
didáticos de Geografia, aplicando estudos dos paleoclimas na
delimitação das unidades morfológicas.
Por essa classificação a Chapada dos Parecis, está inserida no
grupo de “intrusões e coberturas residuais de plataforma”,
formando um conjunto de morros isolados e serras que indicam
intrusões ou blocos de granito que afloram à superfície,
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intercalados a outros terrenos. Podem se associar também a
derrames vulcânicos bastante antigos. Em geral, essas formações
datam da Era Paleozóica.
Em 1990, foi elaborada uma classificação, pela equipe do
geógrafo Jurandir Ross, que se apresenta na maioria dos livros
didáticos de Geografia, aplicando estudos dos paleoclimas na
delimitação das unidades morfológicas.
Por essa classificação a Chapada dos Parecis, está inserida no
grupo de “intrusões e coberturas residuais de plataforma”,
formando um conjunto de morros isolados e serras que indicam
intrusões ou blocos de granito que afloram à superfície,
intercalados a outros terrenos. Podem se associar também a
derrames vulcânicos bastante antigos. Em geral, essas formações
datam da Era Paleozóica.
Em 1990, foi elaborada uma classificação, pela equipe do
geógrafo Jurandir Ross, que se apresenta na maioria dos livros
didáticos de Geografia, aplicando estudos dos paleoclimas na
delimitação das unidades morfológicas.
Por essa classificação a Chapada dos Parecis, está inserida no
grupo de “intrusões e coberturas residuais de plataforma”,
formando um conjunto de morros isolados e serras que indicam
intrusões ou blocos de granito que afloram à superfície,
intercalados a outros terrenos. Podem se associar também a
derrames vulcânicos bastante antigos. Em geral, essas formações
datam da Era Paleozóica.
Em 1990, foi elaborada uma classificação, pela equipe do
geógrafo Jurandir Ross, que se apresenta na maioria dos livros
didáticos de Geografia, aplicando estudos dos paleoclimas na
delimitação das unidades morfológicas.
Por essa classificação a Chapada dos Parecis, está inserida no
grupo de “intrusões e coberturas residuais de plataforma”,
formando um conjunto de morros isolados e serras que indicam
intrusões ou blocos de granito que afloram à superfície,
intercalados a outros terrenos. Podem se associar também a
derrames vulcânicos bastante antigos. Em geral, essas formações
datam da Era Paleozóica.
Em 1990, foi elaborada uma classificação, pela equipe do
geógrafo Jurandir Ross, que se apresenta na maioria dos livros
didáticos de Geografia, aplicando estudos dos paleoclimas na
delimitação das unidades morfológicas.
Por essa classificação a Chapada dos Parecis, está inserida no
grupo de “intrusões e coberturas residuais de plataforma”,
formando um conjunto de morros isolados e serras que indicam
intrusões ou blocos de granito que afloram à superfície,
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intercalados a outros terrenos. Podem se associar também a
derrames vulcânicos bastante antigos. Em geral, essas formações
datam da Era Paleozóica.
O Brasil, pelas suas dimensões continentais, possui uma
diversificação climática bem ampla, influenciada pela sua
configuração geográfica, sua significativa extensão costeira, seu
relevo e a dinâmica das massas de ar sobre seu território. Esse
último fator assume grande importância, pois atua diretamente
sobre as temperaturas e os índices pluviométricos nas diferentes
regiões do país.
Em especial, as massas de ar que interferem mais diretamente no
Brasil, segundo o Anuário Estatístico do Brasil, do IBGE, são a
Equatorial, tanto Continental como Atlântica; a Tropical, também
Continental e Atlântica; e a Polar Atlântica, proporcionando as
diferenciações climáticas.
No período de verão, na região Norte, temos a predominância da
Massa Equatorial Continental, que ganha força porque a Polar
Altântica e a Tropical Atlântica estão reduzidas nesta época do
ano. A partir da Amazônia esta massa atinge todo o norte (inclusive
todo território de Rondônia), centro-oeste, sertão do nordeste, parte
do sudeste e algumas vezes chega até a região sul do Brasil.
No período de inverno, a Massa Equatorial Continental se
apresenta bastante reduzida, atuando apenas numa pequena área
da Amazônia. Em compensação, a mPa avança por boa parte do
território, provocando queda da temperatura, pois é uma massa de
ar frio. À medida que avança para o norte, seguindo principalmente
os vale do Rio Paraná e Paraguai, e pela orla litorânea, acentua o
inverno no sudeste e no centro-oeste do país, atingindo também o
norte da região centro-oeste e sul da Amazônia (Rondônia),
provocando o fenômeno da friagem nessas áreas.
As dificuldades enfrentadas para a construção da malha rodoviária
para a integração da Região Norte ao restante do país passam
pelas condições naturais do terreno, onde se localiza uma densa
floresta equatorial, composta por árvores altas e frondosas, que
tinham que ser retiradas para a construção das rodovias. Além
disso, a extensa rede hidrográfica da região, formada por rios
caudalosos e diversos afluentes, imprimia uma grande dificuldade
para a continuidade da construção das rodovias, pois tinham que
ser construídas inúmeras pontes para a interligação das regiões.
A Amazônia Legal é estabelecida por lei e corresponde à área de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM), um órgão de planejamento que visa estabelecer
políticas regionais que promovam o desenvolvimento includente e
sustentável da região. Inclui os Estados da Região Norte, inclusive
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Rondônia, além dos Estados de Mato Grosso e parte do Maranhão.
Do mesmo modo, a Amazônia Continental, ou Internacional, referese à região da Amazônia Legal ocupada pela floresta equatorial
mais as áreas em territórios da Bolívia, Peru, Equador, Venezuela,
Colômbia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.
O grande potencial de Rondônia é a retirada da matéria prima in
natura, para exportação e beneficiamento em outras regiões.
A Cassiterita é beneficiada nas metalúrgicas e não nas
siderúrgicas.
O maior interesse estrangeiro na região é realmente a exploração
dos recursos naturais, sejam eles minerais metálicos não
metálicos, madeira, animais “exóticos”, por isso o uso do etc na
questão. Objetivando resumir todos os recursos naturais de
Rondônia especificamente.
Rondônia concentra uma série de tribos indígenas que preservam
suas características culturais, mantendo costumes e tradições que
são transferidos sucessivamente através das gerações.
Entretanto, vários desses povos perderam parte de sua riqueza
cultural devido ao contato que tiveram com a sociedade nãoindígena.
A ocupação mais efetiva da região contribuiu para ocorrência de
intensos conflitos envolvendo a população indígena.
A extração de pedras preciosas, principalmente o diamante, fez
com que ocorresse uma série de problemas ambientais que foram
acompanhados de problemas sociais, pois as terras indígenas
foram invadidas por empresas de mineração e garimpeiros,
retirando o povo nativo e, em muitos casos, levando a sangrentos
conflitos entre indígenas e os extrativistas.
Em 1990, foi elaborada uma classificação, pela equipe do
geógrafo Jurandir Ross, que se apresenta na maioria dos livros
didáticos de Geografia, aplicando estudos dos paleoclimas na
delimitação das unidades morfológicas.
Por essa classificação a Chapada dos Parecis, está inserida no
grupo de “intrusões e coberturas residuais de plataforma”,
formando um conjunto de morros isolados e serras que indicam
intrusões ou blocos de granito que afloram à superfície,
intercalados a outros terrenos. Podem se associar também a
derrames vulcânicos bastante antigos. Em geral, essas formações
datam da Era Paleozóica.
O Brasil, pelas suas dimensões continentais, possui uma
diversificação climática bem ampla, influenciada pela sua
configuração geográfica, sua significativa extensão costeira, seu
relevo e a dinâmica das massas de ar sobre seu território. Esse
último fator assume grande importância, pois atua diretamente
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sobre as temperaturas e os índices pluviométricos nas diferentes
regiões do país.
Em especial, as massas de ar que interferem mais diretamente no
Brasil, segundo o Anuário Estatístico do Brasil, do IBGE, são a
Equatorial, tanto Continental como Atlântica; a Tropical, também
Continental e Atlântica; e a Polar Atlântica, proporcionando as
diferenciações climáticas.
No período de verão, na região Norte, temos a predominância da
Massa Equatorial Continental, que ganha força porque a Polar
Altântica e a Tropical Atlântica estão reduzidas nesta época do
ano. A partir da Amazônia esta massa atinge todo o norte (inclusive
todo território de Rondônia), centro-oeste, sertão do nordeste, parte
do sudeste e algumas vezes chega até a região sul do Brasil.
No período de inverno, a Massa Equatorial Continental se
apresenta bastante reduzida, atuando apenas numa pequena área
da Amazônia. Em compensação, a mPa avança por boa parte do
território, provocando queda da temperatura, pois é uma massa de
ar frio. À medida que avança para o norte, seguindo principalmente
os vale do Rio Paraná e Paraguai, e pela orla litorânea, acentua o
inverno no sudeste e no centro-oeste do país, atingindo também o
norte da região centro-oeste e sul da Amazônia (Rondônia),
provocando o fenômeno da friagem nessas áreas.
Cargo: AGENTE DE POLÍCIA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original

31 PROVA R

C

35 PROVA X

E

35 PROVA W

D

Justificativa
O candidato confundiu o que seria salário com benefícios, tendo
em vista que são coisas distintas. O Artigo 7° da C.F. não disciplina
sobre benefícios. Desta forma, a assertiva que contempla
“irredutibilidade do valor dos benefícios” existe na nossa
Constituição, porém não consta no Artigo 7° da C.F. e sim no
Artigo 194, IV da C.F, o qual disciplina sobre a Seguridade Social.
A questão versa sobre um delito de Roubo, conforme se
depreende do enunciado, haja vista que mediante uma grave
ameaça o autor subtraiu os pertences da vítima. Como na questão
não há nenhuma causa de aumento de pena do § 2º do Art. 157 do
CP, o roubo no caso da questão é um roubo simples.
A resposta exige do candidato um conhecimento de direito penal
razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. A questão
versa sobre um delito de Roubo, conforme se depreende do
enunciado, haja vista que mediante uma grave ameaça o autor
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subtraiu os pertences da vítima. Como na questão não há
nenhuma causa de aumento de pena do § 2º do Art. 157 do CP, o
roubo no caso da questão é um roubo simples.
A Lei n° 8.072/90 considera hediondos os crimes previstos em seu
artigo 1° e equipara a hediondo os crimes previstos em seu artigo
2°. Dentre as possibilidades ofertadas a única assertiva que não
está no art. 1° da Lei n° 8.072/90, e portanto não é considerado
crime hediondo é a que contempla o crime de “envenenamento de
água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado
pela morte (art. 270, caput, combinado com o art. 285 ambos do
CP)”. As outras alternativas são consideradas crime hediondos,
conforme os incisos II, III, VII e VII-B, do Artigo 1° da Lei n°
8.072/90.
A Lei n° 8.072/90 considera hediondos os crimes previstos em seu
artigo 1° e equipara a hediondo os crimes previstos em seu artigo
2°. Dentre as possibilidades ofertadas a única assertiva que não
está no art. 1° da Lei n° 8.072/90, e portanto não é considerado
crime hediondo é a que contempla o crime de “envenenamento de
água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado
pela morte (art. 270, caput, combinado com o art. 285 ambos do
CP)”. As outras alternativas são consideradas crime hediondos,
conforme os incisos II, III, VII e VII-B, do Artigo 1° da Lei n°
8.072/90.
No enunciado da questão MARIA tem a conduta de se dirigir até a
Delegacia de Polícia e imputar a VIITOR um crime que ela sabe
que ele não o cometeu. Diante desta comunicação, foi instaurado o
devido Inquérito Policial para investigar o fato narrado por MARIA.
Assim, a conduta de MARIA se adequa ao crime de Denunciação
Caluniosa (previsto no Artigo 339 do Código Penal).
A resposta exige do candidato um conhecimento na área do direito
penal razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. O assunto
versado na questão é o concurso de agentes, matéria esta inclusa
no edital e de conteúdo obrigatório em qualquer livro de Direito
Penal. Dentro da matéria do concurso de agentes, a questão
envolve um caso de autoria incerta, pois Bruno e Pedro atiraram
querendo a morte de Rafael, porém os peritos não conseguiram
identificar quem efetuou o disparo que veio a causar a morte da
Rafael. Diante deste fato, ambos serão responsabilizados por
tentativa de homicídio, uma vez que, não foi possível apurar se
foram os tiros Bruno ou de Pedro que causaram o resultado morte.
Assim, não podem Bruno e Pedro responder por um resultado mais
grave, uma vez que se assim o fosse um deles estaria sendo
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responsabilizado por um fato que não cometeu.
Por esta explanação é que a resposta correta é que ambos
responderão por tentativa de homicídio qualificado, haja vista, que
a questão possui uma qualificadora do homicídio (emboscada).
Greco, Rogério - Curso de Direito Penal, Parte Geral, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Editora Impetus. Páginas 492 e 493.
A resposta exige do candidato um conhecimento na área do direito
penal razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. O assunto
versado na questão é o concurso de agentes, matéria esta inclusa
no edital e de conteúdo obrigatório em qualquer livro de Direito
Penal. Dentro da matéria do concurso de agentes, a questão
envolve um caso de autoria incerta, pois Bruno e Pedro atiraram
querendo a morte de Rafael, porém os peritos não conseguiram
identificar quem efetuou o disparo que veio a causar a morte da
Rafael. Diante deste fato, ambos serão responsabilizados por
tentativa de homicídio, uma vez que, não foi possível apurar se
foram os tiros Bruno ou de Pedro que causaram o resultado morte.
Assim, não podem Bruno e Pedro responder por um resultado mais
grave, uma vez que se assim o fosse um deles estaria sendo
responsabilizado por um fato que não cometeu.
Por esta explanação é que a resposta correta é que ambos
responderão por tentativa de homicídio qualificado, haja vista, que
a questão possui uma qualificadora do homicídio (emboscada).
Greco, Rogério - Curso de Direito Penal, Parte Geral, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Editora Impetus. Páginas 492 e 493.
A resposta exige do candidato um conhecimento na área do direito
penal razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. O assunto
versado na questão é o concurso de agentes, matéria esta inclusa
no edital e de conteúdo obrigatório em qualquer livro de Direito
Penal. Dentro da matéria do concurso de agentes, a questão
envolve um caso de autoria incerta, pois Bruno e Pedro atiraram
querendo a morte de Rafael, porém os peritos não conseguiram
identificar quem efetuou o disparo que veio a causar a morte da
Rafael. Diante deste fato, ambos serão responsabilizados por
tentativa de homicídio, uma vez que, não foi possível apurar se
foram os tiros Bruno ou de Pedro que causaram o resultado morte.
Assim, não podem Bruno e Pedro responder por um resultado mais
grave, uma vez que se assim o fosse um deles estaria sendo
responsabilizado por um fato que não cometeu.
Por esta explanação é que a resposta correta é que ambos
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responderão por tentativa de homicídio qualificado, haja vista, que
a questão possui uma qualificadora do homicídio (emboscada).
Greco, Rogério - Curso de Direito Penal, Parte Geral, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Editora Impetus. Páginas 492 e 493.
A resposta exige do candidato um conhecimento na área do direito
penal razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. O assunto
versado na questão é o concurso de agentes, matéria esta inclusa
no edital e de conteúdo obrigatório em qualquer livro de Direito
Penal. Dentro da matéria do concurso de agentes, a questão
envolve um caso de autoria incerta, pois Bruno e Pedro atiraram
querendo a morte de Rafael, porém os peritos não conseguiram
identificar quem efetuou o disparo que veio a causar a morte da
Rafael. Diante deste fato, ambos serão responsabilizados por
tentativa de homicídio, uma vez que, não foi possível apurar se
foram os tiros Bruno ou de Pedro que causaram o resultado morte.
Assim, não podem Bruno e Pedro responder por um resultado mais
grave, uma vez que se assim o fosse um deles estaria sendo
responsabilizado por um fato que não cometeu.
Por esta explanação é que a resposta correta é que ambos
responderão por tentativa de homicídio qualificado, haja vista, que
a questão possui uma qualificadora do homicídio (emboscada).
Greco, Rogério - Curso de Direito Penal, Parte Geral, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Editora Impetus. Páginas 492 e 493.
A resposta exige do candidato um conhecimento na área do direito
penal razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. O assunto
versado na questão é o concurso de agentes, matéria esta inclusa
no edital e de conteúdo obrigatório em qualquer livro de Direito
Penal. Dentro da matéria do concurso de agentes, a questão
envolve um caso de autoria incerta, pois Bruno e Pedro atiraram
querendo a morte de Rafael, porém os peritos não conseguiram
identificar quem efetuou o disparo que veio a causar a morte da
Rafael. Diante deste fato, ambos serão responsabilizados por
tentativa de homicídio, uma vez que, não foi possível apurar se
foram os tiros Bruno ou de Pedro que causaram o resultado morte.
Assim, não podem Bruno e Pedro responder por um resultado mais
grave, uma vez que se assim o fosse um deles estaria sendo
responsabilizado por um fato que não cometeu.
Por esta explanação é que a resposta correta é que ambos
responderão por tentativa de homicídio qualificado, haja vista, que
a questão possui uma qualificadora do homicídio (emboscada).
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Greco, Rogério - Curso de Direito Penal, Parte Geral, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Editora Impetus. Páginas 492 e 493.
A alternativa que contempla uma notitia criminis de cognição direta
ou imediata é a que contém a assertiva quando a Autoridade
Policial toma conhecimento direto do fato infringente da norma por
meio de suas atividades rotineiras. As outras alternativas
contemplam notitia criminis de cognição indireta ou mediata (que
ocorre quando a Autoridade Policial toma conhecimento através de
requisição do Ministro da Justiça, através de uma requisição do
Ministério Público ou através de uma representação do ofendido) e
notitia criminis de cognição coercitiva (que ocorre quando a
Autoridade Policial toma conhecimento direto do fato infringente da
norma, porém junto com este lhe é apresentado também o autor do
fato). Capez, Fernando - Curso de Processo Penal, 6ª ed.ver. São
Paulo: Editora Saraiva. Páginas 73 e 74.
O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê as possibilidades
em que é possível a decretação da prisão preventiva. Dentre os
itens elencados, o único requisito que não está previsto no referido
artigo e portanto não autorizaria a decretação de uma prisão
preventiva é o que contempla o item “para garantia das instituições
legalmente instituídas”. (De acordo com Art. 312 do CPP).
A resposta exige do candidato um conhecimento de direito
razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. No caso
do crime de difamação, a ação penal que deve ser proposta é a
ação penal privada, sendo que esta se iniciará através da
propositura de uma queixa em um Juízo Criminal. A ação penal
privada pode ser proposta pelo ofendido ou por quem tenha
qualidade para representá-lo. De acordo com o Artigo 145 do
Código Penal e Artigo 30 do Código de Processo Penal.
A questão aborda a Lei n° 7.960/89, que versa sobre a prisão
temporária, entretanto para a obtenção da resposta correta devese conjugar a Lei n° 7.960/89 com a Lei n° 8.072/90, que versa
sobre os crimes hediondos. No caso da questão, o crime
investigado é o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, delito
este equiparado a hediondo, por este motivo a prisão no caso
analisado na questão poderá ser decretada pelo prazo de trinta
dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade. De acordo com Artigo 2°, § 4° da Lei n°
8.072/90.
A questão aborda a Lei n° 7.960/89, que versa sobre a prisão
temporária, entretanto para a obtenção da resposta correta deve-
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se conjugar a Lei n° 7.960/89 com a Lei n° 8.072/90, que versa
sobre os crimes hediondos. No caso da questão o crime
investigado é o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, delito
este equiparado a hediondo, por este motivo a prisão no caso
analisado na questão poderá ser decretada pelo prazo de trinta
dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade. De acordo com Artigo 2°, § 4° da Lei n°
8.072/90.
A questão aborda a Lei n° 7.960/89, que versa sobre a prisão
temporária, entretanto para a obtenção da resposta correta devese conjugar a Lei n° 7.960/89 com a Lei n° 8.072/90, que versa
sobre os crimes hediondos. No caso da questão o crime
investigado é o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, delito
este equiparado a hediondo, por este motivo a prisão no caso
analisado na questão poderá ser decretada pelo prazo de trinta
dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade. De acordo com Artigo 2°, § 4° da Lei n°
8.072/90.
A questão aborda a Lei n° 7.960/89, que versa sobre a prisão
temporária, entretanto para a obtenção da resposta correta devese conjugar a Lei n° 7.960/89 com a Lei n° 8.072/90, que versa
sobre os crimes hediondos. No caso da questão o crime
investigado é o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, delito
este equiparado a hediondo, por este motivo a prisão no caso
analisado na questão poderá ser decretada pelo prazo de trinta
dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade. De acordo com Artigo 2°, § 4° da Lei n°
8.072/90.
A Administração Pública ao apurar infrações e aplicar penalidades
aos servidores públicos e demais pessoas com as quais ela
mantém um contrato, está exercendo, precipuamente, o Poder
Disciplinar. Desta forma, a assertiva que contém o poder disciplinar
é a correta. Já o poder de polícia é a atividade do Estado
consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em
benefício do interesse público. Di Pietro, Maria Sylvia Zanella Direito Administrativo, 17ª ed., São Paulo, Editora Atlas, 2004.
Páginas 91 e 111.
A única assertiva que está em consonância com o regime
constitucional dos agentes públicos é a que contempla o seguinte
item “A norma constitucional vigente proíbe o tratamento normativo
discriminatório em razão da idade, porém, segundo o Supremo
Tribunal Federal, é permitida a limitação de idade em concurso
público, nas hipóteses em que essa limitação puder ser justificada
em virtude da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
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A assertiva que contempla que “Candidato aprovado dentro do
número de vagas, não tem direito adquirido à contratação pela
administração, eis que se trata de mera expectativa de direito,
sendo a contratação submetida a critérios de conveniência e
oportunidade, segundo a máxima da supremacia do interesse
público.” não está em consonância com a Jurisprudência atual do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
A única assertiva que está em consonância com o regime
constitucional dos agentes públicos é a que contempla o seguinte
item “A norma constitucional vigente proíbe o tratamento normativo
discriminatório em razão da idade, porém, segundo o Supremo
Tribunal Federal, é permitida a limitação de idade em concurso
público, nas hipóteses em que essa limitação puder ser justificada
em virtude da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
A assertiva que contempla que “Candidato aprovado dentro do
número de vagas, não tem direito adquirido à contratação pela
administração, eis que se trata de mera expectativa de direito,
sendo a contratação submetida a critérios de conveniência e
oportunidade, segundo a máxima da supremacia do interesse
público.” não está em consonância com a Jurisprudência atual do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
A única assertiva que contempla uma afirmação correta é a que
contém “Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo”, haja vista ser uma transcrição do inciso XII do Artigo 37
da C.F. As outras assertivas contêm proposições erradas (de
acordo com o Artigo 37, incisos III, VI, VIII e IX da C.F.).
A resposta exige do candidato um conhecimento na área do direito
penal razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. O assunto
versado na questão é o concurso de agentes, matéria esta inclusa
no edital e de conteúdo obrigatório em qualquer livro de Direito
Penal. Dentro da matéria do concurso de agentes, a questão
envolve um caso de autoria incerta, pois Bruno e Pedro atiraram
querendo a morte de Rafael, porém os peritos não conseguiram
identificar quem efetuou o disparo que veio a causar a morte da
Rafael. Diante deste fato, ambos serão responsabilizados por
tentativa de homicídio, uma vez que, não foi possível apurar se
foram os tiros Bruno ou de Pedro que causaram o resultado morte.
Assim, não podem Bruno e Pedro responder por um resultado mais
grave, uma vez que se assim o fosse um deles estaria sendo
responsabilizado por um fato que não cometeu.
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Por esta explanação é que a resposta correta é que ambos
responderão por tentativa de homicídio qualificado, haja vista, que
a questão possui uma qualificadora do homicídio (emboscada).
Greco, Rogério - Curso de Direito Penal, Parte Geral, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Editora Impetus. Páginas 492 e 493.
Cargo: AGENTE DE POLÍCIA
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão

Resposta
Original
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Justificativa
Conforme o help online do Microsoft Office, a Macro é a
ferramenta que permite a programação de uma sequência de
ações e a mais apropriada para executar repetições. A
Autocorreção apenas complementa expressões, mas não executa
repetição de ações.
Se um adaptador de rede não for detectado pelo computador, não
será exibido nenhum ícone de conexão de rede local na pasta
Conexões de rede. Para as demais alternativas será exibido o
status Desconectado ou Conectado conforme a situação descrita.
A opção da barra de tarefas que exibe a hora e que, além de
conter atalhos que forneçam acesso rápido a programas, como
controle de volume e opções de energia, exibe atalhos temporários
que fornecem informações sobre o status de determinadas
atividades, como o envio de um documento para a impressora é a
Área de Notificação.
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Cargo: AGENTE DE POLÍCIA
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

Resposta
Original
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Justificativa
DE ACORDO COM O TEXTO, OS RESULTADOS INEFICAZES
DA MILITARIZAÇÃO NO COMBATE À VIOLÊNCIA SÃO
DECORRENTES DA “CONCEPÇÃO MESMA DA ABORDAGEM
MILITARIZADA”, ISTO É, NÃO HÁ NECESSIDADE DE UMA
MILITARIZAÇÃO PARA CONTER A VIOLÊNCIA UMA VEZ QUE
NÃO HÁ GUERRA CIVIL, MAS SIM UMA MÁ ATUAÇÃO DO
ESTADO.
OS
RESULTADOS
LIMITADOS
SÃO
A
CONSEQUÊNCIA DESSA AÇÃO INEFICAZ E NÃO A SUA
CAUSA.
QUANDO O AUTOR AFIRMA NÃO HAVER NO BRASIL UMA
“GUERRA CIVIL”, UTILIZA ASPAS JUSTAMENTE PARA
DEMONSTRAR O ALTO VALOR SIGNIFICATIVO DA
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EXPRESSÃO. PORTANTO, SEU OBJETIVO É ACENTUAR O
SIGNIFICADO DE GUERRA CIVIL.
EM NENHUM MOMENTO O AUTOR É IRÔNICO. NO
CONTEXTO, A IDEIA CENTRAL É PROVAR PARA O LEITOR
QUE A SITUAÇÃO DA CRIMINALIDADE NO BRASIL NÃO É TÃO
GRAVE QUANTO A EXPRESSÃO POSSA INDICAR. LOGO, O
GABARITO CORRETO É A ALTERNATIVA C.
QUANDO O AUTOR AFIRMA NÃO HAVER NO BRASIL UMA
“GUERRA CIVIL”, UTILIZA ASPAS JUSTAMENTE PARA
DEMONSTRAR O ALTO VALOR SIGNIFICATIVO DA
EXPRESSÃO. PORTANTO, SEU OBJETIVO É ACENTUAR O
SIGNIFICADO DE GUERRA CIVIL.
EM NENHUM MOMENTO O AUTOR É IRÔNICO. NO
CONTEXTO, A IDEIA CENTRAL É PROVAR PARA O LEITOR
QUE A SITUAÇÃO DA CRIMINALIDADE NO BRASIL NÃO É TÃO
GRAVE QUANTO A EXPRESSÃO POSSA INDICAR. LOGO, O
GABARITO CORRETO É A ALTERNATIVA E.
O CANDIDATO ESTÁ RATIFICANDO O GABARITO. COMO O
ADJETIVO CALADAS REFERE-SE AO SUJEITO GOVERNADOR
E POPULAÇÃO, A CONCORDÂNCIA CORRETA SERIA
GOVERNADOR E POPULAÇÃO MANTIVERAM-SE CALADOS.
LOGO, A RESPOSTA CORRETA É A LETRA E.
O CANDIDATO DEVE MARCAR A OPÇÃO EM QUE A PALAVRA
FOI GRAFADA DE FORMA CORRETA. O GABARITO É A LETRA
C, EM QUE O VOCÁBULO ESPONTÂNEO É GRAFADO
CORRETAMENTE.
A ALTERNATIVA QUE NÃO APRESENTA CORREÇÃO EM
RELAÇÃO À NORMA CULTA DEVIDO AO ERRO NO EMPREGO
DA PREPOSIÇÃO É A OPÇÃO A. SE A ALTERNATIVA FOSSE
GRAFADA CORRETAMENTE, TERÍAMOS “O CRESCENTE
MONOPÓLIO DA VIOLÊNCIA FÍSICA E O AUTOCONTROLE DE
QUE OS HABITANTES DA CIDADE PROGRESSIVAMENTE
NECESSITARAM”.

Cargo: ESCRIVÃO DE POLÍCIA
Disciplina: CONHECIMENTO REGIONAL
Questão
Resposta
Justificativa
Original
Segundo o modelo industrial, as cidades não podem viver isoladas
umas das outras, mas precisam estabelecer um intercâmbio de
produtos e de serviços. A ideia da hierarquia está associada à
17 PROVA W
D
dependência de centros urbanos em relação aos centros maiores,
que polarizam a rede urbana ao qual estão integrados. Apresentam
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uma economia mais diversificada e oferecem maior variedade de
mercadorias e de serviços às cidades menores. Ali concentram-se
os sistemas bancários, os grandes centros de abastecimento, lojas
de departamentos, shopping centers, sistemas de distribuição de
produtos industrializados, hospitais, escolas e universidades.
De acordo com esse modelo de análise, Porto Velho pode ser
considerado um centro regional, sendo complementado pela
metrópole de Manaus e polarizando a rede urbana das regiões
menores.
Já, Ji-paraná, se apresenta como um centro sub-regional,
polarizando uma rede urbana formada por pequenas cidades, as
cidades locais, que se encontram, nessa hierarquia, abaixo desse
centro sub-regional.
O Brasil, pelas suas dimensões continentais, possui uma
diversificação climática bem ampla, influenciada pela sua
configuração geográfica, sua significativa extensão costeira, seu
relevo e a dinâmica das massas de ar sobre seu território. Esse
último fator assume grande importância, pois atua diretamente
sobre as temperaturas e os índices pluviométricos nas diferentes
regiões do país.
Em especial, as massas de ar que interferem mais diretamente no
Brasil, segundo o Anuário Estatístico do Brasil, do IBGE, são a
Equatorial, tanto Continental como Atlântica; a Tropical, também
Continental e Atlântica; e a Polar Atlântica, proporcionando as
diferenciações climáticas.
No período de verão, na região Norte, temos a predominância da
Massa Equatorial Continental, que ganha força porque a Polar
Altântica e a Tropical Atlântica estão reduzidas nesta época do
ano. A partir da Amazônia esta massa atinge todo o norte (inclusive
todo território de Rondônia), centro-oeste, sertão do nordeste, parte
do sudeste e algumas vezes chega até a região sul do Brasil.
No período de inverno, a Massa Equatorial Continental se
apresenta bastante reduzida, atuando apenas numa pequena área
da Amazônia. Em compensação, a mPa avança por boa parte do
território, provocando queda da temperatura, pois é uma massa de
ar frio. À medida que avança para o norte, seguindo principalmente
os vale do Rio Paraná e Paraguai, e pela orla litorânea, acentua o
inverno no sudeste e no centro-oeste do país, atingindo também o
norte da região centro-oeste e sul da Amazônia (Rondônia),
provocando o fenômeno da friagem nessas áreas.
O Brasil, pelas suas dimensões continentais, possui uma
diversificação climática bem ampla, influenciada pela sua
configuração geográfica, sua significativa extensão costeira, seu
relevo e a dinâmica das massas de ar sobre seu território. Esse
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último fator assume grande importância, pois atua diretamente
sobre as temperaturas e os índices pluviométricos nas diferentes
regiões do país.
Em especial, as massas de ar que interferem mais diretamente no
Brasil, segundo o Anuário Estatístico do Brasil, do IBGE, são a
Equatorial, tanto Continental como Atlântica; a Tropical, também
Continental e Atlântica; e a Polar Atlântica, proporcionando as
diferenciações climáticas.
No período de verão, na região Norte, temos a predominância da
Massa Equatorial Continental, que ganha força porque a Polar
Altântica e a Tropical Atlântica estão reduzidas nesta época do
ano. A partir da Amazônia esta massa atinge todo o norte (inclusive
todo território de Rondônia), centro-oeste, sertão do nordeste, parte
do sudeste e algumas vezes chega até a região sul do Brasil.
No período de inverno, a Massa Equatorial Continental se
apresenta bastante reduzida, atuando apenas numa pequena área
da Amazônia. Em compensação, a mPa avança por boa parte do
território, provocando queda da temperatura, pois é uma massa de
ar frio. À medida que avança para o norte, seguindo principalmente
os vale do Rio Paraná e Paraguai, e pela orla litorânea, acentua o
inverno no sudeste e no centro-oeste do país, atingindo também o
norte da região centro-oeste e sul da Amazônia (Rondônia),
provocando o fenômeno da friagem nessas áreas.
A construção de usinas hidrelétricas costuma causar grande
impacto socioambiental. Com o represamento do rio, as barragens
formam um grande lago. A inundação destrói grandes áreas de
vegetação natural, comprometendo a vida animal naquele hábitat
modificado pela ação humana. Até mesmo pequenas barragens
provocam danos ambientais, como a destruição das matas ciliares,
o desmoronamento das margens e o assoreamento dos rios.
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Cargo: ESCRIVÃO DE POLÍCIA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original
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Justificativa
A questão está fundamentada no artigo 5°, inciso LXXI, da C.F.
assim descrito: “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania;”.
No enunciado da questão MARIA tem a conduta de se dirigir até a
Delegacia de Polícia e imputar a VIITOR um crime que ela sabe
que ele não o cometeu. Diante desta comunicação, foi instaurado o
devido Inquérito Policial para investigar o fato narrado por MARIA.
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Assim, a conduta de MARIA se adequa ao crime de Denunciação
Caluniosa (previsto no Artigo 339 do Código Penal).
A resposta exige do candidato um conhecimento na área do direito
penal razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. O assunto
versado na questão é o concurso de agentes, matéria esta inclusa
no edital e de conteúdo obrigatório em qualquer livro de Direito
Penal. Dentro da matéria do concurso de agentes, a questão
envolve um caso de autoria incerta, pois Bruno e Pedro atiraram
querendo a morte de Rafael, porém os peritos não conseguiram
identificar quem efetuou o disparo que veio a causar a morte da
Rafael. Diante deste fato, ambos serão responsabilizados por
tentativa de homicídio, uma vez que, não foi possível apurar se
foram os tiros Bruno ou de Pedro que causaram o resultado morte.
Assim, não podem Bruno e Pedro responder por um resultado mais
grave, uma vez que se assim o fosse um deles estaria sendo
responsabilizado por um fato que não cometeu.
Por esta explanação é que a resposta correta é que ambos
responderão por tentativa de homicídio qualificado, haja vista, que
a questão possui uma qualificadora do homicídio (emboscada).
Greco, Rogério - Curso de Direito Penal, Parte Geral, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Editora Impetus. Páginas 492 e 493.
A resposta exige do candidato um conhecimento na área do direito
penal razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. O assunto
versado na questão é o concurso de agentes, matéria esta inclusa
no edital e de conteúdo obrigatório em qualquer livro de Direito
Penal. Dentro da matéria do concurso de agentes, a questão
envolve um caso de autoria incerta, pois Bruno e Pedro atiraram
querendo a morte de Rafael, porém os peritos não conseguiram
identificar quem efetuou o disparo que veio a causar a morte da
Rafael. Diante deste fato, ambos serão responsabilizados por
tentativa de homicídio, uma vez que, não foi possível apurar se
foram os tiros Bruno ou de Pedro que causaram o resultado morte.
Assim, não podem Bruno e Pedro responder por um resultado mais
grave, uma vez que se assim o fosse um deles estaria sendo
responsabilizado por um fato que não cometeu.
Por esta explanação é que a resposta correta é que ambos
responderão por tentativa de homicídio qualificado, haja vista, que
a questão possui uma qualificadora do homicídio (emboscada).
Greco, Rogério - Curso de Direito Penal, Parte Geral, 4ª ed., Rio de
Janeiro: Editora Impetus. Páginas 492 e 493.
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42 PROVA V

C

44 PROVA V

B

46 PROVA X

D

49 PROVA W

B

A alternativa que contempla uma notitia criminis de cognição direta
ou imediata é a que contém a assertiva quando a Autoridade
Policial toma conhecimento direto do fato infringente da norma por
meio de suas atividades rotineiras. As outras alternativas
contemplam notitia criminis de cognição indireta ou mediata (que
ocorre quando a Autoridade Policial toma conhecimento através de
requisição do Ministro da Justiça, através de uma requisição do
Ministério Público ou através de uma representação do ofendido) e
notitia criminis de cognição coercitiva (que ocorre quando a
Autoridade Policial toma conhecimento direto do fato infringente da
norma, porém junto com este lhe é apresentado também o autor do
fato). Capez, Fernando - Curso de Processo Penal, 6ª ed.ver. São
Paulo: Editora Saraiva. Páginas 73 e 74.
A resposta exige do candidato um conhecimento de direito
razoável, nada muito específico ou complexo. A questão está
formulada dentro dos padrões do edital. Para se chegar à resposta
não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. No caso
do crime de difamação, a ação penal que deve ser proposta é a
ação penal privada, sendo que esta se iniciará através da
propositura de uma queixa em um Juízo Criminal. A ação penal
privada pode ser proposta pelo ofendido ou por quem tenha
qualidade para representá-lo. De acordo com o Artigo 145 do
Código Penal e Artigo 30 do Código de Processo Penal.
A única assertiva que contempla uma afirmação correta é a que
contém: “Nos crimes de ação penal privada o Inquérito Policial não
poderá ser iniciado sem o requerimento de quem tenha a qualidade
para intentá-la.”, haja vista ser a regra prevista no § 5º, do art. 5 do
Código de Processo Penal. As outras assertivas contêm
proposições erradas, vejamos: A portaria não é a única forma de
instauração do Inquérito Policial, este pode ser instaurado também
através de um Auto de Prisão em Flagrante ou de um Auto de
Resistência. A Autoridade Policial não poderá mandar arquivar
autos de inquérito (Art. 17 do CPP). A publicidade e a ampla
defesa não são características do Inquérito Policial. Do despacho
que indeferir o requerimento de abertura de Inquérito Policial
caberá recurso para o chefe de Polícia (§ 2° do Art. 5° do CPP).
A única assertiva que está em consonância com o regime
constitucional dos agentes públicos é a que contempla o seguinte
item “A norma constitucional vigente proíbe o tratamento normativo
discriminatório em razão da idade, porém, segundo o Supremo
Tribunal Federal, é permitida a limitação de idade em concurso
público, nas hipóteses em que essa limitação puder ser justificada
em virtude da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
A assertiva que contempla que “Candidato aprovado dentro do

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

número de vagas, não tem direito adquirido à contratação pela
administração, eis que se trata de mera expectativa de direito,
sendo a contratação submetida a critérios de conveniência e
oportunidade, segundo a máxima da supremacia do interesse
público.” não está em consonância com a Jurisprudência atual do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Cargo: ESCRIVÃO DE POLÍCIA
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

2 PROVA X

4 PROVA W

Resposta
Original

E

D

Justificativa
O CANDIDATO ESTÁ RATIFICANDO OGABARITO. DE ACORDO
COM O TEXTO, OS RESULTADOS INEFICAZES DA
MILITARIZAÇÃO
NO
COMBATE
À
VIOLÊNCIA
SÃO
DECORRENTES DA “CONCEPÇÃO MESMA DA ABORDAGEM
MILITARIZADA”, ISTO É, NÃO HÁ NECESSIDADE DE UMA
MILITARIZAÇÃO PARA CONTER A VIOLÊNCIA UMA VEZ QUE
NÃO HÁ GUERRA CIVIL, MAS SIM UMA MÁ ATUAÇÃO DO
ESTADO.
OS
RESULTADOS
LIMITADOS
SÃO
A
CONSEQUÊNCIA DESSA AÇÃO INEFICAZ E NÃO A SUA
CAUSA.
QUANDO O AUTOR AFIRMA NÃO HAVER NO BRASIL UMA
“GUERRA CIVIL”, UTILIZA ASPAS JUSTAMENTE PARA
DEMONSTRAR O ALTO VALOR SIGNIFICATIVO DA
EXPRESSÃO. PORTANTO, SEU OBJETIVO É ACENTUAR O
SIGNIFICADO DE GUERRA CIVIL.
NO CONTEXTO, A IDEIA CENTRAL É PROVAR PARA O LEITOR
QUE A SITUAÇÃO DA CRIMINALIDADE NO BRASIL NÃO É TÃO
GRAVE QUANTO A EXPRESSÃO POSSA INDICAR. LOGO, O
GABARITO CORRETO É A ALTERNATIVA D.

Conclusão

Gabarito mudado para:
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-

CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
RESPOSTAS AOS RECURSOS
Cargo: PERITO CRIMINAL – BIOLOGIA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NOÇÕES DE DIREITO
Questão

45 PROVA W

Resposta
Original

D

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

A resposta exige do candidato um razoável conhecimento na área
do direito processual penal, nada muito específico ou complexo. A
questão está formulada dentro dos padrões do edital, haja vista,
que o mesmo prevê da Prova (artigos 158 a 184do CPP). Para se
chegar à resposta não é necessário nenhum conhecimento
jurisprudencial. O exame de corpo delito indireto é aquele realizado
por um perito oficial, a partir de informações prestadas por
testemunhas, ou através do exame de documentos relativos aos
fatos, cuja existência se quer provar. De Oliveira, Eugênio Pacelli.
Curso de Processo Penal. 12ªed, Lumen Júris, Rio de Janeiro,
2009, página 409.

INDEFERIDO

-

Conclusão

Gabarito mudado para:

Cargo: PERITO CRIMINAL – BIOLOGIA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original

51 PROVA W

D

52 PROVA X

D

53 PROVA X

A

54 PROVA X

D

56 PROVA X

C

57 PROVA X

B

59 PROVA X

E

Justificativa
A questão é claramente afeita à Criminalística e não de natureza
contábil.
A questão está inserida no conteúdo básico de conhecimento
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico de conhecimento
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico de conhecimento
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico de conhecimento
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico de conhecimento
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico de conhecimento
sobre Criminalística.
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Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA BIOLOGIA
Disciplina: CONHECIMENTO REGIONAL
Resposta
Questão
Justificativa
Original
Comparando os dois mapas, podemos perceber que Vilhena não está
contemplada no mapa físico do estado, sendo o objetivo da questão a
27 PROVA X
A
comparação dos mapas, fica claro que a resposta não precisaria inserir
Vilhena.

Conclusão

Gabarito mudado para:
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Cargo: PERITO CRIMINAL – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

20 PROVA V

Resposta
Original

B

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.

DEFERIDO

E

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

A resposta exige do candidato um razoável conhecimento na área
do direito processual penal, nada muito específico ou complexo. A
questão está formulada dentro dos padrões do edital, haja vista,
que o mesmo prevê da Prova (artigos 158 a 184do CPP). Para se
chegar à resposta não é necessário nenhum conhecimento
jurisprudencial. O exame de corpo delito indireto é aquele realizado
por um perito oficial, a partir de informações prestadas por
testemunhas, ou através do exame de documentos relativos aos
fatos, cuja existência se quer provar. De Oliveira, Eugênio Pacelli.
Curso de Processo Penal. 12ªed, Lumen Júris, Rio de Janeiro,
2009, página 409.

INDEFERIDO

-

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

Na opção do gabarito, existe uma inconsistência nos nomes dos
programas, o que invalida a questão.
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ANULADA

Cargo: PERITO CRIMINAL – FARMÁCIA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NOÇÕES DE DIREITO
Questão

45 PROVA X

Resposta
Original

E

Cargo: PERITO CRIMINAL - FARMÁCIA
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

Resposta
Original

17 PROVA W

D

Cargo: PERITO CRIMINAL – FARMÁCIA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original

51 PROVA X

E

55 PROVA X

C

59 PROVA X

E

Justificativa
A questão está inserida no conteúdo básico de conhecimento
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico de conhecimento
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico de conhecimento
sobre Criminalística.

Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA FARMÁCIA
Disciplina: CONHECIMENTO REGIONAL
Resposta
Questão
Justificativa
Original
Em 1871, Church, contratou três empresas registradas em Londres:
1ª – Public Works Constrution Company, em 1870.
2ª – National Bolivian Navegation Company, em 1871.
3ª – Madeira-Mamoré Railway Company. Em 1871. Com escritório
principal em Londres.
Significando que Church, jornalista que lutou na Guerra Civil Americana,
apesar de ser Norte Americano, recorreu dos recursos ingleses para a
construção da ferrovia.
O projeto foi cancelado e fechado em 1881, após 18 meses de trabalho.
A concessão para a construção da ferrovia foi comprada pelo
28 PROVA V
C
empresário americano Percival Farquhar em 1906.
Muitas obras foram realizadas para minimizar a mortalidade, da então
conhecida a “ferrovia do diabo”.
Sendo assim, não procede tal recurso.
Ver: A ferrovia do diabo. Manoel Rodrigues Ferreira. Melhoramentos,
2005.
Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade
na selva. Francisco Foot Hardman, Companhia da Letras, 2005.
Mad Maria. Márcio Souza,.Editora Marco Zero, 1980.
Caminhos do Trem .- Apogeu, decadência e retomada da
ferrovia no Brasil. Revista História Viva.

Conclusão

Gabarito mudado para:
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Conclusão

Gabarito mudado para:
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Cargo: PERITO CRIMINAL- FARMÁCIA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original

73 PROVA V

B

Justificativa

Conclusão

Referente ao pedido de anulação da questão de número 73 da
prova específica para o concurso em Perito Criminal (Farmácia), a

INDEFERIDO

Gabarito mudado para:

mesma não encontra fundamento. Seguem abaixo os trechos das
duas últimas edições das referências do autor principal, ou seja,
“Fundamentos de Toxicologia”, Seizi Oga, Márcia Maria A.
a
Camargo e José Antonio de O. Batistuzzo, 3 edição, Editora
Atheneu, 2008, página 300 e “Fundamentos de Toxicologia”, Seizi
a
Oga 2 edição, Editora Atheneu, 2003, página 197, que suportam a
não anulação da questão e que comprovam que a resposta correta
é a correspondente ao item B.
Acrescente-se ainda que um candidato que pleiteia atuar como
perito criminal deva ter ciência da necessidade constante de
atualização dos seus conhecimentos, buscando referências
bibliográficas atuais. As informações passam por constantes
mudanças em função dos resultados das novas pesquisas. Assim,
o candidato cita uma referência de 1996 e não buscou as duas
mais recentes. Deve-se considerar ainda, que a substância
mencionada pelo candidato – a 2,5 HEXANODIANO - está escrita
de forma incorreta mostrando mais uma vez o descuido do
candidato.
Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA FARMÁCIA
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

Resposta
Original

1 PROVA W

C

8 PROVA W

B

Justificativa
O modo imperativo, indicado no enunciado da questão, já é, por
definição, aquele que exprime ordem, CONSELHO, ou pedido e
amarra a resposta. (Cf. Gramática - Teoria e exercícios, de
Paschoalin e Spadoto, e outras). Além disto, é importante
perceber, na leitura, o tom da mensagem e vinculá-lo ao
vocabulário apropriado. No texto, o autor procura aconselhar (Cf.
Dicionário Novo Aurélio, conselho - senso do que convém, aviso,
opinião, advertência que se emite, termos que se ajustam
perfeitamente à mensagem do texto) o leitor, os jovens
profissionais a encontrar a felicidade.
Alerta - de sobreaviso; de vigilância - é termo que tem acepção
diferente, mais apropriado para o significado dos exemplos
encontrados nos dicionários como "O município está em alerta
diante da possibilidade de novas chuvas", "Os apitos foram usados
como um alerta." (Dicionário Caldas Aulete), "Os primeiros tiros
alertaram a população (Dicionário Novo Aurélio). Pelo contexto dos
exemplos percebe-se a diferença no uso apropriado dos termos.
Sendo a crase a fusão da preposição a com o artigo a, não se
poderá acentuar o ‘as’ das horas quando se empregar outra
preposição no lugar do ‘a’. São quatro as possibilidades: para,

Conclusão

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Gabarito mudado para:

desde, após e entre. Com elas é proibido usar o ‘as’ craseado,
para que não haja uma superposição de preposições. Exemplos:
A conferência foi marcada para as 10 horas da noite.
Desde as duas estou te esperando! Não atendemos após as 18 h
de sábado. Avisamos que faltará luz na Serrinha entre as 20 h e
as 22h.
Reafirmando: este ‘as’ não leva crase porque é puro artigo. Podese verificar mais claramente tratar-se de artigo ao se trocar o termo
indicativo de horas por um horário do gênero masculino: "Avisamos
que faltará luz na Serrinha entre o meio-dia e as 22 h." ou "Desde
o meio-dia estou te esperando".
Cargo: PERITO CRIMINAL ENGENHARIA FLORESTAL
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

Resposta
Original

18 PROVA V

E

18 PROVA W

A

Justificativa
Procurou-se nesta questão abordar, pontualmente, as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.

Conclusão
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Gabarito mudado para:

Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA FLORESTAL
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

Cálculo de Rendimento de uma tora considerando apenas o bloco
central
L = largura
H = comprimento
2
VT = Volume da tora = πD /4 * H
2
VB = Volume do bloco = L * H
Considerando o bloco central dividido ao meio diagonalmente,
então temos triangulo retângulo:
2
2
2
L +L = D
2
2
D = 2L
2
2
L = D /2 , substituindo em VB, temos:
2

VB = D /2 * H
70 PROVA W

D

Assim temos que o rendimento (R) de uma tora considerando
apenas o bloco central:
R = VB/VT * 100
2
2
R = (D /2 * H ÷ πD /4 * H) * 100
R = 1 ÷ π/2 * 100
R = 2/π * 100
R = 63,66%

D

L

70 PROVA X

E

Cálculo de Rendimento de uma tora considerando apenas o bloco
central
L = largura
H = comprimento
2
VT = Volume da tora = πD /4 * H
2
VB = Volume do bloco = L * H
Considerando o bloco central dividido ao meio diagonalmente,
então temos triangulo retângulo:
2
2
2
L +L = D

2

2

D = 2L
2
2
L = D /2 , substituindo em VB, temos:
2

VB = D /2 * H
Assim temos que o rendimento (R) de uma tora considerando
apenas o bloco central:
R = VB/VT * 100
2
2
R = (D /2 * H ÷ πD /4 * H) * 100
R = 1 ÷ π/2 * 100
R = 2/π * 100
R = 63,66%
D

L

Cálculo de Rendimento de uma tora considerando apenas o bloco
central
L = largura
H = comprimento
2
VT = Volume da tora = πD /4 * H
2
VB = Volume do bloco = L * H

70 PROVA V

C

Considerando o bloco central dividido ao meio diagonalmente,
então temos triangulo retângulo:
2
2
2
L +L = D
2
2
D = 2L
2
2
L = D /2 , substituindo em VB, temos:
2

VB = D /2 * H
Assim temos que o rendimento (R) de uma tora considerando
apenas o bloco central:
R = VB/VT * 100
2
2
R = (D /2 * H ÷ πD /4 * H) * 100
R = 1 ÷ π/2 * 100
R = 2/π * 100

INDEFERIDO

-

R = 63,66%

D

L

Eficiência ou produtividade significa o volume de toras
desdobrados em uma serraria por operário em um determinado
tempo.
E = T / t. op

71 PROVA V

A

Onde:
E = Eficiência
T = Volume de toras
t = unidade de tempo(dia ou hora, depende da unidade
considerada)
op = todo o quadro de pessoas (operários) da serraria

iNDEFERIDO
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INDEFERIDO

-

3

72 PROVA V

C

E = 360 toras * 0,116 m (volume de cada tora) / 6 operários *
1hora
3
E = 6,696 m /op.h
O processo de secagem da madeira completo engloba as
seguintes fases: pré-aquecimento, secagem, equalização,
condicionamento e resfriamento. Durante estes processos leva-se
em consideração a umidade atual da madeira e a umidade a qual
se quer chegar (de acordo com o ambiente local onde será
utilizada). Se a secagem for em estufa, esta deverá ser regulada
para que se atinja a umidade desejada. A equalização ou
uniformização visa equilibrar o teor de umidade das diferentes
peças, ou seja, visa aumentar o teor de umidade das peças muito
secas, e continuar secando as muito úmidas, homogeneizando a
carga.Deve-se manter estas condições até que se consiga uma
variação de umidade aceitável. Secar a madeira não significa

73 PROVA W

B

73 PROVA X

C

75 PROVA W

E

77 PROVA W

D

somente reduzir, pode-se também elevar a madeira à umidade de
equilíbrio (UE).Desta forma pode ser aumentar (umedecer) a
madeira ou reduzir (secar).A base é a mesma, só invertemos a
umidade.
Houve equívoco através da alteração de um dado repassado na
questão original. Na tabela apresentada na questão, o número 63,3
foi alterado para 83,3. Assim sendo realmente não há resposta
correta, devendo-se portanto ANULAR A QUESTÃO.
Houve equívoco através da alteração de um dado repassado na
questão original. Na tabela apresentada na questão, o número 63,3
foi alterado para 83,3. Assim sendo realmente não há resposta
correta, devendo-se portanto ANULAR A QUESTÃO.
A letra “A” está incorreta. Quem determina o intervalo de confiança
é o ERRO. O ERRO é a combinação do desvio padrão da média e
do t. Não é somente o t que afeta a amplitude. A alternativa “E” é a
única que está correta.
O desenho é puramente ilustrativo. A partir do momento que se
tem um tora com todo o seu diâmetro igual a 10 cm, supõe-se que
esta seja um cilindro. Sendo a altura da tora igual a 8 m, o volume
3
calculado por qualquer método será o mesmo, ou seja, 0,064 m ,
como demonstrado a seguir:
2

g = π/40000 * D
2
g = 0,00008 * 10
2
g = 0,008 m
V = 0,008 * 8 = 0,064 m
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ANULADA
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ANULADA
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-

INDEFERIDO

-
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Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA ENGENHEIRO FLORESTAL
Disciplina: CONHECIMENTO REGIONAL
Resposta
Questão
Justificativa
Original
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
24 PROVA V
E
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o

Conclusão
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local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como consequência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA ENGENHARIA FLORESTAL
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão

Resposta Original

32 PROVA W

C

Justificativa
Conforme o centro de ajuda e suporte Online do Microsoft
Windows XP Professional, a barra de visualização rápida exibe
ícones nos quais você pode clicar para abrir programas
rapidamente, mostrar a área de trabalho ou realizar outras
tarefas. Aplicativos adicionados à barra de visualização rápida
fica disponível na barra de tarefas, ao lado botão Iniciar,
permitindo dessa forma sua execução apenas clicando sobre o
mesmo, sem a necessidade de abrir o menu do botão Iniciar,
nem procurá-lo no desktop ou no Windows Explorer.
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----------------

Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA CIVIL
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

Resposta
Original

17 PROVA X

E

18 PROVA W

A

18 PROVA X

B

20 PROVA X

D

Justificativa
Na opção do gabarito, existe uma inconsistência nos nomes dos
programas, o que invalida a questão.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
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Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA CIVIL
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original

44 GAB. V

D

64 PROVA V

D

66 PROVA V

E

Justificativa
A resposta exige do candidato um conhecimento na área do direito penal razoável, nada
muito específico ou complexo. A questão está formulada dentro dos padrões do edital.
Para se chegar à resposta não é necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. O
assunto versado na questão é sobre lesão corporal, matéria esta inclusa no edital e de
conteúdo obrigatório em qualquer livro de Direito Penal. Considera-se uma lesão corporal
de natureza gravíssima quando desta advém algum resultado que esteja enumerado nos
incisos do Parágrafo 2º, do artigo 129 do Código Penal. A única possibilidade que
contempla um inciso do Parágrafo 2º, do artigo 129 do Código Penal na questão é a que
está na letra D.
Com relação aos itens A, B, C, E, pode ser facilmente verificado na bibliografia existente,
que são afirmações falsas, como, por exemplo, na página 28 da obra PIANCA, João
Baptista. Manual do Construtor. Volume I. Porto Alegre, Editora Globo, 1974., transcrito
a seguir.
“A pega quando feita sob forte compressão aumenta notavelmente a resistência da
argamassa depois de endurecida”
“O sulfato e o cloreto de cálcio, em pequena proporção na água, retardam a pega”, ao
passo que “os carbonatos e os silicatos alcalinos a aceleram”
“A pega sofre a influência de diversos fatores, sendo retardada pelas temperaturas
baixas e acelerada pelas temperaturas elevadas”
Os assuntos abordados nestas questões fazem parte de conhecimentos preliminares que
são adquiridos ao se estudar os aglomerados, o cimento, etc., o que faz com que sejam
facilmente descartadas quanto à sua veracidade.
Sobra a questão D, que trata de uma verdade corrente, pois é notório que o
endurecimento é um pouco maior em presença do ar, desde que a massa seja
convenientemente curada. O próprio autor citado anteriormente esclarece na mesma
página 28 que “O endurecimento é um pouco maior em presença do ar e desde que a
massa seja convenientemente curada”
Não se está aqui tratando de detalhamentos do teor ou da qualidade do ar, ou das
características da cura.
As estacas de madeira não suportam bem a variação do teor de umidade, levando-a ao
apodrecimento, fazendo com que seja falsa a opção E. O teor das questões pode ser
encontrado em obras que tratam de fundações, como por exemplo, PIANCA, João
Baptista. Manual do Construtor. Volume I. Porto Alegre: Editora Globo, 1974. p 447 a
454:
“As estacas de concreto dividem-se em premoldadas e moldadas no solo”
“As estacas de madeira são feitas com madeira dura, falqueada ou roliça”
“As estacas de metal... são formadas por uma haste oca, feita de ferro e com rosca na
extremidade”
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71 PROVA X

“As estacas de ferro usam-se nos terrenos de baixa resistência”
“As estacas de madeira empregam-se nos terrenos permanentemente secos ou úmidos
de vez que esse material não suporta as alternativas de umidade e secura, destruindo-se
em pouco tempo. As estacas de concreto... podem ser empregadas em qualquer terreno,
independentemente de seu regime de umidade”
Contudo, realmente a alternativa C pode induzir a duvidas, uma vez que existem
estacas metálicas com outros tipo de formato.
Assim, sugiro que a questão seja anulada.
A execução de sondagens não é método para a exploração do subsolo classificada como
ensaio in loco. Isto pode ser constatado, por exemplo, na página 190 da obra de um dos
principais autores sobre o assunto: CAPUTO, Homero P. - Mecânica dos Solos e suas
Aplicações: Fundamentos, Rio de Janeiro: LTC, 2008, transcrita abaixo:
“Os principais métodos empregados para a exploração do subsolo podem ser
classificados nos seguintes grupos:
a) Com retirada de amostras (deformadas ou indeformadas)
- Abertura de poços de exploração;
- Execução de sondagens.
b) Ensaios in loco:
- Auscultação;
- Ensaio de bombeamento e de “tubo aberto “;
- Vane Test, Rheotest e pressiômetro;
- Medida de pressão neutra;
- Prova de carga;
- Medida de recalque;
- Ensaios geofísicos.”

C

INDEFERIDO

Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHEIRO CIVIL
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

2 PROVA X

Resposta
Original

B

Justificativa
No texto, desde o início, o autor procura definir felicidade e orientar
os jovens profissionais a encontrá-la. Segundo ele, a felicidade
está em ser constantemente desafiado, conforme deixa claro em:
"Felicidade nessa analogia seria a distância entre esses dois
balões - o balão que você pretende dominar e o que você domina.",
"Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se
quer ter.","Saber administrar a distância entre seus desejos e suas
competências é o grande segredo da vida.", "Ela é um processo, e
não um lugar onde finalmente se faz nada." ou "Felicidade é uma
desconfortável tensão entre suas ambições e competências."
Em nenhum momento o autor diz que ser competente é o fator
mais importante para se definir felicidade, isto é, não diz que ser
competente, por si só, traz felicidade. A competência apenas faz
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parte do processo.

Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHEIRO CIVIL
Disciplina: CONHECIMENTO REGIONAL

Questão

22 PROVA X

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão

A

A Floresta Amazônica se caracteriza por ser um ambiente
extremamente complexo, em que tanto as altitudes do relevo como as
águas dos rios influem diretamente na fertilidade dos solos da região.
Os solos mais férteis da região são encontrados principalmente ao longo
das várzeas dos rios, ou seja, das planícies situadas às margens dos
principais rios. Essas áreas são constantemente inundadas, na época
das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas
da cordilheira dos Andes.
Entretanto, os demais solos amazônicos são, em sua maior parte,
pobres em nutrientes possuindo uma fina camada superficial de matéria
orgânica (húmus), produzida pela própria floresta, que, em uma espécie
de reciclagem, gera sua própria sustentação, formando uma camada de
folhas e galhos em decomposição, conhecida como serrapilheira.
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Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA ENGENHARIA CIVIL
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão

Resposta Original

33 PROVA X

-

33 PROVA W

-

Justificativa
Esta questão será anulada por erro de diagramação na prova
X, para o cargo de perito Criminal – Engenheiro Civil
Esta questão será anulada por erro de diagramação, na prova
W, para o cargo de perito Criminal – Engenheiro Civil
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ANULADA

----------------

ANULADA

----------------

Cargo: PERITO CRIMINAL – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

Resposta
Original

17 PROVA V

C

18 PROVA W

A

18 PROVA V

E

Justificativa
Na opção do gabarito, existe uma inconsistência nos nomes dos
programas, o que invalida a questão.
Procurou-se nessa questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
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20 PROVA W

C

20 PROVA V

B

tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
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A

DEFERIDO

E
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Cargo: PERITO CRIMINAL – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CRIMINALÍSTICA
Questão

Resposta
Original

53 PROVA W

E

56 PROVA W

B

Justificativa
Trata-se de questão de fácil entendimento uma vez que os
instrumentos devem causam ações, tais como ação contundente,
ação cortante, ação perfurante e outras. Contuso e inciso
expressam resultado.
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa:
Contundente – que causa contusão.
Contuso – contundido.
Cortante – que corta.
Inciso – cortado com incisão.
O termo salpico é amplamente conhecido no universo da
Criminalística. A avaliação do direcionamento de uma vítima ferida
através da análise de manchas de sangue produzidas por
gotejamento faz-se através da análise da cauda das gotas de
sangue. Portanto, as opções gotas circulares e estreladas e
gotículas, bem como filete, que expressa o escorrimento estariam
imediatamente eliminadas.

Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Disciplina: CONHECIMENTO REGIONAL
Resposta
Questão
Justificativa
Original
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
24 PROVA W
A
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
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Gabarito mudado para:

Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o
local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como consequência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
Cargo: PERITO CRIMINAL – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original

61 PROVA V

A

63 PROVA W

B

Justificativa
Expressa o § 1º do art. 58 da Lei 8.666/93:
“Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído
por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a
prerrogativa de:
...
o
§ 1 As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos
contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia
concordância do contratado.” (grifei)
Transcrita a norma, passo à análise de cada uma das opções apresentadas:
A – CORRETA – Conforme estabelecido no § 1º, art. 58 da Lei 8.666/93.
B – ERRADA – Conforme exposto na norma, a alteração deverá ter a prévia
concordância do contratado.
C – ERRADA – Podem ser alteradas desde que o contratado concorde.
D – ERRADA - Nos casos de reformas de edifícios ou de equipamentos o
percentual pode ser de 50%. A opção traz expresso que “nunca poderá ser superior
a 25%”, portanto, há caso diferente do consignado. (§ 1º do art. 65 da 8.666/93)
E – ERRADA – Não existe na lei 8.666/93, a previsão legal estampada na opção.
Portanto, de acordo com a Lei 8.666/93 a opção está incorreta.
Desta forma, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o
gabarito oficial.
A questão foi elaborada a partir das normas contidas na CF/88, como a seguir
demonstrado:
• Afirmativa I – art. 166, caput:
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64 PROVA W

E

“art. 166 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do
regimento comum.”
Como visto, a afirmativa I reproduz o texto da CF/88 estando, portanto, CORRETA.
• Afirmativa II – art. 166, § 3º:
“art. 166...
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos
projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam
sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios
e Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.”
Esta afirmativa esta INCORRETA. Note-se que o texto da afirmativa contém o
termo “exclusivamente” limitando, desta forma, os casos em que as emendas ao
projeto de lei do orçamento anual podem ser aprovadas.
• Afirmativa III – Art. 167, inc. V
“art 167 São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização
legislativa
e
sem
indicação
dos
recursos
correspondentes” (grifei)
Afirmativa também INCORRETA. Como se verifica no texto constitucional, somente
aos créditos suplementares ou especiais é vedada a abertura sem prévia
autorização legislativa e sem indicação de recursos. Note-se que a afirmativa
consigna a expressão “créditos adicionais” que, como amplamente sabido, engloba
três tipos de créditos: suplementares, especiais e extraordinários. Assim,
considerando que a questão deve ser respondida com base nas informações
fornecidas, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o
gabarito oficial.
Estabelece o § 1º do art. 60 da Lei 4.320/64:
“Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será
dispensada a emissão da nota de empenho.” (grifei)
O texto da opção (D) apresentada aos candidatos expressa;
“D) É vedada a realização de despesa sem prévio empenho, salvo
em casos especiais previstos na legislação específica em que o
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empenho poderá ser dispensado.” (grifei)
Portanto, na forma da legislação vigente, o que poderá ser dispensado é a emissão
da Nota de Empenho e não o Empenho.
Desta forma, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o
gabarito oficial.
Estabelece o § 1º do art. 60 da Lei 4.320/64:
“Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será
dispensada a emissão da nota de empenho.” (grifei)
O texto da opção (D) apresentada aos candidatos expressa;
“D) É vedada a realização de despesa sem prévio empenho, salvo
em casos especiais previstos na legislação específica em que o
empenho poderá ser dispensado.” (grifei)
Portanto, na forma da legislação vigente, o que poderá ser dispensado é a emissão
da Nota de Empenho e não o Empenho.
Desta forma, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o
gabarito oficial.
O texto da opção (D) foi elaborado a partir do item 12.2.3, subitem 12.2.3.2 da RES
CFC 986/2003, que aprovou a NBC T 12 – Da Auditoria Interna.
A opção está ERRADA uma vez que o texto do citado subitem estabelece:
“12.2.3.2 Inspeção, observação, investigação e confirmação são
procedimentos que devem ser considerados na aplicação dos
testes de observância.” (grifei)
Note-se que a opção exposta na prova traz o seguinte texto:
“Inspeção,
observação,
investigação
e
confirmação
são
procedimentos que devem ser considerados na aplicação dos
testes substantivos.” (grifei)
Desta forma, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado
o gabarito oficial.
A questão deve ser respondida com base nas informações fornecidas em seu
enunciado. Desta forma, são estes os cálculos corretos à perfeita solução do
problema proposto:
$ 600.000
• Matéria prima
$ 450.000
• Mão de obra direta
• Mão de obra indireta $ 150.000
$ 300.000
• Custos fixos
1.500 unidades/mês
• Produção
•
•
•
•

Aumento de 30% na produção mensal = 1.950 unidades/mês
Custo Variável Total = Matéria Prima + MOD = $600.000+ $450.000 =
$1.050.000
Custo variável Unitário (CVu) = $1.050.000/1.500 unid. = $700/unid.
Custo Total = CVu x Prod. + Custo fixo

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Custo Total (1.500 unid.) = $700 x 1.500 unid. + $450.000 = 1.500.000 /
1.500 unid.= $ 1000
• Custo Total (1.950 unid.) = $700 x 1.950 unid. + $450.000 = 1.815.00 /
1.950 unid. = $ 930,76
• $1.000 - $ 930,76 = $ 69,24
Demonstra-se assim que o aumento da produção em 30% reduz o custo por
unidade vendida em $ 69,24.
Desta forma, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o
gabarito oficial.
A questão deve ser respondida com base nas informações fornecidas em seu
enunciado. Desta forma, são estes os cálculos corretos à perfeita solução do
problema proposto:
$ 600.000
• Matéria prima
$ 450.000
• Mão de obra direta
• Mão de obra indireta $ 150.000
$ 300.000
• Custos fixos
1.500 unidades/mês
• Produção
•

Aumento de 30% na produção mensal = 1.950 unidades/mês
Custo Variável Total = Matéria Prima + MOD = $600.000+ $450.000 =
$1.050.000
• Custo variável Unitário (CVu) = $1.050.000/1.500 unid. = $700/unid.
• Custo Total = CVu x Prod. + Custo fixo
• Custo Total (1.500 unid.) = $700 x 1.500 unid. + $450.000 = 1.500.000 /
1.500 unid.= $ 1000
• Custo Total (1.950 unid.) = $700 x 1.950 unid. + $450.000 = 1.815.00 /
1.950 unid. = $ 930,76
• $1.000 - $ 930,76 = $ 69,24
Demonstra-se assim que o aumento da produção em 30% reduz o custo por
unidade vendida em $ 69,24.
Desta forma, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o
gabarito oficial.
A questão deve ser respondida com base nas informações fornecidas em seu
enunciado. Desta forma, são estes os cálculos corretos à perfeita solução do
problema proposto:
$ 600.000
• Matéria prima
$ 450.000
• Mão de obra direta
• Mão de obra indireta $ 150.000
$ 300.000
• Custos fixos
1.500 unidades/mês
• Produção
•
•
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C

•
•

Aumento de 30% na produção mensal = 1.950 unidades/mês
Custo Variável Total = Matéria Prima + MOD = $600.000+ $450.000 =
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$1.050.000
Custo variável Unitário (CVu) = $1.050.000/1.500 unid. = $700/unid.
Custo Total = CVu x Prod. + Custo fixo
Custo Total (1.500 unid.) = $700 x 1.500 unid. + $450.000 = 1.500.000 /
1.500 unid.= $ 1000
• Custo Total (1.950 unid.) = $700 x 1.950 unid. + $450.000 = 1.815.00 /
1.950 unid. = $ 930,76
• $1.000 - $ 930,76 = $ 69,24
Demonstra-se assim que o aumento da produção em 30% reduz o custo por
unidade vendida em $ 69,24.
Desta forma, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado o
gabarito oficial.
Com base na relação de contas apresentadas na questão, são 07 (sete) as contas
classificadas corretamente no grupo do Ativo no Balanço Patrimonial, a saber:
1) Aluguéis a Receber – credora – Ativo;
2) Duplicatas Emitidas – devedora – Ativo;
3) Aluguéis Passivos a Vencer – devedora – Ativo;
4) Depreciação Acumulada – credora – Ativo;
5) IPI a Recuperar – devedora – Ativo;
6) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – credora – Ativo; e,
7) Duplicatas Descontadas – credora – Ativo.
Cabe salientar que a conta “Prêmios de Seguros” é uma conta de resultado, pois
representa uma despesa (despesas de seguros). Note-se que a conta não
apresenta o termo “a apropriar” ou qualquer outro que indique ser ela uma despesa
não incorrida. Aliás, sobre o tema, vale lembrar o Modelo de Plano de Contas
constante do livro Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, FIPECAFI,
dos mestres Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernestro R. Gelbcke, Ed. Atlas,
que classifica no ATIVO CIRCULANTE, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
PAGAS ANTECIPADAMENTE, somente a conta “PREMIOS DE SEGUROS A
APROPRIAR”.
Desta forma, não há como prosperar o recurso interposto, mantendo-se inalterado
o gabarito oficial.
•
•
•

73 PROVA X

D

INDEFERIDO

Cargo: PERITO CRIMINAL – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

2 PROVA W ou R

Resposta
Original

A

Justificativa
No texto, desde o início, o autor procura definir felicidade e orientar
os jovens profissionais a encontrá-la. Segundo ele, a felicidade
está em ser constantemente desafiado, conforme deixa claro em:
"Felicidade nessa analogia seria a distância entre esses dois
balões - o balão que você pretende dominar e o que você domina.",
"Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se

Conclusão

INDEFERIDO

Gabarito mudado para:

8 PROVA W ou R

quer ter.","Saber administrar a distância entre seus desejos e suas
competências é o grande segredo da vida.", "Ela é um processo, e
não um lugar onde finalmente se faz nada." ou "Felicidade é uma
desconfortável tensão entre suas ambições e competências."
Em nenhum momento o autor diz que ser competente é o fator
mais importante para se definir felicidade, isto é, não diz que ser
competente, por si só, traz felicidade. A competência apenas faz
parte do processo.
Sendo a crase a fusão da preposição a com o artigo a, não se
poderá acentuar o ‘as’ das horas quando se empregar outra
preposição no lugar do ‘a’. São quatro as possibilidades: para,
desde, após e entre. Com elas é proibido usar o ‘as’ craseado,
para que não haja uma superposição de preposições. Exemplos:
A conferência foi marcada para as 10 horas da noite.
Desde as duas estou te esperando! Não atendemos após as 18 h
de sábado. Avisamos que faltará luz na Serrinha entre as 20 h e
as 22h.
Reafirmando: este ‘as’ não leva crase porque é puro artigo. Podese verificar mais claramente tratar-se de artigo ao se trocar o termo
indicativo de horas por um horário do gênero masculino: "Avisamos
que faltará luz na Serrinha entre o meio-dia e as 22 h." ou "Desde
o meio-dia estou te esperando".

B

INDEFERIDO

Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão

Resposta Original

31 PROVA W

B

37 PROVA W

A

Justificativa
A imagem

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDA

----------------

INDEFERIDA

----------------

da regra exibida no enunciado da questão indica

início do parágrafo enquanto que a imagem
indica início da
linha. Portanto, a única alternativa que atende a este padrão é
a alternativa B.
O processo de gerenciamento de riscos de segurança da
Microsoft é dividido em quatro fases: Análise da eficácia do
programa, Avaliação de riscos, Implementação de controles e
Suporte às decisões. Portanto, a resposta correta é
Implementação de alta disponibilidade.

Cargo: PERITO CRIMINAL – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

20 PROVA V

B

20 PROVA X

D

Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.

Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA SISTEMA DE INFORMAÇÕES
Disciplina: CONHECIMENTO REGIONAL
Resposta
Questão
Justificativa
Original
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
24 PROVA V
E
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o
local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como conseqüência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
Atualmente, a Amazônia constitui um grande pólo de atração migratória,
movimento este que acompanhou a expansão da fronteira agrícola
brasileira em direção ao Centro-oeste. Foi estimulado pelas políticas
desenvolvidas pelo governo federal a partir do início dos anos de 1970,
com a construção de grandes rodovias, o apoio à implantação de
30 PROVA X
C
projetos agropecuários, os incentivos ao desenvolvimento das atividades
de mineração e os programas de venda de pequenos lotes de terra
coordenados pelo INCRA. Tais estímulos atraíram migrantes de vários
pontos do sul do país, principalmente homens jovens para servir como
mão de obra na construção das grandes rodovias e nos projetos de

DEFERIDO

E

DEFERIDO

B

Conclusão

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Gabarito mudado para:

mineração, mercado de trabalho não ocupado pelas mulheres. Por isso,
ainda na Região Norte, e também em Rondônia, ainda possuímos uma
menor quantidade de mulheres chefes de família, diferentemente do
restante do país, devido à predominância da população masculina na
região.
O termo imigração é utilizado apenas com o sentindo de “entrada da
população na região”, não comprometendo a questão.
Cargo: PERITO CRIMINAL – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original

57 PROVA V

D

63 PROVA V

D

63 PROVA X

A

Justificativa
Para justificar a resposta, tomarei por base o livro Heuser, C.A.
Projeto de Banco de Dados. 6ª edição, Bookman, Porto Alegre,
2009.
Na página 50, item 2.4.1, o referido livro afirma que “cada entidade
deve possuir um identificador”. Logo a seguir o conceito de
identificador é definido como um “conjunto de um ou mais atributos
e relacionamentos cujos valores servem para distinguir uma
ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma
entidade”.
Dessa forma, a entidade Voo possui um único identificador,
composto por dois atributos (número e data). Isto é, trata-se de
um único identificador (composto) e não de dois.
Embora o caractere # não esteja presente na questão, isso em
nada interfere no objetivo da mesma: verificar se o candidato
conhece ou não a semântica do operador bitwise exclusive or. O
comando de pré-compilador #include é absolutamente
desnecessário no contexto da questão; sua simples ausência em
nada interferiria no objetivo e na resposta da mesma.
Lembramos que não é necessário que um trecho de programa
apresentado em uma questão deva, obrigatoriamente, compilar
sem erros. Caso contrário, trechos isolados de código de um
programa extenso nunca poderiam estar presentes em uma
questão.
Embora o caractere # não esteja presente na questão, isso em
nada interfere no objetivo da mesma: verificar se o candidato
conhece ou não a semântica do operador bitwise exclusive or. O
comando de pré-compilador #include é absolutamente
desnecessário no contexto da questão; sua simples ausência em
nada interferiria no objetivo e na resposta da mesma.
Lembramos que não é necessário que um trecho de programa
apresentado em uma questão deva, obrigatoriamente, compilar

Conclusão

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Gabarito mudado para:

69 PROVA V

C

72 PROVA V

B

sem erros. Caso contrário, trechos isolados de código de um
programa extenso nunca poderiam estar presentes em uma
questão.
Note que a questão não pede uma definição para starvation, e sim
apresenta algumas situações e pede para que o candidato
selecione a que caracteriza uma situação de starvation.
No mesmo livro citado pelo candidato, Sistemas Operacionais
Modernos (versão em inglês), é apresentado um exemplo similar à
resposta correta da questão: vários processos esperando pela
liberação de uma impressora que é alocada preferencialmente para
processos que irão imprimir arquivos pequenos. Nessa condição,
processos que queiram imprimir arquivos muito grandes poderão
entrar em starvation; isto é, eles poderão ter que esperar
indefinidamente pela impressora, embora não se encontrem
bloqueados.
Ora, esta é exatamente a situação descrita pela alternativa correta:
cada um deles (processos em starvation) está à espera de
recursos que estão ocupados por outros processos, que podem ou
não estar no mesmo grupo.
Na verdade, diversos autores usam pequenas variações para dar
nomes às camadas da arquitetura TCP/IP. Isso pode ser
constatado no link http://en.wikipedia.org/wiki/TCP/IP . Na mesma
enciclopédia, porém na versão em Português, são usados os
termos Camada de Rede e Camada de Interface com a Rede. Os
mesmos termos são também usados no livro Doug, Lowe.
Networking for Dummies. 2ª edição, Wiley, EUA, 2005. Página
262, enquanto Douglas Comer usa, respectivamente, os termos
Internet e Network Interface. Entretanto, como nenhuma das
alternativas contém um protocolo usado na camada de interface
com a rede (ou Data Link, como outros autores preferem), fica
claro que a única resposta possível é a alternativa que contém o
protocolo IGMP, pertencente à camada de rede, segundo Doug
Lowe.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Cargo: PERITO CRIMINAL – SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
Questão

2 PROVA X

Resposta
Original

B

Justificativa
No texto, desde o início, o autor procura definir felicidade e orientar
os jovens profissionais a encontrá-la. Segundo ele, a felicidade
está em ser constantemente desafiado, conforme deixa claro em:
"Felicidade nessa analogia seria a distância entre esses dois
balões - o balão que você pretende dominar e o que você domina.",

Conclusão

INDEFERIDO

Gabarito mudado para:

8 PROVA V

"Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se
quer ter.","Saber administrar a distância entre seus desejos e suas
competências é o grande segredo da vida.", "Ela é um processo, e
não um lugar onde finalmente se faz nada." ou "Felicidade é uma
desconfortável tensão entre suas ambições e competências."
Em nenhum momento o autor diz que ser competente é o fator
mais importante para se definir felicidade, isto é, não diz que ser
competente, por si só, traz felicidade. A competência apenas faz
parte do processo.
Sendo a crase a fusão da preposição a com o artigo a, não se
poderá acentuar o ‘as’ das horas quando se empregar outra
preposição no lugar do ‘a’. São quatro as possibilidades: para,
desde, após e entre. Com elas é proibido usar o ‘as’ craseado,
para que não haja uma superposição de preposições. Exemplos:
A conferência foi marcada para as 10 horas da noite.
Desde as duas estou te esperando! Não atendemos após as 18 h
de sábado. Avisamos que faltará luz na Serrinha entre as 20 h e
as 22h.
Reafirmando: este ‘as’ não leva crase porque é puro artigo. Podese verificar mais claramente tratar-se de artigo ao se trocar o termo
indicativo de horas por um horário do gênero masculino: "Avisamos
que faltará luz na Serrinha entre o meio-dia e as 22 h." ou "Desde
o meio-dia estou te esperando".

A

INDEFERIDO

Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta Original

41 PROVA X

E

42 PROVA X

D

43 PROVA X

A

44 PROVA X

D

45 PROVA X

C

46 PROVA X

C

46 PROVA V

A

47 PROVA X

B

Justificativa
A questão está inserida no conteúdo
conhecimento sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo
conhecimento sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo
conhecimento sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo
conhecimento sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo
conhecimento sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo
conhecimento sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo
conhecimento sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo

Conclusão
básico

de

básico

de

básico

de

básico

de

básico

de

básico

de

básico

de

básico

de

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

Gabarito mudado para:

48 PROVA X

A

49 PROVA X

E

50 PROVA X

E

conhecimento sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo
conhecimento sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo
conhecimento sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo
conhecimento sobre Criminalística.

básico

de

básico

de

básico

de

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NOÇÕES DE DIREITO
Questão

Resposta Original

35 PROVA X

E

Justificativa
A resposta exige do candidato um razoável conhecimento
na área do direito processual penal, nada muito específico
ou complexo. A questão está formulada dentro dos padrões
do edital, haja vista, que o mesmo prevê da Prova (artigos
158 a 184do CPP). Para se chegar à resposta não é
necessário nenhum conhecimento jurisprudencial. O exame
de corpo delito indireto é aquele realizado por um perito
oficial, a partir de informações prestadas por testemunhas,
ou através do exame de documentos relativos aos fatos,
cuja existência se quer provar. De Oliveira, Eugênio Pacelli.
Curso de Processo Penal. 12ªed, Lumen Júris, Rio de
Janeiro, 2009, página 409.

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA MECÂNICA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

56 PROVA W

Resposta
Original

B

Justificativa

Conclusão

O termo salpico é amplamente conhecido no universo da
Criminalística. A avaliação do direcionamento de uma vítima ferida
através da análise de manchas de sangue produzidas por
gotejamento faz-se através da análise da cauda das gotas de
sangue. Portanto, as opções gotas circulares e estreladas e
gotículas, bem como filete, que expressa o escorrimento estariam
imediatamente eliminadas.

INDEFERIDO

Gabarito mudado para:

Cargo: PERITO CRIMINAL - ENGENHARIA MECÂNICA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original

62 PROVA W

E

Justificativa

Conclusão

Deve-se considerar 30rps e ignorar a expressão “rotações por
minuto” que está entre parênteses, pois só assim se chega a uma

INDEFERIDO

Gabarito mudado para:

63 PROVA W

B

72 PROVA W

A

74 PROVA W

D

das opções de resposta.
Segundo o mesmo livro (2ª edição) citado pelo candidato lê-se no
início do 2º parágrafo: “...processos ocorrem em determinada
direção e não na oposta.”
As unidades estão corretamente definidas. Esta questão também
testa a capacidade do candidato em converter unidades.
Nesta questão o conhecimento do ângulo alfa (α) não é necessário
para a obtenção da resposta, pois o valor da força F solicitado tem
a mesma intensidade, a mesma direção e sentido contrário da
resultante entre F1 e F2. Caso o candidato quisesse mesmo assim
utilizar aquele ângulo, poderia chegar a ele utilizando os valores de
F1 e F2 dados, ou seja α = arc tan (F1/F2).

INDEFERIDO
INDEFERIDO

INDEFERIDO

Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA ENGENHARIA MECÂNICA
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão

Resposta Original

33 PROVA W

-

Justificativa
Esta questão será anulada por erro de diagramação, na prova
W, para o cargo de perito Criminal – Engenheiro Mecânico

Conclusão

Gabarito mudado para:

ANULADA

----------------

Cargo: PERITO CRIMINAL – ÁREA ENGENHARIA AGRONÔMICA
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão

Resposta Original

33 PROVA X

A

Justificativa
Erro na divulgação do Gabarito

Conclusão
DEFERIDO

Gabarito mudado
para:
D

Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA AGRONÔMICA
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

18 PROVA X

Resposta Original

Justificativa

Conclusão

B

Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas
medidas que foram demonstradas pela mídia incessantemente.
Com ênfase em seu ponto de origem no México.

INDEFERIDO

Gabarito mudado
para:

Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA AGRONÔMICA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original

Justificativa

Conclusão

Gabarito mudado para:

54 PROVA W

C

56 PROVA W

B

57 PROVA W

A

59 PROVA W

D

60 PROVA W

D

51 PROVA X

E

55 PROVA X

C

56 PROVA X

C

57 PROVA X

B

59 PROVA X

E

A questão está inserida no conteúdo básico
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico
sobre Criminalística.
A formação de juízo não é da alçada do perito.
A questão está inserida no conteúdo básico
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico
sobre Criminalística.
A questão está inserida no conteúdo básico
sobre Criminalística.

de conhecimento
de conhecimento
de conhecimento

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

de conhecimento
de conhecimento
de conhecimento
de conhecimento
de conhecimento
de conhecimento

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

Cargo: PERITO CRIMINAL- ENGENHEIRO AGRONÔMICO
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

74
PROVA
W

Resposta
Original

C

Justificativa

Conclusão

Existem diversos clones de cacau atualmente desenvolvidos. Todos pertencem a mesma
espécie. Contudo, alguns apresentam resistência ao Crinipellis perniciosa. A diferença
genotípica entre o Cupuaçu e o Cacau é muito maior, pois, apesar de serem plantas de família
botânica iguais, inclusive, do mesmo gênero “Theobrama”, elas são de espécies diferentes.
Sendo assim, afirmar que pelo simples fato destas plantas serem da mesma família também
serão suscetíveis ao fungo Crinipellis perniciosa é incorreto.
De acordo com o que consta no livro “Manual de Fitopatologia, vol. 2, 2ª edição, capítulo 10
(Doença do Cacaueiro), página 123, item “Controle”, paragrafo 4º:, “O método de controle
mais adequado seria a utilização de material resistente. Neste sentido, pesquisadores têm
trabalhado e obtido clones com reações de resistência, mas há necessidade de mais estudos
e obtenção de clones resistentes de melhor valor comercial”
Da mesma forma que o trabalho abaixo corrobora o que o livro citado acima informou, como
segue:
Esta
é
a
versão
em
html
do
arquivo
http://www.ceplac.gov.br/radar/Vassoura%20Jos%C3%A9%20Luis.doc
Vassoura-de-bruxa, evolução do fungo e necessidade de remoção das partes afetadas em
clones resistentes.

INDEFERIDO

Gabarito
mudado para:

Karina Perez Gramacho, José Luis Pires, Uilson Vanderlei Lopes e José Luis Bezerra.
Os conhecimentos sobre a resistência do clone Scavina 6 permitiram, em pouco tempo, o
lançamento de variedades resistentes à vassoura-de-bruxa. Assim, a questão central para o
melhoramento do cacaueiro na região passa a ser a necessidade de inclusão, nas áreas de
cultivo, de fatores de resistência distintos dos até então utilizados e a associação de genes de
resistência para ampliar a durabilidade, dificultando a evolução do patógeno.
Com relação ao Cupuaçu citamos a fonte bibliográfica: SISTEMA DE PRODUÇÃO DE
CUPUAÇU PARA PORTO VELHO E ADJACÊNCIAS, elaborado pela EMATER, SEAGRI E
EMBRAPA (CDU:582.798). Neste estão recomendados na página 14: “O controle cultural é
recomendado e consiste na eliminação das partes atacadas , já no aparecimento dos
primeiros sintomas, evitando que o fungo se reproduza. As superfícies cortadas deverão ser
pinceladas com pasta fungicida, visando proteção contra infecções secundárias e ataque de
pragas.
No trabalho da Embrapa Amazônia Oriental
“Clones de Cupuaçuzeiros Tolerantes à Doença Vassoura-de-bruxa”
http://www.cpatu.embrapa.br/produtos/cultivares/clones-de-cupuacuzeiros-tolerantes-adoenca-vassoura-de-bruxa/?searchterm=vassoura%20de%20bruxa
diz:
São os únicos materiais de plantação do cupuaçuzeiro, tolerantes à doença vassoura-debruxa. Essas cultivares foram denominadas: Clone 174 - Coari, Clone 186 - Codajás, Clone
286 - Manacapuru e Clone 215 - Belém. Os clones possuem taxa de produtividade cerca de
40% superior à média regional.

76 PROVA
W

B

Obs: Não foi possível acessar a fonte bibliográfica citada pelo candidato reclamante.
De acordo com o que consta no livro “Manual de Fitopatologia, vol. 2, 2ª edição, capítulo 32
(Doença da Seringueira), página 464, item “Controle”, sub itens: Resistência, Controle
Químico, Plantio em Região Não Favoráveis à Doença e Desfolha do Seringual ao mesmo
Tempo, orienta respectivamente:
1 - Clones de resistência horizontal Resistência - O clone IAN 873 também apresenta alta
resistência.
2 - Terapia ou controle
químico: … 4 melhores fungicidas para o controle do Mal das folhas tiofanato metil, benomil,
clorotalonil e mancozeb.
3- Plantio em área de escape: … regiões que apresentam uma estação seca prolongada, com
pelo menos 4 meses seguidos com precipitação pluviométrica inferior a 70 - 80 mm por mês,
não são favoráveis ao desenvolvimento da M. ulei e, via de regra, os seringais plantados
nessas regiões não têm problema sério com o Mal de Folhas.

INDEFERIDO

4 - ou desfolha em
locais sem período seco durante o ano: Quando o seringal está plantado em regiões que
apresentam um período seco bem definido (como o planalto de São Paulo) todas as árvores
perdem suas folhas ao mesmo tempo, ficando todas elas, num curto período de tempo,
totalmente desfolhadas. Entretanto, quando o seringal está estabelecido em regiões sem um
período seco, a desfolha é totalmente irregular. Nesses casos, é possível encontrar árvores
totalmente desfolhadas, árvores com início de lançamento, árvores que ainda não começaram
a perder as folhas, etc., numa mesma plantação.
A desfolha uniforme das árvores nessas regiões sem período seco definido poderia ser
conseguida através de duas maneiras:
1- seleção de clones que, em condições sem período seco, percam naturalmente suas folhas
ao mesmo tempo;
2- uso de desfolhante químico.
O reclamante diz que a letra “E) a utilização das práticas culturais de prevenção ou de
exclusão nas regiões que sofrem com a doença e adoção das técnicas de proteção contra o
“mal das folhas”, é também verdadeira. Contudo, como consta no livro “Manual de
Fitopatologia, vol. 1, 2ª edição, capítulo 16 (Princípios Gerais de Controle de Doença de
Plantas), página 290 a 294, ele está certo para utilização das práticas culturais de prevenção,
porque é o mesmo que plantio em área de escape (pág. 294). Mas, exclusão visa prevenir a
entrada do patógeno numa área isenta. Baseia-se em proibição ou fiscalização do trânsito de
plantas ou produtos vegetais (pág. 290). Como a disseminação dos esporos do M. ulei,
principalmente os conídios, dá-se através da água de chuva e dos ventos, sendo este último o
responsável pela maior distribuição dos conídios, não só dentro de uma plantação, como
também pelo transporte dos mesmos de uma cultura para outra, o princípio da exclusão não
tem aplicação e por isso é ineficaz. Além disso, o enunciado da resposta “E” se contradiz
quando afirma que a exclusão é das regiões que sofrem com a doença. O princípio da
exclusão é usado para prevenir as áreas isentas.
Obs: Não foi possível acessar a fonte bibliográfica citada pelo candidato reclamante.
Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA DE MINAS / GEOLOGIA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

64 PROVA W

Resposta
Original

E

Justificativa
No caso dos depósitos de bauxita da Amazônia, mencionado no enunciado da
Questão 64, não há uma relação entre a rocha fonte alcalina e a concentração de
alumínio, pois é um processo gerado apenas pela intensa atividade de
intemperismo, devido ao clima quente e úmido da região.
Reforçando esta afirmação, conforme consta na página 165 do livro Decifrando a
Terra (2000): “diferentemente de outros minerais lateríticos qualquer rocha pode
gerar bauxita, pois o Al é um elemento muito pouco solúvel na superfície, de modo
que se concentra facilmente com a lixiviação intensa dos outros componentes” (das
rochas).

Conclusão

INDEFERIDO

Gabarito mudado para:

Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA ELÉTRICA/ELETRÔNICA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta Original
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A

Justificativa
Como se pode notar, a área entre a curva, o valor do nível +2,7 V e
a ordenada no item A é menor que no item B. Onde se conclui que
a senoide está deslocada para a esquerda.
A senoide de saída do item A está adiantada de alguns graus
o
(menor que 90 ) e no item B está em fase com o
sinal do gerador.

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

Cargo: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA ELETRÔNICA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta Original

78 PROVA W

D

79 PROVA W

D

80 PROVA W

C

Justificativa
O circuito está perfeitamente claro, sem distorção, com os valores
dos elementos do circuito posicionados juntos aos elementos. O
candidato tem que saber qual é o símbolo do capacitor e a sua
unidade, assim como o símbolo da chave, da tensão VBE do
transistor e da tensão de saída.
A frequência é igual ao inverso do período, logo: f = 1/T = 1/1µs =
-6
6
1/10 s = 10 Hz = 1 MHz
A questão cita que o sinal ocupa 1V/quadrícula e como o sinal
ocupa 4 quadrículas pico a pico, ele terá 4V pico a pico.

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

INDEFERIDO
INDEFERIDO

Cargo: MÉDICO LEGISTA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta Original

56 PROVA W

D

66 PROVA V

D

Justificativa
O enforcamento é uma modalidade de asfixia mecânica em
decorrência da constrição do pescoço por um laço fixo, agindo o
peso do próprio corpo da vítima como força ativa. É mais comum
nos suicídios. Características do sulco: oblíquo ascendente,
interrompido ao nível do nó, em geral único, por cima da cartilagem
tireóide, quase sempre apergaminhado e de profundidade desigual.
No estrangulamento, a morte se dá principalmente pela constrição
do pescoço por um laço acionado por uma força estranha. Nesse
tipo de morte, ao contrário de enforcamento, o corpo da vítima atua
passivamente e a força constritiva do laço age de forma ativa. O
acidente e o suicídio nesta modalidade são raros. Características
do sulco: horizontal, uniforme em toda a periferia do pescoço,
contínuo, por baixo da cartilagem tireóidea, excepcionalmente
apergaminhado e de profundidade desigual.
O aspecto da maceração é útil para determinação do tempo de

Conclusão

Gabarito mudado
para:

INDEFERIDO

DEFERIDO

C

67 PROVA V

D

72 PROVA X

C

73 PROVA V

E

75 PROVA X

E

79 PROVA W

B

morte fetal ainda no útero. A presença de áreas de descolamento
epidérmico e, nas cavidades serosas, presença de efusões
avermelhadas ocorrem com mais de 24 horas de morte.
Todas as respostas estão corretas, por erro de impressão faltou a
palavra destrutivo na alternativa que seria o gabarito.
A redação devia ter sido: são fenômenos transformativos
destrutivos: autólise, putrefação, saponificação e maceração.
Os psicopatas (personalidades anormais), não são doentes
mentais, caracterizam-se por grave alteração de conduta, que lhes
é constitucional. Não conseguem gratificar-se dentro da mediania,
matando sem remorso, ganhando para matar, traficando desabrida
e pesadamente, estuprando, assaltado friamente, seqüestrando,
fraudando. Nenhum sentimento de culpa ao fazer o mal. Não tem
delírios nem alucinações e não perdem o senso de realidade.
Identifica-se algum tipo de personalidade anti-social, com
comportamento sexual perverso e incapaz de alterar suas atitudes
apesar das punições. Não sente culpa pelo que faz. Detectam-se,
ainda, os chamados transtornos fronteiriços - ou borderline - da
personalidade. Ele tem capacidade psíquica, sabe o que cometeu,
mas é incapaz de perceber a gravidade dos atos. É semi-imputável.
E) constranger mulher, mediante violência permitir que com ela se
pratique ato libidinoso (relação sexual anal), caracteriza o crime de
“atentado violento ao pudor”. JUSTIFICATIVA: Lei Nº 12.015, de
7 de agosto de 2009 Estupro. Art. 213. Constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a
praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.
Houve a modificação de alguns crimes já previstos no Código
Penal de 1940, como é o caso do estupro e do atentado violento
ao pudor, condensados a partir de agora no mesmo artigo 213, que
continua prevendo pena de seis a 10 anos de prisão para quem
obriga outrem a manter relação sexual de qualquer natureza
mediante violência ou grave ameaça.
A orla de escoriação, ou “zona de Fisch”, também conhecida como
“zona de contusão de Thoinot”, “zona inflamatória de Hoffmann” ou
“orla desepitelizada de França”, pode esclarecer a direção do tiro. É
um sinal comprovador de entrada de bala a qualquer distância
Os desenhos digitais são perenes, pois nascem com indivíduo e o
acompanham até a sua morte, porém o método de identificação de
Vucetich, que usa as impressões digitais, não tem a característica
da perenidade que consiste na capacidade de certos elementos
resistirem à ação do tempo, e que permanecem durante toda sua
vida, e até após a morte, como por exemplo no esqueleto. Logo o
Sistema Datiloscópico de Vucetich, baseado no desenho digital,
apresenta os requisitos essenciais de um bom método de

DEFERIDO

ANULADA
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DEFERIDO
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ANULADA
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identificação: Unicidade, Imutabilidade,
Praticabilidade e
Classificabilidade. Só não apresenta o requisito da PERENIDADE,
pois no momento em que não mais existem os desenhos digitais
(putrefação avançada, esqueletização por exemplo), este não pode
ser aplicado.
Estado Puerperal é uma obnubilação mental seguinte ao
desprendimento fetal que só se manifesta na parturiente que não
recebe assistência médica, conforto ou solidariedade, num
momento tão difícil, podendo ser desencadeado pela dor,
hipotensão arterial ou pelo alívio, hipnotizante, que se segue a
tanta tensão e esforço. Em quase todos os casos a gravidez é
dissimulada durante toda a sua evolução, e por isso mesmo, evita a
assistência ao parto, protelando, até o máximo, a solução para o
seu problema.
Há diminuição da capacidade de entendimento ou de auto-inibição
da parturiente. Não pode ser confundido com um surto psicótico ou
epilético.

INDEFRIDO

Cargo: ODONTÓLOGO LEGAL
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta Original

53 PROVA V

A

66 PROVA X

A

Justificativa
No parágrafo 2º, inciso III do artigo 129 do Código Penal Brasileiro
está tipificado “perda ou inutilização de membro, sentido ou
função”. A perda traumática de um dente não pode ser enquadrada
neste inciso, visto o elemento dentário não ser conceituado
legislativamente nem odontologicamente como um membro do
corpo humano. Face ao mencionado, não procede a mudança de
gabarito requerida.
Apesar do autor Vanrell não especificar que para obtenção do
índice de Baudoin utiliza-se a largura máxima do côndilo occipital,
outros consagrados autores - Luiz Fernando Jobim em Identificação
Humana Volume II, páginas 127 e 252, Editora Millenium/2006;
Moacyr da Silva em Compêndio de Odontologia Legal, página 106,
Editora Guanabara Koogan/1997; Robson Paredes Moreira em
Dicionário de Odontologia Legal, página 40, Editora Guanabara
Koogan/1999; Genival Veloso de França em Medicina Legal,
página 37; Editora Guanabara Koogan/2001; Guilherme Osvaldo
Arbenz em Medicina Legal e Antropologia Forense, página. 170,
Editora Atheneu/1988 – evidenciam claramente que a medida
utilizada é a largura máxima do côndilo occipital. Face ao
mencionado, a alternativa da letra A “largura máxima do côndilo
occipital e seu comprimento máximo” está correta, não procedendo
a anulação requerida.

Conclusão

Gabarito mudado para:

INDEFERIDO

_________________

INDEFERIDO

_____________

Cargo: DELEGADODE POLÍCIA
Disciplina: MEDICINA LEGAL
Questão

Resposta Original
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D
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Justificativa
Antropologia forense é ramo da medicina legal que tem
como principal objeto a identidade e identificação do ser
humano. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com
clara importância na esfera penal, trata da identificação de
restos humanos esqueletizados devido a sua grande relação
com a biologia e a osteologia. Logo, qualquer característica
de uma pessoa, como tatuagens, calos de fraturas ósseas,
próteses dentárias ou ósseas possuem valor para o
processo de identificação. França, Genival Veloso. Medicina
Legal, 2008, fls. 61 a 65.
O sistema de identificação dactiloscópica de Vucetich é um
processo de grande valia e de extraordinário efeito, porque
apresenta os requisitos essenciais para um bom método:
unicidade, praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade;
só não apresenta o requisito de perenidade. Dentre os
fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam um bom
método de identificação, está a PERENIDADE (que consiste
na capacidade de certos elementos resistirem à ação do
tempo, e que permanecem durante toda sua vida, e até após
a morte, como por exemplo o esqueleto), logo o Sistema
Datiloscópico de Vucetich, baseado no desenho digital,
apresenta os requisitos essenciais de um bom método de
identificação: Unicidade, Imutabilidade, Praticabilidade e
Classificabilidade. Só não apresenta o requisito da
PERENIDADE, pois no momento em que não mais existem
os desenhos digitais (putrefação avançada, esqueletização,
por exemplo), este não pode ser aplicado. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 43 e 73.
Antropologia forense é ramo da medicina legal que tem
como principal objeto a identidade e identificação do ser
humano. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com
clara importância na esfera penal, trata da identificação de
restos humanos esqueletizados devido a sua grande relação
com a biologia e a osteologia. Logo, qualquer característica
de uma pessoa, como tatuagens, calos de fraturas ósseas,
próteses dentárias ou ósseas possuem valor para o
processo de identificação. França, Genival Veloso. Medicina
Legal, 2008, fls. 61 a 65.
O sistema de identificação dactiloscópica de Vucetich é um
processo de grande valia e de extraordinário efeito, porque
apresenta os requisitos essenciais para um bom método:

Conclusão
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Gabarito mudado para:

71 PROVAQ

C
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unicidade, praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade;
só não apresenta o requisito de perenidade. Dentre os
fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam um bom
método de identificação, está a PERENIDADE (que consiste
na capacidade de certos elementos resistirem à ação do
tempo, e que permanecem durante toda sua vida, e até após
a morte, como por exemplo o esqueleto), logo o Sistema
Datiloscópico de Vucetich, baseado no desenho digital,
apresenta os requisitos essenciais de um bom método de
identificação: Unicidade, Imutabilidade, Praticabilidade e
Classificabilidade. Só não apresenta o requisito da
PERENIDADE, pois no momento em que não mais existem
os desenhos digitais (putrefação avançada, esqueletização,
por exemplo), este não pode ser aplicado. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 43 e 73.
Antropologia forense é ramo da medicina legal que tem
como principal objeto a identidade e identificação do ser
humano. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com
clara importância na esfera penal, trata da identificação de
restos humanos esqueletizados devido a sua grande relação
com a biologia e a osteologia. Logo, qualquer característica
de uma pessoa, como tatuagens, calos de fraturas ósseas,
próteses dentárias ou ósseas possuem valor para o
processo de identificação. França, Genival Veloso. Medicina
Legal, 2008, fls. 61 a 65.
O sistema de identificação dactiloscópica de Vucetich é um
processo de grande valia e de extraordinário efeito, porque
apresenta os requisitos essenciais para um bom método:
unicidade, praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade;
só não apresenta o requisito de perenidade. Dentre os
fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam um bom
método de identificação, está a PERENIDADE (que consiste
na capacidade de certos elementos resistirem à ação do
tempo, e que permanecem durante toda sua vida, e até após
a morte, como por exemplo o esqueleto), logo o Sistema
Datiloscópico de Vucetich, baseado no desenho digital,
apresenta os requisitos essenciais de um bom método de
identificação: Unicidade, Imutabilidade, Praticabilidade e
Classificabilidade. Só não apresenta o requisito da
PERENIDADE, pois no momento em que não mais existem
os desenhos digitais (putrefação avançada, esqueletização,
por exemplo), este não pode ser aplicado. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 43 e 73.
Antropologia forense é ramo da medicina legal que tem

INDEFERIDO
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como principal objeto a identidade e identificação do ser
humano. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com
clara importância na esfera penal, trata da identificação de
restos humanos esqueletizados devido a sua grande relação
com a biologia e a osteologia. Logo, qualquer característica
de uma pessoa, como tatuagens, calos de fraturas ósseas,
próteses dentárias ou ósseas possuem valor para o
processo de identificação. França, Genival Veloso. Medicina
Legal, 2008, fls. 61 a 65.
O sistema de identificação dactiloscópica de Vucetich é um
processo de grande valia e de extraordinário efeito, porque
apresenta os requisitos essenciais para um bom método:
unicidade, praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade;
só não apresenta o requisito de perenidade. Dentre os
fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam um bom
método de identificação, está a PERENIDADE (que consiste
na capacidade de certos elementos resistirem à ação do
tempo, e que permanecem durante toda sua vida, e até após
a morte, como por exemplo o esqueleto), logo o Sistema
Datiloscópico de Vucetich, baseado no desenho digital,
apresenta os requisitos essenciais de um bom método de
identificação: Unicidade, Imutabilidade, Praticabilidade e
Classificabilidade. Só não apresenta o requisito da
PERENIDADE, pois no momento em que não mais existem
os desenhos digitais (putrefação avançada, esqueletização,
por exemplo), este não pode ser aplicado. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 43 e 73.
Antropologia forense é ramo da medicina legal que tem
como principal objeto a identidade e identificação do ser
humano. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com
clara importância na esfera penal, trata da identificação de
restos humanos esqueletizados devido a sua grande relação
com a biologia e a osteologia. Logo, qualquer característica
de uma pessoa, como tatuagens, calos de fraturas ósseas,
próteses dentárias ou ósseas possuem valor para o
processo de identificação. França, Genival Veloso. Medicina
Legal, 2008, fls. 61 a 65.
O sistema de identificação dactiloscópica de Vucetich é um
processo de grande valia e de extraordinário efeito, porque
apresenta os requisitos essenciais para um bom método:
unicidade, praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade;
só não apresenta o requisito de perenidade. Dentre os
fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam um bom
método de identificação, está a PERENIDADE (que consiste
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na capacidade de certos elementos resistirem à ação do
tempo, e que permanecem durante toda sua vida, e até após
a morte, como por exemplo o esqueleto), logo o Sistema
Datiloscópico de Vucetich, baseado no desenho digital,
apresenta os requisitos essenciais de um bom método de
identificação: Unicidade, Imutabilidade, Praticabilidade e
Classificabilidade. Só não apresenta o requisito da
PERENIDADE, pois no momento em que não mais existem
os desenhos digitais (putrefação avançada, esqueletização,
por exemplo), este não pode ser aplicado. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 43 e 73.
Antropologia forense é ramo da medicina legal que tem
como principal objeto a identidade e identificação do ser
humano. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com
clara importância na esfera penal, trata da identificação de
restos humanos esqueletizados devido a sua grande relação
com a biologia e a osteologia. Logo, qualquer característica
de uma pessoa, como tatuagens, calos de fraturas ósseas,
próteses dentárias ou ósseas possuem valor para o
processo de identificação. França, Genival Veloso. Medicina
Legal, 2008, fls. 61 a 65.
O sistema de identificação dactiloscópica de Vucetich é um
processo de grande valia e de extraordinário efeito, porque
apresenta os requisitos essenciais para um bom método:
unicidade, praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade;
só não apresenta o requisito de perenidade. Dentre os
fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam um bom
método de identificação, está a PERENIDADE (que consiste
na capacidade de certos elementos resistirem à ação do
tempo, e que permanecem durante toda sua vida, e até após
a morte, como por exemplo o esqueleto), logo o Sistema
Datiloscópico de Vucetich, baseado no desenho digital,
apresenta os requisitos essenciais de um bom método de
identificação: Unicidade, Imutabilidade, Praticabilidade e
Classificabilidade. Só não apresenta o requisito da
PERENIDADE, pois no momento em que não mais existem
os desenhos digitais (putrefação avançada, esqueletização,
por exemplo), este não pode ser aplicado. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 43 e 73.
Antropologia forense é ramo da medicina legal que tem
como principal objeto a identidade e identificação do ser
humano. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com
clara importância na esfera penal, trata da identificação de
restos humanos esqueletizados devido a sua grande relação
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com a biologia e a osteologia. Logo, qualquer característica
de uma pessoa, como tatuagens, calos de fraturas ósseas,
próteses dentárias ou ósseas possuem valor para o
processo de identificação. França, Genival Veloso. Medicina
Legal, 2008, fls. 61 a 65.
O sistema de identificação dactiloscópica de Vucetich é um
processo de grande valia e de extraordinário efeito, porque
apresenta os requisitos essenciais para um bom método:
unicidade, praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade;
só não apresenta o requisito de perenidade. Dentre os
fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam um bom
método de identificação, está a PERENIDADE (que consiste
na capacidade de certos elementos resistirem à ação do
tempo, e que permanecem durante toda sua vida, e até após
a morte, como por exemplo o esqueleto), logo o Sistema
Datiloscópico de Vucetich, baseado no desenho digital,
apresenta os requisitos essenciais de um bom método de
identificação: Unicidade, Imutabilidade, Praticabilidade e
Classificabilidade. Só não apresenta o requisito da
PERENIDADE, pois no momento em que não mais existem
os desenhos digitais (putrefação avançada, esqueletização,
por exemplo), este não pode ser aplicado. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 43 e 73.
Antropologia forense é ramo da medicina legal que tem
como principal objeto a identidade e identificação do ser
humano. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com
clara importância na esfera penal, trata da identificação de
restos humanos esqueletizados devido a sua grande relação
com a biologia e a osteologia. Logo, qualquer característica
de uma pessoa, como tatuagens, calos de fraturas ósseas,
próteses dentárias ou ósseas possuem valor para o
processo de identificação. França, Genival Veloso. Medicina
Legal, 2008, fls. 61 a 65.
O sistema de identificação dactiloscópica de Vucetich é um
processo de grande valia e de extraordinário efeito, porque
apresenta os requisitos essenciais para um bom método:
unicidade, praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade;
só não apresenta o requisito de perenidade. Dentre os
fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam um bom
método de identificação, está a PERENIDADE (que consiste
na capacidade de certos elementos resistirem à ação do
tempo, e que permanecem durante toda sua vida, e até após
a morte, como por exemplo o esqueleto), logo o Sistema
Datiloscópico de Vucetich, baseado no desenho digital,
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apresenta os requisitos essenciais de um bom método de
identificação: Unicidade, Imutabilidade, Praticabilidade e
Classificabilidade. Só não apresenta o requisito da
PERENIDADE, pois no momento em que não mais existem
os desenhos digitais (putrefação avançada, esqueletização,
por exemplo), este não pode ser aplicado. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 43 e 73.
Antropologia forense é ramo da medicina legal que tem
como principal objeto a identidade e identificação do ser
humano. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com
clara importância na esfera penal, trata da identificação de
restos humanos esqueletizados devido a sua grande relação
com a biologia e a osteologia. Logo, qualquer característica
de uma pessoa, como tatuagens, calos de fraturas ósseas,
próteses dentárias ou ósseas possuem valor para o
processo de identificação. França, Genival Veloso. Medicina
Legal, 2008, fls. 61 a 65.
O sistema de identificação dactiloscópica de Vucetich é um
processo de grande valia e de extraordinário efeito, porque
apresenta os requisitos essenciais para um bom método:
unicidade, praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade;
só não apresenta o requisito de perenidade. Dentre os
fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam um bom
método de identificação, está a PERENIDADE (que consiste
na capacidade de certos elementos resistirem à ação do
tempo, e que permanecem durante toda sua vida, e até após
a morte, como por exemplo o esqueleto), logo o Sistema
Datiloscópico de Vucetich, baseado no desenho digital,
apresenta os requisitos essenciais de um bom método de
identificação: Unicidade, Imutabilidade, Praticabilidade e
Classificabilidade. Só não apresenta o requisito da
PERENIDADE, pois no momento em que não mais existem
os desenhos digitais (putrefação avançada, esqueletização,
por exemplo), este não pode ser aplicado. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 43 e 73.
Nos tiros dados no crânio, costelas e escápulas
principalmente quando a arma está sobre a pele, podemos
encontrar um halo fuliginoso na lâmina externa do osso
referente ao orifício de entrada (sinal de Benassi). Os tiros
encostados ainda permitem na pele, o chamado sinal de
Werkgaertner, representado pelo desenho da boca e da
massa de mira do cano, produzidos por sua ação
contundente ou pelo seu aquecimento. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 95.
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A presença dos sinais de Werkgaertner e de Benassi,
permitem concluir que a entrada do tiro foi com o cano
encostado e com plano ósseo logo abaixo.
Nos tiros dados no crânio, costelas e escápulas
principalmente quando a arma está sobre a pele, podemos
encontrar um halo fuliginoso na lâmina externa do osso
referente ao orifício de entrada (sinal de Benassi). Os tiros
encostados ainda permitem na pele, o chamado sinal de
Werkgaertner, representado pelo desenho da boca e da
massa de mira do cano, produzidos por sua ação
contundente ou pelo seu aquecimento. França, Genival
Veloso. Medicina Legal, 2008, fls. 95.
A presença dos sinais de Werkgaertner e de Benassi,
permitem concluir que a entrada do tiro foi com o cano
encostado e com plano ósseo logo abaixo.
Esganadura é um tipo de asfixia que se verifica pela
constrição do pescoço, pelas mãos. França, Genival Veloso.
Medicina Legal, 2008, fls. 139.
Na alternativa onde consta: por obstrução dos orifícios ou
condutos respiratórios: sufocações diretas ou indiretas. A
primeira afirmativa “por obstrução dos orifícios ou condutos
respiratórios” está contida nas sufocações. Na alternativa
onde consta: por transformação do meio gasoso em meio
líquido: afogamento, não se refere à transformação de um
gás em um líquido “condensação” e sim na transformação de
um “meio” gasoso, onde ocorrem as trocas gasosas durante
o processo da respiração, por um “meio” líquido, o que
inviabiliza estas trocas
Esganadura é um tipo de asfixia que se verifica pela
constrição do pescoço, pelas mãos. França, Genival Veloso.
Medicina Legal, 2008, fls. 139.
Na alternativa onde consta: por obstrução dos orifícios ou
condutos respiratórios: sufocações diretas ou indiretas. A
primeira afirmativa “por obstrução dos orifícios ou condutos
respiratórios” está contida nas sufocações. Na alternativa
onde consta: por transformação do meio gasoso em meio
líquido: afogamento, não se refere à transformação de um
gás em um líquido “condensação” e sim na transformação de
um “meio” gasoso, onde ocorrem as trocas gasosas durante
o processo da respiração, por um “meio” líquido, o que
inviabiliza estas trocas
Esganadura é um tipo de asfixia que se verifica pela
constrição do pescoço, pelas mãos. França, Genival Veloso.
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Medicina Legal, 2008, fls. 139.
Na alternativa onde consta: por obstrução dos orifícios ou
condutos respiratórios: sufocações diretas ou indiretas. A
primeira afirmativa “por obstrução dos orifícios ou condutos
respiratórios” está contida nas sufocações. Na alternativa
onde consta: por transformação do meio gasoso em meio
líquido: afogamento, não se refere à transformação de um
gás em um líquido “condensação” e sim na transformação de
um “meio” gasoso, onde ocorrem as trocas gasosas durante
o processo da respiração, por um “meio” líquido, o que
inviabiliza estas trocas
Esganadura é um tipo de asfixia que se verifica pela
constrição do pescoço, pelas mãos. França, Genival Veloso.
Medicina Legal, 2008, fls. 139.
Na alternativa onde consta: por obstrução dos orifícios ou
condutos respiratórios: sufocações diretas ou indiretas. A
primeira afirmativa “por obstrução dos orifícios ou condutos
respiratórios” está contida nas sufocações. Na alternativa
onde consta: por transformação do meio gasoso em meio
líquido: afogamento, não se refere à transformação de um
gás em um líquido “condensação” e sim na transformação de
um “meio” gasoso, onde ocorrem as trocas gasosas durante
o processo da respiração, por um “meio” líquido, o que
inviabiliza estas trocas
Esganadura é um tipo de asfixia que se verifica pela
constrição do pescoço, pelas mãos. França, Genival Veloso.
Medicina Legal, 2008, fls. 139.
Na alternativa onde consta: por obstrução dos orifícios ou
condutos respiratórios: sufocações diretas ou indiretas. A
primeira afirmativa “por obstrução dos orifícios ou condutos
respiratórios” está contida nas sufocações. Na alternativa
onde consta: por transformação do meio gasoso em meio
líquido: afogamento, não se refere à transformação de um
gás em um líquido “condensação” e sim na transformação de
um “meio” gasoso, onde ocorrem as trocas gasosas durante
o processo da respiração, por um “meio” líquido, o que
inviabiliza estas trocas
Esganadura é um tipo de asfixia que se verifica pela
constrição do pescoço, pelas mãos. França, Genival Veloso.
Medicina Legal, 2008, fls. 139.
Na alternativa onde consta: por obstrução dos orifícios ou
condutos respiratórios: sufocações diretas ou indiretas. A
primeira afirmativa “por obstrução dos orifícios ou condutos
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respiratórios” está contida nas sufocações. Na alternativa
onde consta: por transformação do meio gasoso em meio
líquido: afogamento, não se refere à transformação de um
gás em um líquido “condensação” e sim na transformação de
um “meio” gasoso, onde ocorrem as trocas gasosas durante
o processo da respiração, por um “meio” líquido, o que
inviabiliza estas trocas
Esganadura é um tipo de asfixia que se verifica pela
constrição do pescoço, pelas mãos. França, Genival Veloso.
Medicina Legal, 2008, fls. 139.
Na alternativa onde consta: por obstrução dos orifícios ou
condutos respiratórios: sufocações diretas ou indiretas. A
primeira afirmativa “por obstrução dos orifícios ou condutos
respiratórios” está contida nas sufocações. Na alternativa
onde consta: por transformação do meio gasoso em meio
líquido: afogamento, não se refere à transformação de um
gás em um líquido “condensação” e sim na transformação de
um “meio” gasoso, onde ocorrem as trocas gasosas durante
o processo da respiração, por um “meio” líquido, o que
inviabiliza estas trocas
Esganadura é um tipo de asfixia que se verifica pela
constrição do pescoço, pelas mãos. França, Genival Veloso.
Medicina Legal, 2008, fls. 139.
Na alternativa onde consta: por obstrução dos orifícios ou
condutos respiratórios: sufocações diretas ou indiretas. A
primeira afirmativa “por obstrução dos orifícios ou condutos
respiratórios” está contida nas sufocações. Na alternativa
onde consta: por transformação do meio gasoso em meio
líquido: afogamento, não se refere à transformação de um
gás em um líquido “condensação” e sim na transformação de
um “meio” gasoso, onde ocorrem as trocas gasosas durante
o processo da respiração, por um “meio” líquido, o que
inviabiliza estas trocas
Esganadura é um tipo de asfixia que se verifica pela
constrição do pescoço, pelas mãos. França, Genival Veloso.
Medicina Legal, 2008, fls. 139.
Na alternativa onde consta: por obstrução dos orifícios ou
condutos respiratórios: sufocações diretas ou indiretas. A
primeira afirmativa “por obstrução dos orifícios ou condutos
respiratórios” está contida nas sufocações. Na alternativa
onde consta: por transformação do meio gasoso em meio
líquido: afogamento, não se refere à transformação de um
gás em um líquido “condensação” e sim na transformação de
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um “meio” gasoso, onde ocorrem as trocas gasosas durante
o processo da respiração, por um “meio” líquido, o que
inviabiliza estas trocas
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9503 de 23 de
setembro de 1997), foi parcialmente modificado pela Lei nº.
11.705 de 19 de junho de 2008, em seu artigo 165, passou a
vigorar com a seguinte redação: “Dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência” constitui infração gravíssima; é a
conhecida “Lei Seca” de amplo conhecimento e divulgação.
A embriaguez habitual (alcoolismo) não exclui nem diminui a
imputabilidade. França, Genival Veloso. Medicina Legal,
2008, fls. 339.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9503 de 23 de
setembro de 1997), foi parcialmente modificado pela Lei nº.
11.705 de 19 de junho de 2008, em seu artigo 165, passou a
vigorar com a seguinte redação: “Dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência” constitui infração gravíssima; é a
conhecida “Lei Seca” de amplo conhecimento e divulgação.
A embriaguez habitual (alcoolismo) não exclui nem diminui a
imputabilidade. França, Genival Veloso. Medicina Legal,
2008, fls. 339.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9503 de 23 de
setembro de 1997), foi parcialmente modificado pela Lei nº.
11.705 de 19 de junho de 2008, em seu artigo 165, passou a
vigorar com a seguinte redação: “Dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência” constitui infração gravíssima; é a
conhecida “Lei Seca” de amplo conhecimento e divulgação.
A embriaguez habitual (alcoolismo) não exclui nem diminui a
imputabilidade. França, Genival Veloso. Medicina Legal,
2008, fls. 339.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9503 de 23 de
setembro de 1997), foi parcialmente modificado pela Lei nº.
11.705 de 19 de junho de 2008, em seu artigo 165, passou a
vigorar com a seguinte redação: “Dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência” constitui infração gravíssima; é a
conhecida “Lei Seca” de amplo conhecimento e divulgação.
A embriaguez habitual (alcoolismo) não exclui nem diminui a
imputabilidade. França, Genival Veloso. Medicina Legal,
2008, fls. 339.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9503 de 23 de
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setembro de 1997), foi parcialmente modificado pela Lei nº.
11.705 de 19 de junho de 2008, em seu artigo 165, passou a
vigorar com a seguinte redação: “Dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência” constitui infração gravíssima; é a
conhecida “Lei Seca” de amplo conhecimento e divulgação.
A embriaguez habitual (alcoolismo) não exclui nem diminui a
imputabilidade. França, Genival Veloso. Medicina Legal,
2008, fls. 339.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9503 de 23 de
setembro de 1997), foi parcialmente modificado pela Lei nº.
11.705 de 19 de junho de 2008, em seu artigo 165, passou a
vigorar com a seguinte redação: “Dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência” constitui infração gravíssima; é a
conhecida “Lei Seca” de amplo conhecimento e divulgação.
A embriaguez habitual (alcoolismo) não exclui nem diminui a
imputabilidade. França, Genival Veloso. Medicina Legal,
2008, fls. 339.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9503 de 23 de
setembro de 1997), foi parcialmente modificado pela Lei nº.
11.705 de 19 de junho de 2008, em seu artigo 165, passou a
vigorar com a seguinte redação: “Dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência” constitui infração gravíssima; é a
conhecida “Lei Seca” de amplo conhecimento e divulgação.
A embriaguez habitual (alcoolismo) não exclui nem diminui a
imputabilidade. França, Genival Veloso. Medicina Legal,
2008, fls. 339.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9503 de 23 de
setembro de 1997), foi parcialmente modificado pela Lei nº.
11.705 de 19 de junho de 2008, em seu artigo 165, passou a
vigorar com a seguinte redação: “Dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência” constitui infração gravíssima; é a
conhecida “Lei Seca” de amplo conhecimento e divulgação.
A embriaguez habitual (alcoolismo) não exclui nem diminui a
imputabilidade. França, Genival Veloso. Medicina Legal,
2008, fls. 339.
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D
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Tomada no seu contexto amplo, a educação é uma dinâmica que
se efetiva em diferentes campos e relações, como família, trabalho,
comunidade... Procurou-se nesta questão ressaltar que a
educação ambiental está diretamente ligada a uma reflexão
crítica que extrapola o ambiente escolar.
Procurou-se nesta problemática pontuar os efeitos políticoideológicos do neoliberalismo em contraponto aos efeitos
econômicos.
Procurou-se nesta questão fazer com que o candidato refletisse
sobre uma prática que é condenada pelos neo-liberais, mas foi
adotada para minimizar os efeitos da crise financeira.
Procurou-se nesta questão fazer o candidato refletir sobre “como
uma prática condenada pelos neoliberais foi adotada” para
minimizar os efeitos da crise financeira.
Procurou-se nesta questão fazer o candidato refletir sobre “como
uma prática condenada pelos neoliberais foi adotada” para
minimizar os efeitos da crise financeira.
Procurou-se nessa questão fazer o candidato refletir sobre “como
uma prática condenada pelos neo-liberais foi adotada” para
minimizar os efeitos da crise financeira.
Procurou-se nessa questão fazer o candidato refletir sobre “como
uma prática condenada pelos neoliberais foi adotada” para
minimizar os efeitos da crise financeira.
Procurou-se nessa questão fazer o candidato refletir sobre “como
uma prática condenada pelos neoliberais foi adotada” para
minimizar os efeitos da crise financeira.
Procurou-se nessa questão fazer o candidato refletir sobre “como
uma prática condenada pelos neoliberais foi adotada” para
minimizar os efeitos da crise financeira.
Na opção do gabarito, existe uma inconsistência nos nomes dos
programas, o que invalida a questão.
Na opção do gabarito, existe uma inconsistência nos nomes dos
programas, o que invalida a questão.
Na opção do gabarito, existe uma inconsistência nos nomes dos
programas, o que invalida a questão.
Na opção do gabarito, existe uma inconsistência nos nomes dos
programas, o que invalida a questão.
Na opção do gabarito, existe uma inconsistência nos nomes dos
programas, o que invalida a questão.
Na opção do gabarito, existe uma inconsistência nos nomes dos
programas, o que invalida a questão.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO
DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

DEFERIDO

ANULADA

18 PROVA R

A

18 PROVA S

B

18 PROVA Y

C

18 PROVA Q

E

18 PROVA X

B

18 PROVA V

E

18 PROVA W

A

18 PROVA T

C

18 PROVA U

D

Procurou-se nesta questão abordar, pontualmente, as medidas
tomadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e os países
para combaterem a gripe suína. Esperava-se do candidato uma
percepção sobre essas medidas que foram demonstradas pela
mídia... incessantemente, enfatizando o seu ponto de origem no
México.
Procurou-se nesta questão abordar, pontualmente, as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Esperava-se do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
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tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Procurou-se nesta questão abordar pontualmente as medidas
tomadas pela OMS e os países para combaterem a gripe suína.
Era esperado do candidato uma percepção sobre essas medidas
que foram demonstradas pela mídia... incessantemente,
enfatizando o seu ponto de origem no México.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
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para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.
Um debate tão polêmico quanto importante para o País é o que se
estabelece em torno da construção das barragens no Rio Madeira.
Nesta questão, dada a atualidade do tema e a importância que tem
para Rondônia, a ênfase do enunciado é sobre o conhecimento do
candidato sobre os impactos da fase de construção das mesmas.

Cargo: DELEGADO DE POLÍCIA
Disciplina: CONHECIMENTO REGIONAL
Resposta
Questão
Justificativa
Original
A Floresta Amazônica se caracteriza por ser um ambiente
extremamente complexo, em que tanto as altitudes do relevo como as
águas dos rios influem diretamente na fertilidade dos solos da região.
Os solos mais férteis da região são encontrados principalmente ao longo
das várzeas dos rios, ou seja, das planícies situadas às margens dos
principais rios. Essas áreas são constantemente inundadas, na época
22 PROVA Y
B
das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas
da cordilheira dos Andes.
Entretanto, os demais solos amazônicos são, em sua maior parte,
pobres em nutrientes possuindo uma fina camada superficial de matéria
orgânica (húmus), produzida pela própria floresta, que, em uma espécie
de reciclagem, gera sua própria sustentação, formando uma camada de
folhas e galhos em decomposição, conhecida como serrapilheira.
A Floresta Amazônica se caracteriza por ser um ambiente
extremamente complexo, em que tanto as altitudes do relevo como as
águas dos rios influem diretamente na fertilidade dos solos da região.
Os solos mais férteis da região são encontrados principalmente ao longo
das várzeas dos rios, ou seja, das planícies situadas às margens dos
principais rios. Essas áreas são constantemente inundadas, na época
22 PROVA S
A
das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas
da cordilheira dos Andes.
Entretanto, os demais solos amazônicos são, em sua maior parte,
pobres em nutrientes possuindo uma fina camada superficial de matéria
orgânica (húmus), produzida pela própria floresta, que, em uma espécie
de reciclagem, gera sua própria sustentação, formando uma camada de
folhas e galhos em decomposição, conhecida como serrapilheira.
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A Floresta Amazônica se caracteriza por ser um ambiente
extremamente complexo, em que tanto as altitudes do relevo como as
águas dos rios influem diretamente na fertilidade dos solos da região.
Os solos mais férteis da região são encontrados principalmente ao longo
das várzeas dos rios, ou seja, das planícies situadas às margens dos
principais rios. Essas áreas são constantemente inundadas, na época
das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas
da cordilheira dos Andes.
Entretanto, os demais solos amazônicos são, em sua maior parte,
pobres em nutrientes possuindo uma fina camada superficial de matéria
orgânica (húmus), produzida pela própria floresta, que, em uma espécie
de reciclagem, gera sua própria sustentação, formando uma camada de
folhas e galhos em decomposição, conhecida como serrapilheira.
A Floresta Amazônica se caracteriza por ser um ambiente
extremamente complexo, em que tanto as altitudes do relevo como as
águas dos rios influem diretamente na fertilidade dos solos da região.
Os solos mais férteis da região são encontrados principalmente ao longo
das várzeas dos rios, ou seja, das planícies situadas às margens dos
principais rios. Essas áreas são constantemente inundadas, na época
das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas
da cordilheira dos Andes.
Entretanto, os demais solos amazônicos são, em sua maior parte,
pobres em nutrientes possuindo uma fina camada superficial de matéria
orgânica (húmus), produzida pela própria floresta, que, em uma espécie
de reciclagem, gera sua própria sustentação, formando uma camada de
folhas e galhos em decomposição, conhecida como serrapilheira.
A Floresta Amazônica se caracteriza por ser um ambiente
extremamente complexo, em que tanto as altitudes do relevo como as
águas dos rios influem diretamente na fertilidade dos solos da região.
Os solos mais férteis da região são encontrados principalmente ao longo
das várzeas dos rios, ou seja, das planícies situadas às margens dos
principais rios. Essas áreas são constantemente inundadas, na época
das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas
da cordilheira dos Andes.
Entretanto, os demais solos amazônicos são, em sua maior parte,
pobres em nutrientes possuindo uma fina camada superficial de matéria
orgânica (húmus), produzida pela própria floresta, que, em uma espécie
de reciclagem, gera sua própria sustentação, formando uma camada de
folhas e galhos em decomposição, conhecida como serrapilheira
A Floresta Amazônica se caracteriza por ser um ambiente
extremamente complexo, em que tanto as altitudes do relevo como as
águas dos rios influem diretamente na fertilidade dos solos da região.
Os solos mais férteis da região são encontrados principalmente ao longo
das várzeas dos rios, ou seja, das planícies situadas às margens dos
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principais rios. Essas áreas são constantemente inundadas, na época
das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas
da cordilheira dos Andes.
Entretanto, os demais solos amazônicos são, em sua maior parte,
pobres em nutrientes possuindo uma fina camada superficial de matéria
orgânica (húmus), produzida pela própria floresta, que, em uma espécie
de reciclagem, gera sua própria sustentação, formando uma camada de
folhas e galhos em decomposição, conhecida como serrapilheira
A Floresta Amazônica se caracteriza por ser um ambiente
extremamente complexo, em que tanto as altitudes do relevo como as
águas dos rios influem diretamente na fertilidade dos solos da região.
Os solos mais férteis da região são encontrados principalmente ao longo
das várzeas dos rios, ou seja, das planícies situadas às margens dos
principais rios. Essas áreas são constantemente inundadas, na época
das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas
da cordilheira dos Andes.
Entretanto, os demais solos amazônicos são, em sua maior parte,
pobres em nutrientes possuindo uma fina camada superficial de matéria
orgânica (húmus), produzida pela própria floresta, que, em uma espécie
de reciclagem, gera sua própria sustentação, formando uma camada de
folhas e galhos em decomposição, conhecida como serrapilheira
A Floresta Amazônica se caracteriza por ser um ambiente
extremamente complexo, em que tanto as altitudes do relevo como as
águas dos rios influem diretamente na fertilidade dos solos da região.
Os solos mais férteis da região são encontrados principalmente ao longo
das várzeas dos rios, ou seja, das planícies situadas às margens dos
principais rios. Essas áreas são constantemente inundadas, na época
das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas
da cordilheira dos Andes.
Entretanto, os demais solos amazônicos são, em sua maior parte,
pobres em nutrientes possuindo uma fina camada superficial de matéria
orgânica (húmus), produzida pela própria floresta, que, em uma espécie
de reciclagem, gera sua própria sustentação, formando uma camada de
folhas e galhos em decomposição, conhecida como serrapilheira
A Floresta Amazônica se caracteriza por ser um ambiente
extremamente complexo, em que tanto as altitudes do relevo como as
águas dos rios influem diretamente na fertilidade dos solos da região.
Os solos mais férteis da região são encontrados principalmente ao longo
das várzeas dos rios, ou seja, das planícies situadas às margens dos
principais rios. Essas áreas são constantemente inundadas, na época
das cheias, pelas águas ricas em nutrientes que descem das encostas
da cordilheira dos Andes.
Entretanto, os demais solos amazônicos são, em sua maior parte,
pobres em nutrientes possuindo uma fina camada superficial de matéria

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

23 PROVA R

B

23 PROVA Q

A

23 PROVA V

A

23 PROVA U

E

orgânica (húmus), produzida pela própria floresta, que, em uma espécie
de reciclagem, gera sua própria sustentação, formando uma camada de
folhas e galhos em decomposição, conhecida como serrapilheira
O comando da questão deixa bem explícito que o mapa representa a
região de expansão da soja, o que não quer dizer que a área já esteja
cultivada, mas poderá ser, ou seja, em vias de.
Dra. Berta Becker deixa muito bem definido no seu livro Geopolítica da
Amazônia: a nova fronteira de recursos. As delimitações do Arco do
Desmatamento e suas projeções. A questão contempla PARTE do Arco
do Desmatamento ou Arco do Desenvolvimento Sustentável.
O cultivo de Soja geralmente para a exportação, assim como todos
outros cultivos exportados, são feitos em áreas férteis, e nunca em solos
frágeis, a mão-de-obra qualificada, com aplicação de biotecnologia,
conhecidas como Empresas Rurais ou Agroindústrias.
O comando da questão deixa bem explícito que o mapa representa a
região de expansão da soja, o que não quer dizer que a área já esteja
cultivada, mas poderá ser, ou seja, em vias de.
Dra. Berta Becker deixa muito bem definido no seu livro Geopolítica da
Amazônia: a nova fronteira de recursos. As delimitações do Arco do
Desmatamento e suas projeções. A questão contempla PARTE do Arco
do Desmatamento ou Arco do Desenvolvimento Sustentável.
O cultivo de Soja geralmente para a exportação, assim como todos
outros cultivos exportados, são feitos em áreas férteis, e nunca em solos
frágeis, a mão-de-obra qualificada, com aplicação de biotecnologia,
conhecidas como Empresas Rurais ou Agroindústrias.
O comando da questão deixa bem explícito que o mapa representa a
região de expansão da soja, o que não quer dizer que a área já esteja
cultivada, mas poderá ser, ou seja, em vias de.
Dra. Berta Becker deixa muito bem definido no seu livro Geopolítica da
Amazônia: a nova fronteira de recursos. As delimitações do Arco do
Desmatamento e suas projeções. A questão contempla PARTE do Arco
do Desmatamento ou Arco do Desenvolvimento Sustentável.
O cultivo de Soja geralmente para a exportação, assim como todos
outros cultivos exportados, são feitos em áreas férteis, e nunca em solos
frágeis, a mão-de-obra qualificada, com aplicação de biotecnologia,
conhecidas como Empresas Rurais ou Agroindústrias.
O comando da questão deixa bem explícito que o mapa representa a
região de expansão da soja, o que não quer dizer que a área já esteja
cultivada, mas poderá ser, ou seja, em vias de.
Dra. Berta Becker deixa muito bem definido no seu livro Geopolítica da
Amazônia: a nova fronteira de recursos. As delimitações do Arco do
Desmatamento e suas projeções. A questão contempla PARTE do Arco
do Desmatamento ou Arco do Desenvolvimento Sustentável.
O cultivo de Soja geralmente para a exportação, assim como todos
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outros cultivos exportados, são feitos em áreas férteis, e nunca em solos
frágeis, a mão-de-obra qualificada, com aplicação de biotecnologia,
conhecidas como Empresas Rurais ou Agroindústrias.
O comando da questão deixa bem explícito que o mapa representa a
região de expansão da soja, o que não quer dizer que a área já esteja
cultivada, mas poderá ser, ou seja, em vias de.
Dra. Berta Becker deixa muito bem definido no seu livro Geopolítica da
Amazônia: a nova fronteira de recursos. As delimitações do Arco do
Desmatamento e suas projeções. A questão contempla PARTE do Arco
do Desmatamento ou Arco do Desenvolvimento Sustentável.
O cultivo de Soja geralmente para a exportação, assim como todos
outros cultivos exportados, são feitos em áreas férteis, e nunca em solos
frágeis, a mão-de-obra qualificada, com aplicação de biotecnologia,
conhecidas como Empresas Rurais ou Agroindústrias
O comando da questão deixa bem explícito que o mapa representa a
região de expansão da soja, o que não quer dizer que a área já esteja
cultivada, mas poderá ser, ou seja, em vias de.
Dra. Berta Becker deixa muito bem definido no seu livro Geopolítica da
Amazônia: a nova fronteira de recursos. As delimitações do Arco do
Desmatamento e suas projeções. A questão contempla PARTE do Arco
do Desmatamento ou Arco do Desenvolvimento Sustentável.
O cultivo de Soja geralmente para a exportação, assim como todos
outros cultivos exportados, são feitos em áreas férteis, e nunca em solos
frágeis, a mão-de-obra qualificada, com aplicação de biotecnologia,
conhecidas como Empresas Rurais ou Agroindústrias
O comando da questão deixa bem explícito que o mapa representa a
região de expansão da soja, o que não quer dizer que a área já esteja
cultivada, mas poderá ser, ou seja, em vias de.
Dra. Berta Becker deixa muito bem definido no seu livro Geopolítica da
Amazônia: a nova fronteira de recursos. As delimitações do Arco do
Desmatamento e suas projeções. A questão contempla PARTE do Arco
do Desmatamento ou Arco do Desenvolvimento Sustentável.
O cultivo de Soja geralmente para a exportação, assim como todos
outros cultivos exportados, são feitos em áreas férteis, e nunca em solos
frágeis, a mão-de-obra qualificada, com aplicação de biotecnologia,
conhecidas como Empresas Rurais ou Agroindústrias
O comando da questão deixa bem explícito que o mapa representa a
região de expansão da soja, o que não quer dizer que a área já esteja
cultivada, mas poderá ser, ou seja, em vias de.
Dra. Berta Becker deixa muito bem definido no seu livro Geopolítica da
Amazônia: a nova fronteira de recursos. As delimitações do Arco do
Desmatamento e suas projeções. A questão contempla PARTE do Arco
do Desmatamento ou Arco do Desenvolvimento Sustentável.
O cultivo de Soja geralmente para a exportação, assim como todos
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outros cultivos exportados, são feitos em áreas férteis, e nunca em solos
frágeis, a mão-de-obra qualificada, com aplicação de biotecnologia,
conhecidas como Empresas Rurais ou Agroindústrias
O comando da questão deixa bem explícito que o mapa representa a
região de expansão da soja, o que não quer dizer que a área já esteja
cultivada, mas poderá ser, ou seja, em vias de.
Dra. Berta Becker deixa muito bem definido no seu livro Geopolítica da
Amazônia: a nova fronteira de recursos. As delimitações do Arco do
Desmatamento e suas projeções. A questão contempla PARTE do Arco
do Desmatamento ou Arco do Desenvolvimento Sustentável.
O cultivo de Soja geralmente para a exportação, assim como todos
outros cultivos exportados, são feitos em áreas férteis, e nunca em solos
frágeis, a mão-de-obra qualificada, com aplicação de biotecnologia,
conhecidas como Empresas Rurais ou Agroindústrias
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o
local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como consequência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
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criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o
local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como consequência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o
local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como consequência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o
local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como consequência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
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represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o
local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como consequência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o
local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como consequência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
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Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o
local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como consequência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
A questão apresentada pede uma consequência social e ambiental,
respectivamente, da instalação da Hidrelétrica do Jirau.
Desde 2006, mais de 100 mil pessoas migraram para a região de Porto
Velho, atraídas pela construção das hidrelétricas do Jirau e de Santo
Antônio. Embora, por parte de pesquisadores, houvesse trabalhos
sendo desenvolvidos para tentar controlar a malária no local onde
funciona o canteiro de obras, houve o aumento do número de casos da
doença, pois, uma das formas que fazem com que a malária tenha um
aumento substancial são as migrações.
Os novos assentamentos rurais ou urbanos da região normalmente
estão localizados na beira dos igarapés (rios pequenos), que são
criadouros de mosquitos. Quando uma pessoa contaminada vai para o
local, ela logo passa o parasita (plasmodium, causador da doença) para
o mosquito, gerando uma cadeia de transmissão que torna todo mundo
suscetível.
Já, como consequência ambiental, há a mudança no fluxo de
sedimentos devido à própria interferência da construção da barragem e
represamento da água, alterando o volume de água dos rios e a energia
necessária para transporte de sedimentos.
O processo de urbanização da Região Norte está ligado ao fracasso
dos assentamentos de pequenos produtores rurais nos projetos
agropecuários promovidos pelo governo, principalmente a partir da
década de 1960. Projetos esses que faziam parte de políticas que
visavam à integração econômica da Região Norte ao restante do país.
Porém, esses projetos, que davam aos pequenos agricultores, terras às
margens das rodovias, foram sendo substituídos por projetos que
priorizavam grandes proprietários de terras e projetos voltados para a
exploração mineral.
O pequeno agricultor, sem apoio e com terras pouco férteis, foi forçado
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a migrar para os centros urbanos que passaram a polarizar
investimentos governamentais, contribuindo para se tornarem áreas de
atração populacional, levando a Região Norte, a possuir uma população
predominantemente urbana na atualidade.
O processo de urbanização da Região Norte está ligado ao fracasso
dos assentamentos de pequenos produtores rurais nos projetos
agropecuários promovidos pelo governo, principalmente a partir da
década de 1960. Projetos esses que faziam parte de políticas que
visavam à integração econômica da Região Norte ao restante do país.
Porém, esses projetos, que davam aos pequenos agricultores, terras às
margens das rodovias, foram sendo substituídos por projetos que
priorizavam grandes proprietários de terras e projetos voltados para a
exploração mineral.
O pequeno agricultor, sem apoio e com terras pouco férteis, foi forçado
a migrar para os centros urbanos que passaram a polarizar
investimentos governamentais, contribuindo para se tornarem áreas de
atração populacional, levando a Região Norte, a possuir uma população
predominantemente urbana na atualidade.
Comparando os dois mapas, podemos perceber que Vilhena não está
contemplada no mapa físico do estado, sendo o objetivo da questão a
comparação dos mapas, fica claro que a resposta não precisaria inserir
Vilhena.
Em 1871, Church, contratou três empresas registradas em Londres:
1ª – Public Works Constrution Company, em 1870.
2ª – National Bolivian Navegation Company, em 1871.
3ª – Madeira-Mamoré Railway Company. Em 1871. Com escritório
principal em Londres.
Significando que Church, jornalista que lutou na Guerra Civil Americana,
apesar de ser Norte Americano, recorreu dos recursos ingleses para a
construção da ferrovia.
O projeto foi cancelado e fechado em 1881, após 18 meses de trabalho.
A concessão para a construção da ferrovia foi comprada pelo
empresário americano Percival Farquhar em 1906.
Muitas obras foram realizadas para minimizar a mortalidade, da então
conhecida a “ferrovia do diabo”.
Sendo assim, não procede tal recurso.
Ver: A ferrovia do diabo. Manoel Rodrigues Ferreira. Melhoramentos,
2005.
Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade
na selva. Francisco Foot Hardman, Companhia da Letras, 2005.
Mad Maria. Márcio Souza,.Editora Marco Zero, 1980.
Caminhos do Trem .- Apogeu, decadência e retomada da
ferrovia no Brasil. Revista História Viva.
Em 1871, Church, contratou três empresas registradas em Londres:
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1ª – Public Works Constrution Company, em 1870.
2ª – National Bolivian Navegation Company, em 1871.
3ª – Madeira-Mamoré Railway Company. Em 1871. Com escritório
principal em Londres.
Significando que Church, jornalista que lutou na Guerra Civil Americana,
apesar de ser Norte Americano, recorreu dos recursos ingleses para a
construção da ferrovia.
O projeto foi cancelado e fechado em 1881, após 18 meses de trabalho.
A concessão para a construção da ferrovia foi comprada pelo
empresário americano Percival Farquhar em 1906.
Muitas obras foram realizadas para minimizar a mortalidade, da então
conhecida a “ferrovia do diabo”.
Sendo assim, não procede tal recurso.
Ver: A ferrovia do diabo. Manoel Rodrigues Ferreira. Melhoramentos,
2005.
Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade
na selva. Francisco Foot Hardman, Companhia da Letras, 2005.
Mad Maria. Márcio Souza,.Editora Marco Zero, 1980.
Caminhos do Trem .- Apogeu, decadência e retomada da
ferrovia no Brasil. Revista História Viva
Em 1871, Church, contratou três empresas registradas em Londres:
1ª – Public Works Constrution Company, em 1870.
2ª – National Bolivian Navegation Company, em 1871.
3ª – Madeira-Mamoré Railway Company. Em 1871. Com escritório
principal em Londres.
Significando que Church, jornalista que lutou na Guerra Civil Americana,
apesar de ser Norte Americano, recorreu dos recursos ingleses para a
construção da ferrovia.
O projeto foi cancelado e fechado em 1881, após 18 meses de trabalho.
A concessão para a construção da ferrovia foi comprada pelo
empresário americano Percival Farquhar em 1906.
Muitas obras foram realizadas para minimizar a mortalidade, da então
conhecida a “ferrovia do diabo”.
Sendo assim, não procede tal recurso.
Ver: A ferrovia do diabo. Manoel Rodrigues Ferreira. Melhoramentos,
2005.
Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade
na selva. Francisco Foot Hardman, Companhia da Letras, 2005.
Mad Maria. Márcio Souza,.Editora Marco Zero, 1980.
Caminhos do Trem .- Apogeu, decadência e retomada da
ferrovia no Brasil. Revista História Viva.
Em 1871, Church, contratou três empresas registradas em Londres:
1ª – Public Works Constrution Company, em 1870.
2ª – National Bolivian Navegation Company, em 1871.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

28 PROVA T

A

28 PROVA X

E

3ª – Madeira-Mamoré Railway Company. Em 1871. Com escritório
principal em Londres.
Significando que Church, jornalista que lutou na Guerra Civil Americana,
apesar de ser Norte Americano, recorreu dos recursos ingleses para a
construção da ferrovia.
O projeto foi cancelado e fechado em 1881, após 18 meses de trabalho.
A concessão para a construção da ferrovia foi comprada pelo
empresário americano Percival Farquhar em 1906.
Muitas obras foram realizadas para minimizar a mortalidade, da então
conhecida a “ferrovia do diabo”.
Sendo assim, não procede tal recurso.
Ver: A ferrovia do diabo. Manoel Rodrigues Ferreira. Melhoramentos,
2005.
Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade
na selva. Francisco Foot Hardman, Companhia da Letras, 2005.
Mad Maria. Márcio Souza,.Editora Marco Zero, 1980.
Caminhos do Trem .- Apogeu, decadência e retomada da
ferrovia no Brasil. Revista História Viva.
Em 1871, Church, contratou três empresas registradas em Londres:
1ª – Public Works Constrution Company, em 1870.
2ª – National Bolivian Navegation Company, em 1871.
3ª – Madeira-Mamoré Railway Company. Em 1871. Com escritório
principal em Londres.
Significando que Church, jornalista que lutou na Guerra Civil Americana,
apesar de ser Norte Americano, recorreu dos recursos ingleses para a
construção da ferrovia.
O projeto foi cancelado e fechado em 1881, após 18 meses de trabalho.
A concessão para a construção da ferrovia foi comprada pelo
empresário americano Percival Farquhar em 1906.
Muitas obras foram realizadas para minimizar a mortalidade, da então
conhecida a “ferrovia do diabo”.
Sendo assim, não procede tal recurso.
Ver: A ferrovia do diabo. Manoel Rodrigues Ferreira. Melhoramentos,
2005.
Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade
na selva. Francisco Foot Hardman, Companhia da Letras, 2005.
Mad Maria. Márcio Souza,.Editora Marco Zero, 1980.
Caminhos do Trem .- Apogeu, decadência e retomada da
ferrovia no Brasil. Revista História Viva.
Em 1871, Church, contratou três empresas registradas em Londres:
1ª – Public Works Constrution Company, em 1870.
2ª – National Bolivian Navegation Company, em 1871.
3ª – Madeira-Mamoré Railway Company. Em 1871. Com escritório
principal em Londres.
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Significando que Church, jornalista que lutou na Guerra Civil Americana,
apesar de ser Norte Americano, recorreu dos recursos ingleses para a
construção da ferrovia.
O projeto foi cancelado e fechado em 1881, após 18 meses de trabalho.
A concessão para a construção da ferrovia foi comprada pelo
empresário americano Percival Farquhar em 1906.
Muitas obras foram realizadas para minimizar a mortalidade, da então
conhecida a “ferrovia do diabo”.
Sendo assim, não procede tal recurso.
Ver: A ferrovia do diabo. Manoel Rodrigues Ferreira. Melhoramentos,
2005.
Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade
na selva. Francisco Foot Hardman, Companhia da Letras, 2005.
Mad Maria. Márcio Souza,.Editora Marco Zero, 1980.
Caminhos do Trem .- Apogeu, decadência e retomada da
ferrovia no Brasil. Revista História Viva.
Em 1871, Church, contratou três empresas registradas em Londres:
1ª – Public Works Constrution Company, em 1870.
2ª – National Bolivian Navegation Company, em 1871.
3ª – Madeira-Mamoré Railway Company. Em 1871. Com escritório
principal em Londres.
Significando que Church, jornalista que lutou na Guerra Civil Americana,
apesar de ser Norte Americano, recorreu dos recursos ingleses para a
construção da ferrovia.
O projeto foi cancelado e fechado em 1881, após 18 meses de trabalho.
A concessão para a construção da ferrovia foi comprada pelo
empresário americano Percival Farquhar em 1906.
Muitas obras foram realizadas para minimizar a mortalidade, da então
conhecida a “ferrovia do diabo”.
Sendo assim, não procede tal recurso.
Ver: A ferrovia do diabo. Manoel Rodrigues Ferreira. Melhoramentos,
2005.
Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade
na selva. Francisco Foot Hardman, Companhia da Letras, 2005.
Mad Maria. Márcio Souza,.Editora Marco Zero, 1980.
Caminhos do Trem .- Apogeu, decadência e retomada da
ferrovia no Brasil. Revista História Viva.
Em 1871, Church, contratou três empresas registradas em Londres:
1ª – Public Works Constrution Company, em 1870.
2ª – National Bolivian Navegation Company, em 1871.
3ª – Madeira-Mamoré Railway Company. Em 1871. Com escritório
principal em Londres.
Significando que Church, jornalista que lutou na Guerra Civil Americana,
apesar de ser Norte Americano, recorreu dos recursos ingleses para a
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construção da ferrovia.
O projeto foi cancelado e fechado em 1881, após 18 meses de trabalho.
A concessão para a construção da ferrovia foi comprada pelo
empresário americano Percival Farquhar em 1906.
Muitas obras foram realizadas para minimizar a mortalidade, da então
conhecida a “ferrovia do diabo”.
Sendo assim, não procede tal recurso.
Ver: A ferrovia do diabo. Manoel Rodrigues Ferreira. Melhoramentos,
2005.
Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade
na selva. Francisco Foot Hardman, Companhia da Letras, 2005.
Mad Maria. Márcio Souza,.Editora Marco Zero, 1980.
Caminhos do Trem .- Apogeu, decadência e retomada da
ferrovia no Brasil. Revista História Viva.
Em 1871, Church, contratou três empresas registradas em Londres:
1ª – Public Works Constrution Company, em 1870.
2ª – National Bolivian Navegation Company, em 1871.
3ª – Madeira-Mamoré Railway Company. Em 1871. Com escritório
principal em Londres.
Significando que Church, jornalista que lutou na Guerra Civil Americana,
apesar de ser Norte Americano, recorreu dos recursos ingleses para a
construção da ferrovia.
O projeto foi cancelado e fechado em 1881, após 18 meses de trabalho.
A concessão para a construção da ferrovia foi comprada pelo
empresário americano Percival Farquhar em 1906.
Muitas obras foram realizadas para minimizar a mortalidade, da então
conhecida a “ferrovia do diabo”.
Sendo assim, não procede tal recurso.
Ver: A ferrovia do diabo. Manoel Rodrigues Ferreira. Melhoramentos,
2005.
Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade
na selva. Francisco Foot Hardman, Companhia da Letras, 2005.
Mad Maria. Márcio Souza,.Editora Marco Zero, 1980.
Caminhos do Trem .- Apogeu, decadência e retomada da
ferrovia no Brasil. Revista História Viva.
Atualmente, a Amazônia constitui um grande pólo de atração migratória,
movimento este que acompanhou a expansão da fronteira agrícola
brasileira em direção ao Centro-oeste. Foi estimulado pelas políticas
desenvolvidas pelo governo federal a partir do início dos anos de 1970,
com a construção de grandes rodovias, o apoio à implantação de
projetos agropecuários, os incentivos ao desenvolvimento das atividades
de mineração e os programas de venda de pequenos lotes de terra
coordenados pelo INCRA. Tais estímulos atraíram migrantes de vários
pontos do sul do país, principalmente homens jovens para servir como
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mão de obra na construção das grandes rodovias e nos projetos de
mineração, mercado de trabalho não ocupado pelas mulheres. Por isso,
ainda na Região Norte, e também em Rondônia, ainda possuímos uma
menor quantidade de mulheres chefes de família, diferentemente do
restante do país, devido à predominância da população masculina na
região.
O termo imigração é utilizado apenas com o sentindo de “entrada da
população na região”, não comprometendo a questão.
Atualmente, a Amazônia constitui um grande pólo de atração migratória,
movimento este que acompanhou a expansão da fronteira agrícola
brasileira em direção ao Centro-oeste. Foi estimulado pelas políticas
desenvolvidas pelo governo federal a partir do início dos anos de 1970,
com a construção de grandes rodovias, o apoio à implantação de
projetos agropecuários, os incentivos ao desenvolvimento das atividades
de mineração e os programas de venda de pequenos lotes de terra
coordenados pelo INCRA.Tais estímulos atraíram migrantes de vários
pontos do sul do país, principalmente homens jovens para servir como
mão de obra na construção das grandes rodovias e nos projetos de
mineração, mercado de trabalho não ocupado pelas mulheres. Por isso,
ainda na Região Norte, e também em Rondônia, ainda possuímos uma
menor quantidade de mulheres chefes de família, diferentemente do
restante do país, devido à predominância da população masculina na
região.
O termo imigração é utilizado apenas com o sentindo de “entrada da
população na região”, não comprometendo a questão.
Atualmente, a Amazônia constitui um grande pólo de atração migratória,
movimento este que acompanhou a expansão da fronteira agrícola
brasileira em direção ao Centro-oeste. Foi estimulado pelas políticas
desenvolvidas pelo governo federal a partir do início dos anos de 1970,
com a construção de grandes rodovias, o apoio à implantação de
projetos agropecuários, os incentivos ao desenvolvimento das atividades
de mineração e os programas de venda de pequenos lotes de terra
coordenados pelo INCRA. Tais estímulos atraíram migrantes de vários
pontos do sul do país, principalmente homens jovens para servir como
mão de obra na construção das grandes rodovias e nos projetos de
mineração, mercado de trabalho não ocupado pelas mulheres. Por isso,
ainda na Região Norte, e também em Rondônia, ainda possuímos uma
menor quantidade de mulheres chefes de família, diferentemente do
restante do país, devido à predominância da população masculina na
região.
O termo imigração é utilizado apenas com o sentindo de “entrada da
população na região”, não comprometendo a questão.
Atualmente, a Amazônia constitui um grande pólo de atração migratória,
movimento este que acompanhou a expansão da fronteira agrícola
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brasileira em direção ao Centro-oeste. Foi estimulado pelas políticas
desenvolvidas pelo governo federal a partir do início dos anos de 1970,
com a construção de grandes rodovias, o apoio à implantação de
projetos agropecuários, os incentivos ao desenvolvimento das atividades
de mineração e os programas de venda de pequenos lotes de terra
coordenados pelo INCRA. Tais estímulos atraíram migrantes de vários
pontos do sul do país, principalmente homens jovens para servir como
mão de obra na construção das grandes rodovias e nos projetos de
mineração, mercado de trabalho não ocupado pelas mulheres. Por isso,
ainda na Região Norte, e também em Rondônia, ainda possuímos uma
menor quantidade de mulheres chefes de família, diferentemente do
restante do país, devido à predominância da população masculina na
região.
O termo imigração é utilizado apenas com o sentindo de “entrada da
população na região”, não comprometendo a questão.
Atualmente, a Amazônia constitui um grande pólo de atração migratória,
movimento este que acompanhou a expansão da fronteira agrícola
brasileira em direção ao Centro-oeste. Foi estimulado pelas políticas
desenvolvidas pelo governo federal a partir do início dos anos de 1970,
com a construção de grandes rodovias, o apoio à implantação de
projetos agropecuários, os incentivos ao desenvolvimento das atividades
de mineração e os programas de venda de pequenos lotes de terra
coordenados pelo INCRA. Tais estímulos atraíram migrantes de vários
pontos do sul do país, principalmente homens jovens para servir como
mão de obra na construção das grandes rodovias e nos projetos de
mineração, mercado de trabalho não ocupado pelas mulheres. Por isso,
ainda na Região Norte, e também em Rondônia, ainda possuímos uma
menor quantidade de mulheres chefes de família, diferentemente do
restante do país, devido à predominância da população masculina na
região.
O termo imigração é utilizado apenas com o sentindo de “entrada da
população na região”, não comprometendo a questão.
Atualmente, a Amazônia constitui um grande pólo de atração migratória,
movimento este que acompanhou a expansão da fronteira agrícola
brasileira em direção ao Centro-oeste. Foi estimulado pelas políticas
desenvolvidas pelo governo federal a partir do início dos anos de 1970,
com a construção de grandes rodovias, o apoio à implantação de
projetos agropecuários, os incentivos ao desenvolvimento das atividades
de mineração e os programas de venda de pequenos lotes de terra
coordenados pelo INCRA. Tais estímulos atraíram migrantes de vários
pontos do sul do país, principalmente homens jovens para servir como
mão de obra na construção das grandes rodovias e nos projetos de
mineração, mercado de trabalho não ocupado pelas mulheres. Por isso,
ainda na Região Norte, e também em Rondônia, ainda possuímos uma
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menor quantidade de mulheres chefes de família, diferentemente do
restante do país, devido à predominância da população masculina na
região.
O termo imigração é utilizado apenas com o sentindo de “entrada da
população na região”, não comprometendo a questão.
Cargo: DELEGADO DE POLÍCIA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Resposta
Original
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Justificativa
O texto legal mencionado pela candidata refere-se à hipótese em
que o indiciado se encontra solto, não sendo possível o
requerimento de novas diligências pela autoridade policial, quando
o indiciado estiver preso em flagrante, depois de esgotado o prazo
legal de 10 dias.
A alternativa indicada pelo recorrente coincide com a apontada no
gabarito como a resposta da questão, por estar em
desconformidade com o texto do art.39 do CPP.
A questão aborda hipótese de infração de menor potencial
ofensivo, em que não há prisão em flagrante. Por essa razão, o
gabarito está correto, conforme o art. 69, da Lei n° 9.099/95.
O flagrante preparado não é admitido, em nenhuma hipótese, pela
ordem jurídica vigente, entendimento que é corroborado pelo
Enunciado 145 da Súmula do STF.
Os crimes de atentado não admitem tentativa, de acordo com
doutrina pacífica.
O gabarito está em conformidade com os artigos 564, IV c/c 572, II,
do CPP. A alternativa indicada no recurso está de acordo com o
Enunciado 706 do STF.
O gabarito está em conformidade com os artigos 564, IV c/c 572, II,
do CPP. A alternativa indicada no recurso está de acordo com o
Enunciado 706 do STF.
A alternativa indicada no recurso está de acordo com o art. 567 do
CPP.
O gabarito está correto, porque a alternativa apontada como certa
indica que o silêncio do acusado poderá servir como um elemento
de convicção do julgador, juntamente com os demais elementos
probatórios dos autos. Não diz a alternativa que o silêncio será um
elemento de prova e nem que poderá ser o único, o que
contrariaria a Constituição da República. Vigorando no processo
penal, em regra, o sistema do livre convencimento motivado, todo e
qualquer elemento dos autos, desde que não se afigure ilícito,

Conclusão
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poderá ser utilizado como elemento de convicção, devendo o
julgador fundamentar sua decisão.
O gabarito está correto, porque a alternativa apontada como certa
indica que o silêncio do acusado poderá servir como um elemento
de convicção do julgador, juntamente com os demais elementos
probatórios dos autos. Não diz a alternativa que o silêncio será um
elemento de prova e nem que poderá ser o único, o que
contrariaria a Constituição da República. Vigorando no processo
penal, em regra, o sistema do livre convencimento motivado, todo e
qualquer elemento dos autos, desde que não se afigure ilícito,
poderá ser utilizado como elemento de convicção, devendo o
julgador fundamentar sua decisão.
O gabarito está correto, porque a alternativa apontada como certa
indica que o silêncio do acusado poderá servir como um elemento
de convicção do julgador, juntamente com os demais elementos
probatórios dos autos. Não diz a alternativa que o silêncio será um
elemento de prova e nem que poderá ser o único, o que
contrariaria a Constituição da República. Vigorando no processo
penal, em regra, o sistema do livre convencimento motivado, todo e
qualquer elemento dos autos, desde que não se afigure ilícito,
poderá ser utilizado como elemento de convicção, devendo o
julgador fundamentar sua decisão.
O gabarito está correto, porque a alternativa apontada como certa
indica que o silêncio do acusado poderá servir como um elemento
de convicção do julgador, juntamente com os demais elementos
probatórios dos autos. Não diz a alternativa que o silêncio será um
elemento de prova e nem que poderá ser o único, o que
contrariaria a Constituição da República. Vigorando no processo
penal, em regra, o sistema do livre convencimento motivado, todo e
qualquer elemento dos autos, desde que não se afigure ilícito,
poderá ser utilizado como elemento de convicção, devendo o
julgador fundamentar sua decisão.
O gabarito está correto, porque a alternativa apontada como certa
indica que o silêncio do acusado poderá servir como um elemento
de convicção do julgador, juntamente com os demais elementos
probatórios dos autos. Não diz a alternativa que o silêncio será um
elemento de prova e nem que poderá ser o único, o que
contrariaria a Constituição da República. Vigorando no processo
penal, em regra, o sistema do livre convencimento motivado, todo e
qualquer elemento dos autos, desde que não se afigure ilícito,
poderá ser utilizado como elemento de convicção, devendo o
julgador fundamentar sua decisão.
O gabarito está correto, porque a alternativa apontada como certa
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indica que o silêncio do acusado poderá servir como um elemento
de convicção do julgador, juntamente com os demais elementos
probatórios dos autos. Não diz a alternativa que o silêncio será um
elemento de prova e nem que poderá ser o único, o que
contrariaria a Constituição da República. Vigorando no processo
penal, em regra, o sistema do livre convencimento motivado, todo e
qualquer elemento dos autos, desde que não se afigure ilícito,
poderá ser utilizado como elemento de convicção, devendo o
julgador fundamentar sua decisão.
O gabarito está correto, porque a alternativa apontada como certa
indica que o silêncio do acusado poderá servir como um elemento
de convicção do julgador, juntamente com os demais elementos
probatórios dos autos. Não diz a alternativa que o silêncio será um
elemento de prova e nem que poderá ser o único, o que
contrariaria a Constituição da República. Vigorando no processo
penal, em regra, o sistema do livre convencimento motivado, todo e
qualquer elemento dos autos, desde que não se afigure ilícito,
poderá ser utilizado como elemento de convicção, devendo o
julgador fundamentar sua decisão.
O gabarito está correto, já que a representação mencionada no
artigo 12 da Lei 4898/65 não é aquela pertinente às ações públicas
condicionadas, mas goza de natureza jurídica de notícia crime, de
comunicação da infração. É matéria pacificada que a ação penal
nos crimes de abuso de autoridade é pública incondicionada.
O gabarito está correto, já que a representação mencionada no
artigo 12 da Lei 4898/65 não é aquela pertinente às ações públicas
condicionadas, mas goza de natureza jurídica de notícia crime, de
comunicação da infração. É matéria pacificada que a ação penal
nos crimes de abuso de autoridade é pública incondicionada.
O gabarito está correto e a alternativa indicada no recurso é
incorreta, já que a teoria da ubiquidade refere-se ao local do crime
e não ao momento do crime. Quanto a este último, de acordo com
o artigo 4º do Código Penal, foi adotada a teoria da atividade,
considerando-se o momento do crime o da ação ou omissão, ainda
que outro seja o resultado.
O gabarito está correto e a alternativa indicada no recurso é
incorreta, já que a teoria da ubiquidade refere-se ao local do crime
e não ao momento do crime. Quanto a este último, de acordo com
o artigo 4º do Código Penal, foi adotada a teoria da atividade,
considerando-se o momento do crime o da ação ou omissão, ainda
que outro seja o resultado.
O gabarito está correto e a alternativa indicada no recurso é
incorreta, já que a teoria da ubiquidade refere-se ao local do crime
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e não ao momento do crime. Quanto a este último, de acordo com
o artigo 4º do Código Penal, foi adotada a teoria da atividade,
considerando-se o momento do crime o da ação ou omissão, ainda
que outro seja o resultado.
O gabarito está correto e a alternativa indicada no recurso é
incorreta, já que a teoria da ubiquidade refere-se ao local do crime
e não ao momento do crime. Quanto a este último, de acordo com
o artigo 4º do Código Penal, foi adotada a teoria da atividade,
considerando-se o momento do crime o da ação ou omissão, ainda
que outro seja o resultado.
O gabarito está correto e a alternativa indicada no recurso é
incorreta, já que a teoria da ubiquidade refere-se ao local do crime
e não ao momento do crime. Quanto a este último, de acordo com
o artigo 4º do Código Penal, foi adotada a teoria da atividade,
considerando-se o momento do crime o da ação ou omissão, ainda
que outro seja o resultado.
O gabarito está correto e a alternativa indicada no recurso é
incorreta, já que a teoria da ubiquidade refere-se ao local do crime
e não ao momento do crime. Quanto a este último, de acordo com
o artigo 4º do Código Penal, foi adotada a teoria da atividade,
considerando-se o momento do crime o da ação ou omissão, ainda
que outro seja o resultado.
O gabarito está correto e a alternativa indicada no recurso é
incorreta, já que a teoria da ubiquidade refere-se ao local do crime
e não ao momento do crime. Quanto a este último, de acordo com
o artigo 4º do Código Penal, foi adotada a teoria da atividade,
considerando-se o momento do crime o da ação ou omissão, ainda
que outro seja o resultado.
O gabarito está de acordo com a nova Lei 12.015/2009, que em
seu artigo 217-A criou o tipo de estupro de vulnerável, sendo
aqueles casos em que é mantida relação sexual com menor de 14
anos. A ação é pública incondicionada, de acordo com o artigo
225, parágrafo único da mesma Lei.
A questão não possui alternativa correta.
A questão não possui alternativa correta.
A questão não possui alternativa correta.
A questão não possui alternativa correta.
A questão não possui alternativa correta.
A questão não possui alternativa correta.
A questão não possui alternativa correta.
A questão não possui alternativa correta.
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A letra B indicada no recurso como igualmente correta apresenta
erro ao classificar de agravante o aumento pela arma de fogo, já
que, como é pacífico, o roubo com emprego de arma é roubo
circunstanciado, não se tratando o emprego de arma de agravante.
O gabarito está correto.
O candidato se equivoca ao confundir o conceito de qualificadora,
que se caracteriza por criar novos parâmetros de pena, distintos do
tipo básico, com o conceito de causa de aumento de pena, que é o
caso do crime de roubo abordado na questão. Independentemente
de se entender cabível ou não o concurso material entre o roubo
com emprego de arma e o porte ilegal de arma de fogo, a
alternativa apontada no recurso apresenta erro ao tratar na
alternativa o delito de roubo como roubo qualificado e não como
roubo circunstanciado,
O candidato se equivoca ao confundir o conceito de qualificadora,
que se caracteriza por criar novos parâmetros de pena, distintos do
tipo básico, com o conceito de causa de aumento de pena, que é o
caso do crime de roubo abordado na questão. Independentemente
de se entender cabível ou não o concurso material entre o roubo
com emprego de arma e o porte ilegal de arma de fogo, a
alternativa apontada no recurso apresenta erro ao tratar na
alternativa o delito de roubo como roubo qualificado e não como
roubo circunstanciado,
O gabarito está correto porque não há dano culposo, somente
doloso. Ainda que o agente tenha assumido o risco de atingir o
veículo, não será punido por dano culposo.
Não há crime de dano culposo no nosso ordenamento jurídico,
sendo conduta atípica. Dessa forma, não há que se falar em
concurso formal de crimes.
O gabarito está correto porque não há dano culposo, somente
doloso. Ainda que o agente tenha assumido o risco de atingir o
veículo, não será punido por dano culposo. Em momento nenhum
há indicação na questão de que o agente quisesse atingir ao
veículo, única hipótese em que responderia pelo crime de dano.
Questão tratava de conhecimentos de direito penal e não de
direito civil, e como sabido não existe o delito de dano na
modalidade culposa, razão por que o autor não poderia responder
pelo dano na esfera criminal.
Questão tratava de conhecimentos de direito penal e não de
direito civil, e como sabido não existe o delito de dano na
modalidade culposa, razão por que o autor não poderia responder
pelo dano na esfera criminal.
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Questão tratava de conhecimentos de direito penal e não de
direito civil, e como sabido não existe o delito de dano na
modalidade culposa, razão por que o autor não poderia responder
pelo dano na esfera criminal.
Recurso provido, já que se trata de corrupção passiva.
Recurso provido, já que se trata de corrupção passiva.
Recurso provido, já que se trata de corrupção passiva.
Recurso provido, já que se trata de corrupção passiva.
Recurso provido, já que se trata de corrupção passiva.
Recurso provido, já que se trata de corrupção passiva.
Recurso provido, já que se trata de corrupção passiva.
Recurso provido, já que se trata de corrupção passiva.
Recurso provido, já que se trata de corrupção passiva.
Recurso provido, já que se trata de corrupção passiva.
Ainda que existam atos privativos, cujo exercício não pode ser
delegado, em regra, a delegação é uma característica do poder
hierárquico.
A doutrina brasileira busca fundamento no artigo 5°, inciso XXV da
Constituição Federal, ao definir o instituto da requisição como o
“procedimento unilateral e autoexecutório consistente na utilização
de bens ou serviços particulares pela Administração, para atender
a necessidades coletivas em tempo de guerra ou em caso de
perigo iminente”, sendo esta última hipótese a retratada na
questão impugnada.
A doutrina brasileira busca fundamento no artigo 5°, inciso XXV da
Constituição Federal, ao definir o instituto da requisição como o
“procedimento unilateral e autoexecutório consistente na utilização
de bens ou serviços particulares pela Administração, para atender
a necessidades coletivas em tempo de guerra ou em caso de
perigo público iminente”, sendo esta última hipótese aquela
retratada na questão impugnada.
O erro da alternativa apontada como a correta está na classificação
da concessão como ato administrativo, sendo certo se tratar de
contrato administrativo.
A alternativa está de acordo com o texto do art. 8°, parágrafo 3° da
LC 76/93.
Dispõe caput do artigo 8° da LC 76/93 que: “São funções
institucionais exclusivas da Polícia Civil, as de Polícia Judiciária,
investigatória policial, preventiva da ordem social e dos direitos, ao
combate eficaz da criminalidade e da violência, além das
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seguintes:”, texto que se repete na alternativa apontada como
correta na questão.
A alternativa apontada está em desconformidade com o texto do
artigo 14, § 2º da LC n°68/92: ‘Não se abrirá novo concurso
enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com
prazo de validade não expirado”.
A alternativa apontada está em desconformidade com o texto do
artigo 14, § 2º da LC n°68/92: ‘Não se abrirá novo concurso
enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com
prazo de validade não expirado”.
A alternativa apontada está em desconformidade com o texto do
artigo 14, § 2º da LC n°68/92: ‘Não se abrirá novo concurso
enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com
prazo de validade não expirado”.
A alternativa encontra-se em conformidade com as regras previstas
na Constituição Federal, em especial com aquela prevista no artigo
24, parágrafo 1°.
O texto da alternativa está de acordo com o artigo 61, parágrafo 1°,
inciso II, b, da Constituição Federal.
A alternativa apontada como correta encontra-se em consonância
com o texto do artigo 58, parágrafo 3°, parte final, da Constituição
Federal, enquanto as demais alternativas são discrepantes em
relação ao referido texto legal.
A alternativa apontada como correta encontra-se em consonância
com o texto do artigo 58, parágrafo 3°, parte final, da Constituição
Federal, enquanto as demais alternativas são discrepantes em
relação ao referido texto legal.
No texto legal apontado pelo candidato não há a expressão “Poder
Legislativo”, que foi incluída na alternativa incorreta da questão
apontada.
A norma legal explorada na questão é aquela que regulamenta o
tema “controle de constitucionalidade”, expressamente incluído no
edital do certame.
A norma legal explorada na questão é aquela que regulamenta o
tema “controle de constitucionalidade”, expressamente incluído no
edital do certame.
A alternativa apontada no gabarito está em conformidade com o
texto legal em vigor do artigo 18 da Lei n° 9.868/99, que traz a
disciplina normativa sobre controle de constitucionalidade.
A norma legal explorada na questão é aquela que regulamenta o
tema “controle de constitucionalidade”, expressamente incluído no
edital do certame.
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A norma legal explorada na questão é aquela que regulamenta o
tema “controle de constitucionalidade”, expressamente incluído no
edital do certame. Além disso, não há vinculação do Poder
Legislativo à decisão proferida em ação de inconstitucionalidade,
conforme texto legal apontado pelo candidato.
A norma legal explorada na questão é aquela que regulamenta o
tema “controle de constitucionalidade”, expressamente incluído no
edital do certame.
A norma legal explorada na questão é aquela que regulamenta o
tema “controle de constitucionalidade”, expressamente incluído no
edital do certame. Além disso, não há vinculação do Poder
Legislativo à decisão proferida em ação de inconstitucionalidade,
conforme texto legal apontado pelo candidato. Por fim, cumpre
esclarecer a natureza diferenciada da intervenção do amicus curiae
da intervenção de terceiros, vedada pela lei em comento.
A norma legal explorada na questão é aquela que regulamenta o
tema “controle de constitucionalidade”, expressamente incluído no
edital do certame.
Ao contrário da alternativa apontada, é possível a concessão de
liminar em habeas corpus, desde que presentes, no caso concreto,
os requisitos autorizadores para a concessão da referida medida
judicial.
A alternativa apontada pelo candidato está em desconformidade
com o texto do artigo 5°, LXX da Constituição Federal.
Ao contrário da alternativa apontada, é possível a concessão de
liminar em habeas corpus, desde que presentes, no caso concreto,
os requisitos autorizadores para a concessão da referida medida
judicial.
O termo “preferencialmente” refere-se à ordem preferencial
estabelecida no artigo 25 do Código Civil, não havendo nenhum
subjetivismo no termo utilizado.
O termo “preferencialmente” utilizado na questão refere-se à ordem
preferencial estabelecida no artigo 25 do Código Civil, não havendo
nenhum subjetivismo no termo utilizado.
O termo “preferencialmente” utilizado na questão refere-se à ordem
preferencial, no sentido de que o cônjuge figura como primeiro do
rol de possíveis curadores, estabelecida no artigo 25 do Código
Civil, não havendo nenhum subjetivismo no termo utilizado.
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Gabarito mudado para:

Original
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Em nenhum momento a questão coloca a expressão “de acordo
com a lei...” na qual a candidata requer anulação por esse motivo.
Não há, portanto, motivo para anulação da questão.
A direção sob a influência de álcool ou substância tóxica ou
entorpecente de efeitos análogos foi revogada da lei em questão,
então não pode ser considerada como correta. A afirmação de que
quando o agente praticar homicídio culposo na direção de veículo
automotor tem a pena aumentada de um terço à metade é
incorreta, sendo esta a resposta certa.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB”. isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo o artigo 19.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo o artigo 19.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo o artigo 19.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo o artigo 19.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo o artigo 19.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo os anexos. Tal questão está no Anexo II, item 2.2.4.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo os anexos. Tal questão está no Anexo II, item 2.2.4.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo os anexos. Tal questão está no Anexo II, item 2.2.4.
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No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo os anexos. Tal questão está no Anexo II, item 2.2.4.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo os anexos. Tal questão está no Anexo II, item 2.2.4.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo os anexos. Tal questão está no Anexo II, item 2.2.4.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo os anexos. Tal questão está no Anexo II, item 2.2.4.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo os anexos. Tal questão está no Anexo II, item 2.2.4.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo os anexos. Tal questão está no Anexo II, item 2.2.4.
No edital consta “Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Decreto Federal 6.488 que regulamenta os
artigos 276 e 306 do CTB” isso inclui todos os artigos da lei 9503,
incluindo os anexos. Tal questão está no Anexo II, item 2.2.4.
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D
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No texto, desde o início, o autor procura explicar seu conceito de
felicidade e orientar os jovens profissionais para que a encontrem.
Segundo ele, a felicidade está em ser constantemente desafiado,
conforme deixa claro em:
"Felicidade nessa analogia seria a distância entre esses dois
balões - o balão que você pretende dominar e o que você domina.",
"Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se
quer ter”, "Saber administrar a distância entre seus desejos e
suas competências é o grande segredo da vida.", "Ela é um
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processo, e não um lugar onde finalmente se faz nada." ou
"Felicidade é uma desconfortável tensão entre suas ambições e
competências."
Em nenhum momento o autor diz que ser competente é o fator
mais importante para se definir felicidade, isto é, não diz que ser
competente, por si só, traz felicidade. A competência apenas faz
parte do processo.
No texto, desde o início, o autor procura explicar seu conceito de
felicidade e orientar os jovens profissionais para que a encontrem.
Segundo ele, a felicidade está em ser constantemente desafiado,
conforme deixa claro em:
"Felicidade nessa analogia seria a distância entre esses dois
balões - o balão que você pretende dominar e o que você domina.",
"Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se
quer ter”, "Saber administrar a distância entre seus desejos e
suas competências é o grande segredo da vida.", "Ela é um
processo, e não um lugar onde finalmente se faz nada." ou
"Felicidade é uma desconfortável tensão entre suas ambições e
competências."
No texto, desde o início, o autor procura explicar seu conceito de
felicidade e orientar os jovens profissionais para que a encontrem.
Segundo ele, a felicidade está em ser constantemente desafiado,
conforme deixa claro em:
"Felicidade nessa analogia seria a distância entre esses dois
balões - o balão que você pretende dominar e o que você domina.",
"Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se
quer ter”, "Saber administrar a distância entre seus desejos e
suas competências é o grande segredo da vida.", "Ela é um
processo, e não um lugar onde finalmente se faz nada." ou
"Felicidade é uma desconfortável tensão entre suas ambições e
competências."
Em nenhum momento o autor diz que ser competente é o fator
mais importante para se definir felicidade, isto é, não diz que ser
competente, por si só, traz felicidade. A competência apenas faz
parte do processo.
No texto, desde o início, o autor procura definir felicidade e orientar
os jovens profissionais a encontrá-la. Segundo ele, a felicidade
está em ser constantemente desafiado, conforme deixa claro em:
"Felicidade nessa analogia seria a distância entre esses dois
balões - o balão que você pretende dominar e o que você domina.",
"Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se
quer ter.","Saber administrar a distância entre seus desejos e suas
competências é o grande segredo da vida.", "Ela é um processo, e
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não um lugar onde finalmente se faz nada." Ou "Felicidade é uma
desconfortável tensão entre suas ambições e competências."
Em nenhum momento o autor diz que ser competente é o fator
mais importante para se definir felicidade, isto é, não diz que ser
competente, por si só, traz felicidade. A competência apenas faz
parte do processo.
No texto, desde o início, o autor procura definir felicidade e orientar
os jovens profissionais a encontrá-la. Segundo ele, a felicidade
está em ser constantemente desafiado, conforme deixa claro em:
"Felicidade nessa analogia seria a distância entre esses dois
balões - o balão que você pretende dominar e o que você domina.",
"Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se
quer ter.","Saber administrar a distância entre seus desejos e suas
competências é o grande segredo da vida.", "Ela é um processo, e
não um lugar onde finalmente se faz nada." ou "Felicidade é uma
desconfortável tensão entre suas ambições e competências."
Em todos estes exemplos (e outros ainda) está presente a ideia do
desafio.
Em nenhum momento o autor diz que ser competente, por
exemplo, é o fator mais importante para se definir felicidade, isto é,
não diz que ser competente, por si só, traz felicidade. A
competência e outras características apenas fazem parte do
processo.
No texto, desde o início, o autor procura definir felicidade e orientar
os jovens profissionais a encontrá-la. Segundo ele, a felicidade
está em ser constantemente desafiado, conforme deixa claro em:
"Felicidade nessa analogia seria a distância entre esses dois
balões - o balão que você pretende dominar e o que você domina.",
"Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se
quer ter.","Saber administrar a distância entre seus desejos e suas
competências é o grande segredo da vida.", "Ela é um processo, e
não um lugar onde finalmente se faz nada." ou "Felicidade é uma
desconfortável tensão entre suas ambições e competências."
Em nenhum momento o autor diz que ser competente é o fator
mais importante para se definir felicidade, isto é, não diz que ser
competente, por si só, traz felicidade. A competência apenas faz
parte do processo.
DESAFIADO não é verbo e não está no infinitivo. É um adjetivo
usado no masculino e absolutamente correto, no contexto da
questão. O masculino, neste caso, é usado de forma neutra, não
se refere especificamente a pessoas do sexo feminino nem do
masculino; refere-se às pessoas dos dois sexos.
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No texto, desde o início, o autor procura explicar seu conceito de
felicidade e orientar os jovens profissionais para que a encontrem.
Segundo ele, a felicidade está em ser constantemente desafiado,
conforme deixa claro em:
"Felicidade nessa analogia seria a distância entre esses dois
balões - o balão que você pretende dominar e o que você domina.",
"Ser feliz é achar a distância certa entre o que se tem e o que se
quer ter”, "Saber administrar a distância entre seus desejos e
suas competências é o grande segredo da vida.", "Ela é um
processo, e não um lugar onde finalmente se faz nada." ou
"Felicidade é uma desconfortável tensão entre suas ambições e
competências."
Em nenhum momento o autor diz que ser competente ou ser
paciente são fatores determinantes para se definir felicidade, isto é,
não diz que ser competente (ou ser paciente), por si só, traz
felicidade. A competência apenas faz parte do processo.
O uso do pronome de tratamento VOCÊ na tentativa de
indeterminar o sujeito é repudiado pela linguagem formal. Num
texto em que seja necessário usar o padrão culto da língua usarse-ia: "...o mundo que se quer...". Além disto, expressões como “A
ideia é mais ou menos esta” ou “quer abraçar" também não são
boas opções na linguagem formal.
O uso do pronome de tratamento VOCÊ na tentativa de
indeterminar o sujeito é repudiado pela linguagem formal. Num
texto em que seja necessário usar o padrão culto da língua usarse-ia: "...o mundo que se quer...". Além disto, expressões “como “A
ideia é mais ou menos esta” ou “quer abraçar" também não são
boas opções na linguagem formal.
No contexto, a única opção que pode substituir a expressão entre
aspas é a indicada no gabarito: Quantos executivos bem-sucedidos
são infelizes justamente porque "chegaram lá"?" têm , no texto, o
mesmo sentido de "Quantos executivos bem-sucedidos são
infelizes justamente porque alcançaram seus objetivos?"
Almejar, na alternativa "almejaram seus sonhos", significa desejar.
Enquanto simplesmente almejam, desejam, sonham estes
executivos estão motivados e sentem-se felizes, portanto esta
opção não procede.
Sendo a crase a fusão da preposição a com o artigo a, não se
poderá acentuar o ‘as’ das horas quando se empregar outra
preposição no lugar do ‘a’. São quatro as possibilidades: para,
desde, após e entre. Com elas é proibido usar o ‘as’ craseado,
para que não haja uma superposição de preposições. Exemplos:
A conferência foi marcada para as 10 horas da noite.
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Desde as duas estou te esperando! Não atendemos após as 18 h
de sábado. Avisamos que faltará luz na Serrinha entre as 20 h e
as 22h.
Reafirmando: este ‘as’ não leva crase porque é puro artigo. Podese verificar mais claramente tratar-se de artigo ao se trocar o termo
indicativo de horas por um horário do gênero masculino: "Avisamos
que faltará luz na Serrinha entre o meio-dia e as 22 h." ou "Desde
o meio-dia estou te esperando".
Sendo a crase a fusão da preposição a com o artigo a, não se
poderá acentuar o ‘as’ das horas quando se empregar outra
preposição no lugar do ‘a’. São quatro as possibilidades: para,
desde, após e entre. Com elas é proibido usar o ‘as’ craseado,
para que não haja uma superposição de preposições. Exemplos:
A conferência foi marcada para as 10 horas da noite.
Desde as duas estou te esperando! Não atendemos após as 18 h
de sábado. Avisamos que faltará luz na Serrinha entre as 20 h e
as 22h.
Reafirmando: este ‘as’ não leva crase porque é puro artigo. Podese verificar mais claramente tratar-se de artigo ao se trocar o termo
indicativo de horas por um horário do gênero masculino: "Avisamos
que faltará luz na Serrinha entre o meio-dia e as 22 h." ou "Desde
o meio-dia estou te esperando".
Sendo a crase a fusão da preposição a com o artigo a, não se
poderá acentuar o ‘as’ das horas quando se empregar outra
preposição no lugar do ‘a’. São quatro as possibilidades: para,
desde, após e entre. Com elas é proibido usar o ‘as’ craseado,
para que não haja uma superposição de preposições. Exemplos:
A conferência foi marcada para as 10 horas da noite.
Desde as duas estou te esperando!Não atendemos após as 18 h
de sábado. Avisamos que faltará luz na Serrinha entre as 20 h e
as 22h.
Reafirmando: este ‘as’ não leva crase porque é puro artigo. Podese verificar mais claramente tratar-se de artigo ao se trocar o termo
indicativo de horas por um horário do gênero masculino: "Avisamos
que faltará luz na Serrinha entre o meio-dia e as 22 h." ou "Desde
o meio-dia estou te esperando".
Sendo a crase a fusão da preposição a com o artigo a, não se
poderá acentuar o ‘as’ das horas quando se empregar outra
preposição no lugar do ‘a’. São quatro as possibilidades: para,
desde, após e entre. Com elas é proibido usar o ‘as’ craseado,
para que não haja uma superposição de preposições. Exemplos:
A conferência foi marcada para as 10 horas da noite.
Desde as duas estou te esperando!Não atendemos após as 18 h
de sábado. Avisamos que faltará luz na Serrinha entre as 20 h e
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as 22h.
Reafirmando: este ‘as’ não leva crase porque é puro artigo. Podese verificar mais claramente tratar-se de artigo ao se trocar o termo
indicativo de horas por um horário do gênero masculino: "Avisamos
que faltará luz na Serrinha entre o meio-dia e as 22 h." ou "Desde
o meio-dia estou te esperando".
Sendo a crase a fusão da preposição a com o artigo a, não se
poderá acentuar o ‘as’ das horas quando se empregar outra
preposição no lugar do ‘a’. São quatro as possibilidades: para,
desde, após e entre. Com elas é proibido usar o ‘as’ craseado,
para que não haja uma superposição de preposições. Exemplos:
A conferência foi marcada para as 10 horas da noite.
Desde as duas estou te esperando!Não atendemos após as 18 h
de sábado. Avisamos que faltará luz na Serrinha entre as 20 h e
as 22h.
Reafirmando: este ‘as’ não leva crase porque é puro artigo. Podese verificar mais claramente tratar-se de artigo ao se trocar o termo
indicativo de horas por um horário do gênero masculino: "Avisamos
que faltará luz na Serrinha entre o meio-dia e as 22 h." ou "Desde
o meio-dia estou te esperando".
O gabarito está correto quando aponta a letra D (proporcional). O
candidato deve ter se enganado ao conferir o resultado.
As frases das letras C e D não são iguais. Numa delas a palavra
POR QUE é acentuada, na outra não.
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da regra exibida no enunciado da questão indica

início do parágrafo enquanto que a imagem
indica início da
linha. Portanto, a única alternativa que atende a este padrão é
a alternativa E.
Conforme o centro de ajuda e suporte Online do Microsoft
Windows XP Professional, a barra de visualização rápida exibe
ícones nos quais você pode clicar para abrir programas
rapidamente, mostrar a área de trabalho ou realizar outras
tarefas. Aplicativos adicionados à barra de visualização rápida
fica disponível na barra de tarefas, ao lado botão Iniciar,
permitindo dessa forma sua execução apenas clicando sobre o
mesmo, sem a necessidade de abrir o menu do botão Iniciar,
nem procurá-lo no desktop ou no Windows Explorer.
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Conforme o centro de ajuda e suporte Online do Microsoft
Windows XP Professional, a barra de visualização rápida exibe
ícones nos quais você pode clicar para abrir programas
rapidamente, mostrar a área de trabalho ou realizar outras
tarefas. Aplicativos adicionados à barra de visualização rápida
fica disponível na barra de tarefas, ao lado botão Iniciar,
permitindo dessa forma sua execução apenas clicando sobre o
mesmo, sem a necessidade de abrir o menu do botão Iniciar,
nem procurá-lo no desktop ou no Windows Explorer.
A opção correta conforme Windows XP é lista
Conforme o Help Online do Microsoft Office, a função Dividir
permite visualizar concomitantemente duas partes distintas de
um mesmo documento
Segundo Tanembaum, em Organização de Computadores, a
memória RAM é de leitura e escrita, pois permite ler e escrever
dados, alterá-los e voltar a gravá-los. Porém é mais lenta que a
memória Cache, se apaga quando o computador é desligado e
não armazena a BIOS.
Segundo Tanembaum, em Organização de Computadores, a
memória RAM é de leitura e escrita, pois permite ler e escrever
dados, alterá-los e voltar a gravá-los. Porém é mais lenta que a
memória Cache, se apaga quando o computador é desligado e
não armazena a BIOS.
Conforme os critérios de busca e exibição de resultados da
ferramenta de pesquisa Google, a opção correta é “concursos
no Rio de Janeiro” Funcab. O Google apresenta, destacadas
em negrito, as palavras encontradas no conteúdo das páginas
web
Conforme os critérios de busca e exibição de resultados da
ferramenta de pesquisa Google, a opção correta é “concursos
no Rio de Janeiro” Funcab. O Google apresenta, destacadas
em negrito, as palavras encontradas no conteúdo das páginas
web
Fórum de discussão é uma ferramenta para páginas de
Internet destinada a promover debates através de mensagens
publicadas abordando uma mesma questão. Portanto, trata-se
da ferramenta mais adequada para postar uma pergunta e
participar de discussões relativas a um assunto específico
enquanto Blogs funcionam mais como diários online.
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Fórum de discussão é uma ferramenta para páginas de
Internet destinada a promover debates através de mensagens
publicadas abordando uma mesma questão. Portanto, trata-se
da ferramenta mais adequada para postar uma pergunta e
participar de discussões relativas a um assunto específico
enquanto Blogs funcionam mais como diários online.
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