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Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

A primeira notícia que tive do Brasil chegou a um1

roçado no extremo norte do Paraná, onde vivia com a família

cultivando café.

Pensei, muitas vezes, ao longo destes trinta anos de4

jornalismo, em abandonar o Brasil. Quis, muitas vezes, deixá-

lo em paz com sua miséria, com seu povo triste, humilhado e

sem futuro. Pensei que poderia viver apenas contemplando7

sua exuberante beleza natural; mas não consegui abandoná-lo,

não consegui deixar de amá-lo. Ao contrário disso, a cada dia

que passa me dedico mais e mais à construção de seu futuro10

e de sua dignidade. E persisto! Minha vocação é a esperança.

Elifas Andreato. Sinceramente, Brasil! In: Almanaque

Brasil de Cultura Popular, abril/2001 (com adaptações).
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Considerando o desenvolvimento do conjunto das idéias do texto,

assinale a opção correta.

A Depreende-se da frase “primeira notícia que tive do Brasil”

(R.1) que o autor estava fora do Brasil ao receber tal notícia.

B Depreende-se do uso do termo sublinhado na expressão

“ao longo destes trinta anos de jornalismo” (R.4-5) que o

autor está insatisfeito com a profissão que exerce.

C Conclui-se da comparação entre “sua miséria, com seu povo

triste” (R.6) e “sua exuberante beleza natural” (R.8) que o autor

reconhece o Brasil como uma terra de contrastes.

D Conclui-se da continuidade da expressão “E persisto!” (R.11)

que o autor desistiu de abandonar o Brasil porque aprendeu a

conviver com a miséria, a tristeza e a humilhação.
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Em cada item a seguir, julgue a correspondência entre o pronome

e seu referente no texto.

I Em “deixá-lo” (R.5-6), o pronome “lo” refere-se a

“jornalismo” (R.5).

II Na expressão “sua exuberante beleza natural” (R.8), o

pronome “sua” refere-se a “Brasil” (R.5).

III Em “abandoná-lo” (R.8), o pronome “lo” refere-se a “Brasil”

(R.5).

IV Em “amá-lo” (R.9), o pronome “lo” refere-se a “Brasil” (R.5).

V Na expressão “de seu futuro e de sua dignidade” (R.10-11), os

pronomes “seu” e “sua” referem-se a “Brasil” (R.5).

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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No trecho “a cada dia que passa me dedico mais e mais à

construção de seu futuro e de sua dignidade” (R.9-11), o sinal

indicativo de crase marca a associação entre o artigo definido

exigido pelo substantivo “construção” e a preposição a, exigida

por

A “cada dia”.

B “passa”.

C “me dedico”.

D “mais e mais”.
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Texto para as questões 4 e 5

Casa e rua são universos opostos, na concepção dos1

brasileiros. A casa é o lugar do recato, dos cuidados com os
filhos, do respeito às normas, da honestidade. A rua é o lugar
da esperteza, do trambique, da folga e da lascívia.4

Roberto Pompeu de Toledo. A casa e a bola. In: Veja, 22/3/2006 (com adaptações).
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Provoca-se erro gramatical e, conseqüentemente, incoerência
textual, ao se substituir a vírgula pela conjunção e logo após

A “opostos” (R.1).
B “recato” (R.2).
C “normas” (R.3).
D “esperteza” (R.4).
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A palavra “lascívia” (R.4) significa propensão para

A a sensualidade exagerada.
B o pudor excessivo.
C a proteção desmedida.
D o controle constante.

Texto para as questões de 6 a 8

Os estudiosos podem descobrir que não há evidência1

confiável de grande parte do que se diz ou se escreve sobre
determinado herói ou eles podem escrever com a intenção
deliberada de desmitologizar ou desmascarar o herói,4

reduzi-lo a seu tamanho humano comum. Ao mesmo tempo,
uma e outra história continuam circulando até que seja hora
de lhes atribuirmos um novo protagonista. A necessidade de7

heróis não desaparecerá. Podemos dizer que a maturidade
psicológica é marcada não pela rejeição de todos os heróis,
mas pela capacidade de admirá-los sem perder a consciência10

de suas fraquezas humanas.
Peter Burke. Heróis por acidente. In: Folha

de S. Paulo, 6/3/2005 (com adaptações).
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Preservam-se a correção gramatical e a coerência do texto ao se
substituir

I “não há evidência confiável” (R.1-2) por: há previsão

infundada. 
II “se diz ou se escreve” (R.2) por: é dito ou escrito.
III “desmitologizar” (R.4) por: fantasiar.
IV “seja hora” (R.6) por: chegue o momento. 
V “não pela rejeição” (R.9) por: pela aceitação.

Estão certos apenas os itens

A I e III.
B I e V.
C II e III.
D II e IV.
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De acordo com o desenvolvimento das idéias no texto, o pronome

“lhes” (R.7) refere-se a

A “estudiosos” (R.1).

B “uma e outra história” (R.6).

C “heróis” (R.8).

D “fraquezas humanas” (R.11).
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Em língua portuguesa, muitas vezes, a acentuação gráfica, além

de marcar a sílaba tônica do vocábulo, serve também para

distingui-lo de outro vocábulo da língua. Assinale a opção em que

a retirada do acento não resulta em outra palavra, de classificação

gramatical igual ou diferente.

A evidência

B história

C desaparecerá

D consciência

Texto para as questões 9 e 10

Apesar de todas as tendências, a maioria das pessoas1

ainda precisa de heróis, pelo menos durante algum tempo.

Podemos dizer que eles são psicologicamente necessários.

Heróis e heroínas atuam como modelos ou símbolos de4

nossas identidades ou de nossos valores culturais. Ver um

determinado indivíduo sob uma luz heróica também pode ser

uma expressão de esperança no futuro.7

Idem, ibidem.
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As regras gramaticais não seriam respeitadas com a substituição,

no texto, de

A “precisa” (R.2) por: precisam.

B “Podemos” (R.3) por: Pode.

C “modelos ou símbolos” (R.4) por: modelo ou símbolo.

D “nossas identidades” (R.5) por: nossa identidade.
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Prejudica-se a correção gramatical do texto e(ou) sua coerência,

ao se eliminar

A a contração “pelo” (R.2).

B o pronome “eles” (R.3).

C o adjetivo “determinado” (R.6).

D o artigo “uma” (R.6).
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Um estudante precisou confeccionar, em papel, a bandeira do

estado do Pará. Para isso, ele desenhou o retângulo ABCD,

conforme ilustra a figura acima, e traçou, em seguida, o segmento

de reta EF, de modo que o ângulo  medisse 120º. NessaDEF

situação, se ele prolongasse o segmento EF para além do ponto

F, marcando, no prolongamento, o ponto G, o estudante obteria

um ângulo  de medida igual a AFG

A 120º.

B 130º.

C 140º.

D 150º.
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A extensão do estado do Pará, que é de 1.248.042 km2,

corresponde a 16,66% do território brasileiro e 26% da

Amazônia. O estado do Pará, cortado pela linha do Equador no

seu extremo norte, é dividido em 143 municípios, onde vivem

cerca de seis milhões de pessoas.

Com base no texto acima, assinale a opção correta.

A O estado do Pará tem 1.248.042.000 m2 de extensão.

B A extensão do estado do Pará corresponde a mais de  do

território brasileiro.

C A extensão do estado do Pará corresponde a menos de  da

Amazônia.

D No estado do Pará, há exatamente 6 habitantes por km2.

��������	�

Flávio ganhou R$ 720,00 de salário. Desse valor, ele gastou 25%

pagando dívidas e  com alimentação. Nesse caso, o que sobrou

do salário de Flávio foi

A inferior a R$ 180,00.

B superior a R$ 180,00 e inferior a R$ 230,00.

C superior a R$ 230,00 e inferior a R$ 280,00.

D superior a R$ 280,00.
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De acordo com o anúncio acima, o total do pagamento a prazo na

compra da lavadora de roupas supera o valor do pagamento à

vista em

A exatamente 25% do valor à vista.

B mais de 25% e menos de 30% do valor à vista.

C exatamente 30% do valor à vista.

D mais de 30% do valor à vista.
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O mapa do estado do Pará ilustrado acima está desenhado na escala
1:17.000.000, ou seja, uma distância de 1 cm no mapa corresponde
à distância real, em linha reta, de 17 milhões de centímetros. Ao
medir, com a régua, a distância no mapa entre Jacareacanga e Belém,
um estudante encontrou 6,7 cm. Com base apenas nessas
informações, é correto o estudante concluir que a distância real, em
linha reta, entre essas duas cidades é

A inferior a 1.000 km.
B superior a 1.000 km e inferior a 1.080 km.
C superior a 1.080 km e inferior a 1.150 km.
D superior a 1.150 km.
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Cláudia aplicou R$ 2.000,00 em uma instituição financeira que paga
todo mês a mesma taxa de juros simples (i%). Se, ao final do segundo
mês, os juros obtidos com os dois meses de aplicação forem iguais a
R$ 240,00, então, pelo regime de capitalização simples, o montante
que Cláudia terá nessa aplicação ao final do quinto mês,
considerando-se que não tenham ocorridos depósitos nem retiradas,
será

A inferior a R$ 2.550,00.
B superior a R$ 2.550,00 e inferior a R$ 2.650,00.
C superior a R$ 2.650,00 e inferior a R$ 2.750,00.
D superior a R$ 2.750,00.
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Alexandre, Jaime e Vítor são empregados de uma empresa e recebem,
respectivamente, salários que são diretamente proporcionais aos
números 5, 7 e 9. A soma dos salários desses 3 empregados
corresponde a R$ 4.200,00. Nessa situação, após efetuar os cálculos,
conclui-se corretamente que

A a soma do salário de Alexandre com o de Vítor é igual ao dobro
do salário de Jaime.

B Alexandre recebe salário superior a R$ 1.200,00.
C o salário de Jaime é maior que R$ 1.600,00.
D o salário de Vítor é 90% maior do que o de Alexandre.
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Um carro percorreu a distância de 955 km em 3 dias. No

primeiro dia, percorreu  dessa distância. No segundo dia,

percorreu o dobro da distância percorrida no primeiro.

No terceiro dia, para percorrer o restante da distância à

velocidade constante de 80 km/h, o carro gastou

A 4 h 30 min 40 s.
B 4 h 46 min 30 s.
C 4 h 48 min 30 s.
D 4 h 50 min 40 s.
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Na figura acima, a reta AB é paralela à reta DE, e a reta DC é
paralela à reta EF. Se o menor ângulo entre as retas AB e CD é 62º,
então o ângulo x, marcado na figura, mede

A 105º.
B 115º.
C 118º.
D 128º.
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Considere que uma equipe formada por 5 empregados cataloga
360 livros em 2 horas. Nesse caso, o número de livros a mais que
poderão ser catalogados por uma equipe formada por 7 empregados
que trabalhem durante 2 horas, com a mesma eficiência da equipe
anterior, é igual a

A 118.
B 124.
C 138.
D 144.

��������

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Julgue os itens abaixo, que tratam de relações humanas.

I Um dos comportamentos que caracterizam falhas nas
relações humanas é falar mais do que ouvir, sem dar ao
outro muita oportunidade de se expressar.

II Falar mal de pessoas ausentes é hábito normal que não
afeta o relacionamento no local de trabalho.

III As diferenças entre as pessoas, no modo de agir e de
pensar, somente dificultam as relações.

IV As relações interpessoais, ou seja, a maneira como as
pessoas se relacionam, afetam a satisfação dessas pessoas
consigo mesmas e com o trabalho.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.
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Acerca do relacionamento com os usuários dos serviços
públicos, assinale a opção incorreta.

A Não saber se relacionar com os usuários pode causar
conflitos difíceis de serem sanados.

B Uma atitude de indiferença para com os usuários, muitas
vezes, faz com que eles fiquem insatisfeitos com o serviço
prestado e também com o próprio órgão público.

C Ao lidar com um usuário agressivo, que discute por
qualquer motivo, deve-se interrompê-lo e impor respeito.

D O servidor público deve agir, na sua relação com os
usuários, com cortesia e boa vontade.
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João, servidor público, acha que somente suas idéias
são importantes e desconsidera as opiniões dos outros. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a
seguir.

I A dificuldade de relacionamento do servidor está
vinculada diretamente à falta de compreensão dos colegas
com a sua forma de agir.

II João está correto, pois é necessário que o servidor se
imponha no local de trabalho, para poder ser respeitado.

III O modo hostil de agir do servidor pode fazer com que os
colegas sintam-se desconsiderados.

IV A relação entre João e seus colegas de trabalho tende a ser
tensa e conflitiva.

Estão certos apenas os itens

A I e II. C II e IV.
B I e III. D III e IV.
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De acordo com a Lei n.º 5.810/1994 — Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos do Estado do Pará —, as situações consideradas
como “tempo de serviço para todos os fins” não incluem o

A gozo de licença-prêmio.
B gozo de licença-paternidade.
C gozo de férias.
D desempenho de mandato eletivo.
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Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção
correta.

A Os direitos e garantias fundamentais têm caráter absoluto,
devido à sua importância constitucional.

B A não-aplicação de direitos previstos a um trabalhador no
estatuto da empresa em que ele trabalha, pelo fato de ser ele
estrangeiro, não causa ofensa ao princípio da igualdade.

C Constitui publicidade indevida, violadora de direitos
fundamentais, a divulgação total ou parcial em meio de
comunicação, de nome, ato ou documento de procedimento
policial relativo a adolescente a quem se atribua ato infracional.

D A administração penitenciária, ainda que com fundamento em
razões de segurança pública, não pode proceder à interceptação
de correspondência remetida pelos sentenciados.
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Acerca da organização e composição do TJPA, assinale a opção
correta.

A O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário do
Estado do Pará, é composto por 20 desembargadores.

B O Tribunal de Justiça tem sede na cidade de Belém e jurisdição
restrita a essa sede.

C O aumento do número de desembargadores do Tribunal
dependerá de proposta do governador do estado do Pará.

D Os órgãos de julgamento do Tribunal de Justiça são o tribunal
pleno, o conselho de magistratura, as câmaras cíveis reunidas, as
câmaras criminais reunidas, as câmaras cíveis isoladas e as
câmaras criminais isoladas.
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De acordo com a Lei n.º 5.810/1994, assinale a opção correta.

A As disposições contidas nessa lei aplicam-se aos servidores dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do estado do Pará,
entre outros.

B Compete ao chefe do Poder Executivo do Pará prover, por ato
singular, os cargos públicos ligados às áreas de competência dos
demais poderes.

C O servidor preso em flagrante e denunciado por crime contra a
administração pública não será afastado do exercício do cargo
até sentença final transitada em julgado.

D O servidor ocupante de cargo comissionado não fica obrigado a
atender às convocações decorrentes da necessidade do serviço,
se estas forem realizadas fora da jornada de trabalho fixada.
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O regimento interno do TJPA prevê uma sistemática recursal

que tem pontos coincidentes entre as matérias cível e criminal.

Assinale a opção que apresenta procedimento só cabível no

âmbito cível.

A embargos de declaração

B embargos infringentes

C pedido de devolução da interpretação do direito à turma de

uniformização de jurisprudência

D recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para

o STF
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Carlos, servidor público do estado do Pará, foi demitido

em decorrência de julgamento realizado após o término de

processo administrativo disciplinar. Contudo, o Poder

Judiciário, anulando o processo administrativo, determinou o

regresso de Carlos ao cargo que ocupava.

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção

correta segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores

Públicos do Estado do Pará.

A O nome técnico dado ao retorno de Carlos a seu cargo é

recondução.

B Se o cargo que Carlos ocupava ao ser demitido tiver sido

transformado durante o período em que ficou desligado da

administração pública, Carlos terá direito a ocupar o cargo

resultante da transformação.

C O ato administrativo que consolidará o retorno de Carlos

no cargo que exercia deve ser expedido no prazo de até

60 dias após o trânsito em julgado da sentença judicial.

D Quando do seu regresso, Carlos não precisará submeter-se

a inspeção de saúde.
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De acordo com o regimento interno do TJPA, assinale a opção

correta a respeito dos precatórios.

A Apenas os pagamentos devidos pelas fazendas públicas

federal e estadual devem ser feitos por meio dos

precatórios requisitórios.

B O Ministério Público tem direito de vista nos precatórios

requisitórios.

C Deve-se ingressar com o precatório diretamente no

gabinete do desembargador relator.

D Havendo qualquer irregularidade a ser sanada nos autos

dos precatórios, o presidente do TJPA deve resolvê-la

diretamente, pois não há permissão legal para baixa dos

autos em diligência com remessa ao juízo de origem.
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Julgue os itens abaixo, relativos a acidentes elétricos.

I Em qualquer acidente com corrente elétrica, o tempo gasto para

prestar socorro é fundamental, devido aos problemas sérios que

podem comprometer o acidentado.

II O choque elétrico pode causar queimaduras, alterações dos

batimentos cardíacos e problemas renais.

III Em caso de acidentes com fios de alta tensão em uma via

pública, somente a empresa operadora do sistema elétrico pode

desligá-los.

IV A maioria dos casos de morte por choque elétrico é decorrente

de traumatismo na cabeça, ocasionado em uma possível queda,

necessitando assim de maior atenção na manipulação do

acidentado.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.
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Acerca dos acidentes por animais peçonhentos, assinale a opção

incorreta.

A As serpentes podem ser separadas de acordo com a presença ou

ausência de glândulas secretoras de veneno, em peçonhentas ou

não peçonhentas, e com a dentição. As cobras não peçonhentas

não apresentam presas, como a sucuri e a jibóia, ou apresentam

dentes maiores e sulcados, posteriormente, como a caninana e a

papa-ovo.

B Para evitar picada de cobra, recomenda-se o uso de proteção

apropriada com botas de cano alto preferencialmente, calça

comprida e luvas; o uso de pedaço de madeira para revirar locais

suspeitos; caminhar com cuidado e olhar onde põe as mãos;

vedar soleiras e janelas; e tapar buracos em muros, janelas e

portas. 

C Os cuidados com vítimas de picada de cobra incluem acalmar a

vítima, mantê-la aquecida, lavar o local da picada com água e

sabão, transportar a vítima o mais rápido possível para um

hospital ou centro de saúde próximo para que ela possa receber

soroterapia sob supervisão médica.

D Na prevenção de acidentes com animais peçonhentos, o

reconhecimento do tipo de cobra e sua distribuição geográfica é

importante. A cobra cascavel é a maior das serpentes

peçonhentas da região Amazônica, podendo atingir até 3 metros

de comprimento.
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Com relação aos procedimentos em caso de incêndio, assinale

a opção correta.

A Não sabendo como combater o fogo, ou não podendo

dominá-lo, deve-ser sair do local, fechando todas as portas

e janelas atrás de si, trancando-as e alertando os demais

moradores do prédio ou do andar. 

B Caso as roupas peguem fogo, recomenda-se que a pessoa

se deite, cubra o rosto com as mãos e seja abafada com

cobertores (não utilizando tecidos sintéticos). Não se deve

correr, pois isso fará que as chamas aumentem. 

C Em caso de incêndio, recomenda-se que as pessoas deixem

o prédio usando elevadores, uma vez que escadas são mais

propensas a acidentes.

D Em caso de incêndio, se as pessoas entrarem em pânico,

elas devem ser orientadas a permanecerem unidas, para

facilitar o deslocamento para fora do prédio.
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Com relação às funções do socorrista, assinale a opção

incorreta.

A É permitido ao socorrista fazer medida evasiva.

B O socorrista deve manter a calma, afastar os curiosos, ter

certeza de que está protegido, chamar a ambulância.

C No caso de desmaio ou vertigem o socorrista deve afrouxar

toda a roupa da vítima, cintos e colarinhos e retirar os

sapatos.

D Na ingestão de corpo estranho não se deve provocar

vômitos.
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Acerca das fases e dos cuidados do socorro, assinale a opção

incorreta.

A Os primeiros socorros têm como objetivos principais

preservar a vida, com segurança, acima de qualquer custo;

amenizar a dor; restringir os efeitos da lesão; e, promover

de modo seguro a recuperação da vítima.

B O socorrista deve ter como princípios básicos: nunca se

tornar a próxima vítima; ser bem treinado; atualizar seus

conhecimentos e técnicas; manter a calma, passar

tranqüilidade e segurança para a vítima; e, usar o bom

senso. 

C A vítima de fraturas pode ser movimentada durante os

procedimentos de mobilização do local atingido.

D Ao avaliar uma situação de emergência ou urgência, o

socorrista deve considerar três aspectos: o estado atual da

vítima, o potencial de resolução do problema, o que fazer

e os recursos a serem utilizados.
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Assinale a opção incorreta no que tange à proteção dos direitos
humanos.

A Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles
ingressar para a proteção de seus interesses.

B Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
C Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, todavia a

escravidão ainda é prática tolerável e aceita internacionalmente,
visto que a liberdade é um direito alienável. 

D Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante.
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Com referência a noções gerais da atividade policial, assinale a
opção correta.

A A escolta de presos deverá ser feita sempre por policiais em
número superior ao número de conduzidos, os quais deverão ser
escoltados algemados com as mãos para trás.

B Em uma abordagem policial, para conversar com pessoas
inocentes ou passar por elas, o policial deverá estar apontando
a sua arma sempre em direção à pessoa, visando evitar ataques-
surpresa.

C Deparando-se com uma situação de roubo com refém, o policial
em folga, mesmo sozinho, deverá atuar de imediato, procurando
conter e dominar a situação, até a chegada de apoio.

D Diante de uma fuga de um perigoso assaltante em via pública de
intenso trânsito de pessoas, o policial, caso sinta-se seguro
quanto ao uso de sua arma de fogo, poderá dispará-la para evitar
a evasão do agressor, não havendo riscos para os transeuntes,
caso seja demonstrada a destreza do policial.
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No que se refere à aplicação dos direitos fundamentais do homem
à atividade policial, julgue os itens abaixo.

I Ao realizar uma abordagem, o policial deve estar atento para a
segurança do cidadão abordado, de terceiros e do próprio
infrator (quando identificado), pois a preservação da vida é a
missão mais importante dos organismos policiais.

II No Brasil, as execuções de penas corporais ainda são permitidas
nos cursos e instruções policiais, mesmo que constituam perigo
para a vida do policial instruendo.

III Ao policial, de serviço ou em folga, é permitido o uso de armas
letais de qualquer calibre e tipo de munição, visando assim
garantir-lhe a plena segurança no cumprimento de sua missão.

IV Não constitui constrangimento ilegal o uso de algemas em
pessoa presa em flagrante delito, desde que haja perigo de fuga
ou de agressão por parte do preso.

A quantidade de itens certos é igual a 

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
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Um policial civil em serviço, em situação de perseguição

noturna, suspeitando que o foragido, um perigoso homicida,

adentrou em uma residência, deverá

A adentrar na residência em perseguição ao foragido mesmo

sem a autorização do morador.

B aguardar que o dia amanheça, pois, durante o dia, poderá

adentrar na residência sem autorização do morador e

independentemente de ordem judicial.

C aguardar ordem judicial, mesmo diante da anuência do

morador, pois, sendo a casa asilo inviolável do cidadão,

ninguém nela poderá entrar a não ser com ordem expressa

da autoridade judiciária competente.

D solicitar que o morador lhe franqueie a entrada para que

possa prosseguir na diligência, pois, sem a permissão do

morador, somente poderá entrar na casa, durante o dia,

mediante autorização judicial.
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Assinale a opção correta quanto aos direitos humanos e

liberdades fundamentais.

A No que se refere à conquista e proteção dos direitos

humanos, é premissa de todo e qualquer documento,

tratado, acordo, pacto e legislação referente a tais garantias

que todos os seres humanos nascem livres e iguais em

dignidade e direitos, sendo proibida qualquer distinção de

raça, cor, sexo, língua, religião, de opinião política ou de

qualquer outra situação.

B A partir dos últimos atentados terroristas que assolaram o

mundo, a Organização das Nações Unidas dispensou

oficialmente o respeito aos direitos humanos nos

procedimentos de investigação penal relativos ao

terrorismo e ao crime transnacional.

C Nos países em que a pena de morte é legalmente executada,

a pessoa condenada não terá direito a recurso ou apelação

perante tribunal superior, não havendo restrições ao modo

de execução da pena, sendo permitido qualquer

procedimento letal, mesmo que cause sofrimento ao

condenado.

D No Brasil, a condenação por crime hediondo ou

equiparado, a exemplo da tortura e do tráfico ilícito de

entorpecentes, retira do preso todo e qualquer direito e

garantia fundamental, no período do cumprimento da pena.
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