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• Nas questões de 1 a 80, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras;
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há
restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

As mudanças e transformações globais nas estruturas
políticas e econômicas no mundo contemporâneo colocam em
relevo as questões de identidade e as lutas pela afirmação e
manutenção das identidades nacionais e étnicas. Mesmo que o
passado que as identidades atuais reconstroem seja, sempre,
apenas imaginado, ele proporciona alguma certeza em um clima
que é de mudança, fluidez e crescente incerteza. As identidades
em conflito estão localizadas no interior de mudanças sociais,
políticas e econômicas, mudanças para as quais elas contribuem.

Tomaz Tadeu da Silva (Org.). Stuart Hall e Kathryn Woodward.

Identidade e diferença — A perspectiva dos estudos
culturais. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 24-5 (com adaptações).

QUESTÃO 1

A argumentação textual se apoia na ideia de que

A as transformações globais decorrem de conflitos de
identidades nacionais e étnicas.

B as lutas pela afirmação e manutenção das estruturas globais
são necessárias.

C as identidades atuais padecem de incerteza porque são apenas
imaginadas. 

D as identidades não são fixas e integram as mudanças sociais
e políticas.

E as lutas pelas transformações sociais são o conflito de
identidades.

QUESTÃO 2

Os itens abaixo apresentam propostas de reescrita para a oração
inicial do texto. Julgue-os quanto à concordância verbal e
nominal.

I A mudança e a transformação global na estrutura política e
econômica no mundo contemporâneo coloca em relevo as
questões de identidade.

II A mudança e a transformação globais nas estruturas políticas
e econômicas no mundo contemporâneo coloca em relevo as
questões de identidade.

III A existência de mudanças e transformações globais nas
estruturas políticas e econômicas no mundo contemporâneo
coloca em relevo as questões de identidade.

IV O fato de as estruturas políticas e econômicas no mundo
contemporâneo passarem por mudanças e transformações
globais coloca em relevo as questões de identidade.

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 3

Preservam-se a correção gramatical do texto e a coerência de sua
argumentaçã,o ao se substituir, no início do segundo período, o
conectivo “Mesmo que” por

A Sendo que.
B Ainda que.
C Apesar de.
D Embora.
E Visto que.

Texto para as questões 4 e 5

As mudanças na economia global têm produzido1

uma dispersão das demandas ao redor do mundo. Isso ocorre
não apenas em termos de bens e serviços, mas também de
mercados de trabalho. A migração dos trabalhadores não é,4

obviamente, nova, mas a globalização está estreitamente
associada à aceleração da migração. E a migração produz
identidades plurais, mas também identidades contestadas,7

em um processo que é caracterizado por grandes
desigualdades em termos de desenvolvimento. Nesse
processo, o fator de expulsão dos países pobres é mais forte10

que o fator de atração das sociedades pós-industriais e
tecnologicamente avançadas.

 Idem, ibidem, p. 21 (com adaptações).

QUESTÃO 4

Assinale a opção correspondente a relação de causa e efeito que
se depreende da argumentação do texto.

A A migração dos trabalhadores tem como causa a aceleração
dos movimentos de globalização. 

B A formação de identidades plurais provoca mais resistência
dos trabalhadores às mudanças na economia global. 

C A migração gera desigualdade de desenvolvimento e
confronto entre países pobres e ricos. 

D A dispersão das demandas ao redor do mundo acelera a
migração e a constituição de identidades plurais.

E A atração que sociedades tecnologicamente avançadas
exercem sobre os migrantes acarreta a expulsão de
trabalhadores dos países pobres.

QUESTÃO 5

O texto apresentaria erro gramatical caso se procedesse

A à retirada da palavra “uma” (R.2).
B à inserção da preposição de imediatamente antes do

substantivo “serviços” (R.3).
C à inserção da palavra uma logo antes de “aceleração” (R.6).
D à retirada de “que é” (R.8).
E ao deslocamento de “é mais forte” (R.10) para imediatamente

antes de “o fator” (R.11).
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QUESTÃO 6

O que temos em jogo com o poder simbólico é1

a imposição de um modo de apreensão do mundo social
que configura a “naturalização” de uma ordem social
vigente. Podemos nos questionar a serviço de quem está4

o poder. Quem são os excluídos pelo poder? O poder
simbólico é uma forma transformada ou mascarada de
outras formas de poder, notadamente o poder econômico7

e o político; todavia não se trata simplesmente de uma
dominação estritamente consciente, maniqueísta ou
intencional. Ele frequentemente é ignorado e apreendido10

como arbitrário por quem o exerce.
Rogério Haesbaert e Marcelo de Jesus Santa Bárbara. Identidade e

migração em áreas fronteiriças. Internet: <www.uff.br> (com adaptações).

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas
do texto acima.

A Na linha 1, o uso da flexão de singular em “é” deve-se à
concordância com “poder simbólico”.

B Por retomar “mundo social” (R.2), o pronome “que” (R.3)
pode ser substituído por o qual.

C A preposição por, em “pelo poder” (R.5), introduz um
modo, uma circunstância para a exclusão.

D Na linha 8, a forma verbal “trata” está flexionada no
singular para concordar com o sujeito da oração, “uma
dominação”; se este estivesse no plural, dominações, a
forma verbal deveria ser tratam.

E O pronome “o” (R.11) refere-se a “poder simbólico”
(R.5-6).

QUESTÃO 7

Nos itens seguintes, são apresentados fragmentos sucessivos
adaptados do texto Identidade e Migração em Áreas
Fronteiriças, de Rogério Haesbaert e Marcelo de Jesus Santa
Bárbara (Internet: <www.uff.br>). Julgue-os quanto à correção
gramatical.

I Um dos processos sociais contemporâneos que dá
relevância ao estudo da dimensão cultural é aquele que
envolve a dinâmica migratória, cada vez mais destacada
no cenário mundial globalizado.

II O Brasil, visto como um país imune aos dilemas étnicos
e culturais que afetam o mundo nas últimas décadas, e os
brasileiros, às vezes, até enaltecidos como exemplos de
democracia racial, pareciam alheios ao debate sobre o
poder da identidade e os grandes fluxos migratórios deste
final de século.

III Estávamos enganados: não só o mito da democracia racial
a muito vem sendo questionado, como não eramos de
forma alguma, imunes aos grandes fluxos migratórios e as
questões de ordem cultural envolvendo essa dinâmica da
população.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas o item III está certo.
D Apenas os itens I e II estão certos.
E Apenas os itens II e III estão certos.

Texto para as questões de 8 a 10

Acredito que, no século XXI, o sucesso de qualquer1

sociedade dependerá de quatro características: sua geografia e
sua base de recursos; sua capacidade de administrar mudanças
complexas; seu compromisso com os direitos humanos; e seu4

comprometimento com a ciência e a tecnologia. O Brasil pode
vir a exceder em todos esses aspectos. No passado, o calcanhar-
de-aquiles do Brasil se situou naquela terceira esfera, a dos7

direitos humanos. Como os Estados Unidos da América (EUA)
e, na verdade, a maior parte das Américas, o Brasil foi forjado
em um cadinho de conquista colonial e escravidão brutal.10

Esse nascimento violento deixou um legado de enormes
divisões étnicas entre as elites de ascendência europeia,
as comunidades indígenas e as populações de origem africana,13

descendentes de escravos. Da mesma forma que os EUA, o
Brasil ainda não superou essa genealogia cruel.
As desigualdades associadas a raça e etnia configuram um16

abismo — e, claro, propiciaram a geração de conflitos, a
inclinação para o populismo e a instalação ocasional de regimes
autoritários.19

Jeffrey Sachs. In: Veja 40 Anos, set./2008 (com adaptações).

QUESTÃO 8

Assinale a opção incorreta a respeito das relações de coesão no
texto acima.

A A sequência de pronomes possessivos, nas linhas de 2 a 4,
remete à expressão “qualquer sociedade” (R.1-2), que
corresponde ao possuidor, na relação com vários objetos
possuídos.

B A expressão “esses aspectos” (R.6) retoma os aspectos
enumerados como “quatro características” (R.2).

C O termo “naquela terceira esfera” (R.7) remete à ideia de
“compromisso com os direitos humanos” (R.4).

D A expressão “Esse nascimento violento” (R.11) retoma a ideia
que se inicia em “o Brasil” (R.9) e termina em “escravidão
brutal” (R.10).

E O termo “essa genealogia cruel” (R.15) retoma a expressão
“enormes divisões étnicas” (R.11-12).

QUESTÃO 9

Preservam-se a coerência do texto e o atendimento às regras
gramaticais da língua portuguesa ao se inserir sinal indicativo de
crase em 

A “a ciência e a tecnologia” (R.5): à ciência e à tecnologia.
B “a dos direitos” (R.7-8): à dos direitos.
C “as comunidades indígenas e as populações de origem africana”

(R.13): às comunidades e às populações de origem africana.
D “As desigualdades” (R.16): Às desigualdades.
E “a raça” (R.16): à raça.

QUESTÃO 10

Assinale a opção em que a proposta de substituição dos sinais de
pontuação preserva a correção gramatical e a coerência textual,
considerando que, quando necessárias, sejam feitas as devidas
alterações nas letras iniciais maiúsculas ou minúsculas.

A Substituição dos sinais de ponto-e-vírgula logo depois de
“recursos” (R.3), “complexas” (R.4) e “humanos” (R.4) por ponto.

B Substituição do ponto logo após “aspectos” (R.6) por dois-
pontos.

C Substituição da vírgula logo depois de “e” (R.9) por travessão.
D Substituição da vírgula logo após “Américas” (R.9) por

ponto-e-vírgula.
E Substituição do travessão depois de “abismo” (R.17) por

ponto-e-vírgula.
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Texto para as questões de 11 a 13

Crise em países ricos e queda de preços abalam
exportação. O valor de matérias-primas, que lideram vendas
externas, caiu 42% desde julho. A recessão nos países ricos está
provocando queda nas exportações brasileiras e na cotação das
matérias-primas, responsáveis por 65% das vendas do país ao
exterior e por grande parte das reservas acumuladas nos
últimos anos. De julho até a primeira quinzena de novembro, os
preços em dólar das principais matérias-primas recuaram, em
média, 42%. Um estudo mostra que, de janeiro a setembro, os
embarques para o NAFTA caíram 10,2%, em relação ao mesmo
período de 2007. Para a Europa, a queda foi de 5,1%. A situação
só não é mais grave porque as vendas para o MERCOSUL
aumentaram 12,4%, e para a Ásia, 5,7%. A Vale cortará 10% de
sua produção de minério por causa da queda das exportações.
Pelo mesmo motivo, outras empresas, como Suzano e
Votorantim, reduziram sua produção. Nos EUA, megamontadoras
como a General Motors pedem socorro e anunciam o fim de uma
era perdulária.

O Estado de S. Paulo, 23/11/2008, capa (com adaptações).

QUESTÃO 11

Em linhas gerais, o texto aborda aspectos relativos à atual crise
que envolve a economia mundial. A poderosa interdependência
que caracteriza a globalização contemporânea faz que uma crise,
inicialmente localizada, tenda a se disseminar, como ocorre
atualmente. Com relação à origem da atual crise, assinale a opção
correta.

A A incapacidade da União Europeia em compatibilizar os
orçamentos dos países que a integram deu origem à crise
que, rapidamente, atingiu quase todas as economias do
mundo.

B A crise teve origem nos EUA e apresentou, no primeiro
momento, caráter essencialmente financeiro, já que envolvia
instituições especializadas em crédito imobiliário.

C Os denominados países emergentes, entre os quais se situa o
Brasil, foram o ponto de partida da crise ao se confessarem
incapazes de pagar sua monumental dívida externa.

D O pedido de concordata, logo seguido pela decretação da
falência da maior montadora norte-americana — a General
Motors — principiou o processo de crise hoje instalado.

E A crise teve início quando os mercados financeiros mundiais
descobriram, para surpresa geral, o enorme deficit comercial
e orçamentário do mais rico país, os EUA.

QUESTÃO 12

Considerando as informações contidas no texto, é correto afirmar
que as exportações brasileiras para o bloco formado por EUA,
Canadá e México, até setembro de 2008, quando comparadas a
igual período do ano anterior,

A conheceram queda de cerca de 10%.
B mantiveram-se estáveis.
C aumentaram em torno de 10%.
D apresentaram índices iguais ao das exportações para a

Europa.
E superaram as exportações para a América do Sul.

QUESTÃO 13

Considerando a realidade econômica mundial contemporânea e
as informações apresentadas no texto, assinale a opção incorreta.

A Em larga medida, o Brasil está sofrendo os efeitos da crise
porque a maior parte de suas exportações concentra-se em
matérias-primas, cuja cotação está em significativa baixa.

B Entre os produtos exportados pelo Brasil, que dão
considerável sustentação à sua balança comercial e hoje
sofrem os efeitos da recessão mundial, destacam-se, entre
outros, soja, laranja, carne e minérios. 

C Apesar das vicissitudes do momento e do impacto causado
pela crise em setores da economia brasileira, o mercado
financeiro nacional manteve-se estável, o mesmo ocorrendo
com sua moeda em relação ao dólar.

D Um aspecto da atual crise que chama a atenção é que ela
atinge, em primeiro lugar, as economias mais poderosas do
planeta, como os EUA, a União Europeia e o Japão.

E O texto explicita relação direta entre o quadro recessivo
atualmente vivido pelos países economicamente mais
poderosos e a redução de suas importações junto a países
emergentes, como o Brasil.

Texto para as questões 14 e 15

Diante da ameaça de calote do Equador, que se recusou
a pagar 243 milhões de dólares ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o governo
brasileiro decidiu abandonar a retórica da conciliação.
O presidente Lula ordenou que o embaixador brasileiro que serve
em Quito voltasse ao Brasil para consultas. A medida é um passo
para o rompimento das relações diplomáticas com o país
sul-americano. A última vez em que se adotou medida desse tipo
foi em 1999, em retaliação a manobras de tropas colombianas no
norte do Brasil. O BNDES era o financiador de uma obra da
construtora Odebrecht que vem sendo alvo de acusações de
irregularidades pelo governo de Rafael Correa. Em setembro,
Correa anunciou a expulsão da companhia do país. A nova
postura da diplomacia brasileira foi elogiada por ex-chanceleres
que, no entanto, acham que a medida pode ter chegado tarde.

O Globo, 22/11/2008, capa (com adaptações).

QUESTÃO 14

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção
correta com relação ao atual panorama latino-americano.

A O atual governo equatoriano chegou ao poder com apoio
explícito dos EUA, o que causou desconfianças entre os
vizinhos sul-americanos.

B O episódio descrito no texto é o primeiro em que, nos
últimos anos, uma empresa brasileira sofre algum tipo de
constrangimento na região.

C Em geral, a atual diplomacia brasileira tem sido considerada
inflexível ou intolerante com ações extremadas de
nacionalismo de seus vizinhos.

D Ao chamar seu embaixador de volta ao país, o Brasil cortou
relações diplomáticas com o Equador e exigiu receber o
empréstimo concedido. 

E Atualmente, convergência de pontos de vista tende a
aproximar os governos da Venezuela (Hugo Cháves), da
Bolívia (Evo Morales) e do Equador (Rafael Correa).
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QUESTÃO 15

Ao mencionar a crise diplomática entre Brasil e Colômbia, em 1999, o
texto remete a uma situação que envolve o país vizinho há bastante
tempo e que cria tensões na região amazônica. Os graves problemas
com os quais se depara a Colômbia, cujos reflexos se fazem sentir no
Brasil e em outros países sul-americanos, incluem

A o tráfico de mulheres e de crianças.
B o contrabando de minerais radioativos e de fármacos.
C a explosão demográfica e as forças paramilitares.
D as ações da guerrilha e do narcotráfico.
E o contrabando de armas nucleares e convencionais.

QUESTÃO 16

Considerando a figura acima, que apresenta uma janela do Internet
Explorer 6.0 em uso para acesso a uma página web, assinale a opção
correta acerca de conceitos de Internet e intranet.

A No campo , os caracteres
index.shtml indicam que se trata de uma página web segura.

B O texto mostrado na página web pode ser copiado para um
aplicativo de edição de textos, utilizando-se a opção Copiar do
menu , e poderá ser formatado com fonte Arial, tamanho 20.

C A ferramenta  permite editar o texto mostrado na página web
e formatá-lo para carta.

D Ao se clicar a ferramenta , é possível criar palavras chaves
para uma busca posterior.

E Ao se clicar a ferramenta , a página será atualizada.

QUESTÃO 17

Assinale a opção correta com relação a conceitos de Internet.

A A tecnologia WWWD (world wide web duo) substituirá a WWW,
acrescentando realidade virtual e acesso ultrarrápido. 

B HTTPS é um protocolo que permite fazer upload de arquivos, para
serem disponibilizados na Internet. 

C Para se disponibilizar arquivo de dados na Internet, é necessário
comprimir os dados por meio do aplicativo ZIP. 

D O MP3 utiliza uma técnica de compressão de áudio em que a perda
de qualidade do som não é, normalmente, de fácil percepção pelo
ouvido humano.

E Para se transferir um texto anexado a um e-mail, deve-se utilizar
aplicativo PDF.

QUESTÃO 18

A respeito de segurança e proteção de informações na
Internet, assinale a opção incorreta.

A Embora o uso de aplicativo antivírus continue sendo
importante, grande parte da prevenção contra os vírus
depende dos usuários, porque as infecções ocorrem em
função do comportamento do usuário, como abrir
anexo de e-mail, clicar em um link ou fazer download
de arquivo.

B Uma forma de evitar infecções no computador é
manter o antivírus ativado e atualizado e deixar
agendadas varreduras periódicas.

C Uma forma de proteção contra vírus eletrônicos é a
troca periódica de senhas sensíveis.

D Usuários devem atentar para e-mail desconhecido e
evitar propagar correntes com o objetivo de minimizar
infecções por vírus.

E Os vírus surgem cada vez mais rapidamente, mas a
instalação de antivírus é suficiente para eliminá-los,
por meio do reconhecimento da assinatura do vírus.

QUESTÃO 19

Acerca dos conceitos de hardware e software, assinale a
opção correta.

A Para se fazer cópia de segurança, procedimento
fundamental para proteger os dados contra infecção de
vírus, são necessários hardware e software específicos
para backup.

B A expansão da memória ROM, que armazena os
programas em execução temporariamente, permite
aumentar a velocidade de processamento.

C USB (universal serial bus) é um tipo de barramento
usado para conectar facilmente ao computador várias
categorias de dispositivos, como teclados, mouses,
monitores, escâneres, câmeras e outros.

D Multimídia é um software que executa músicas
compactadas com qualidade. 

E A informação Intel core duo indica que o computador
possui dupla memória RAM, o que acelera o
processamento dos dados. 

QUESTÃO 20

Quanto a organização e gerenciamento de arquivos, pastas
e programas, assinale a opção correta.

A No sistema gerenciador de arquivos, a pasta Lixeira

possui a função de armazenar os arquivos excluídos.
B Ao se criar uma pasta com o nome documentos, todos

os arquivos que forem salvos na referida pasta terão a
extensão .doc.

C Os arquivos armazenados na pasta ZIP são
automaticamente criptografados para evitar acesso
indevido. 

D Um procedimento que deve ser adotado
periodicamente pelo usuário para liberar espaço de
disco é a exclusão de arquivos desnecessários usando

a tecla .
E Na instalação dos sistemas operacionais atuais, já são

disponibilizados aplicativos de edição de textos,
planilhas eletrônicas e programas de apresentação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões de 21 a 23

Na Paraíba, a ação dos preadores havia motivado
desentendimentos com os tupinambás, lá chamados de potiguaras,
comedores de camarão. A resistência das comunidades formadas
por esses indígenas, aliada às peculiaridades da navegação
naquelas costas, cujo regime de ventos e correntes dificultava a
viagem de retorno e as comunicações com Pernambuco, fez com
que a guerra pela conquista da Paraíba se prolongasse durante
mais de 25 anos. A inimizade surgiu pela ação de mamelucos,
mestiços que andavam resgatando peças cativas e amealhando
outras mercadorias, roubando-as com violência e enganos. Em
1574, o rapto de uma cunhã do sertão serviu de pretexto para o
início das hostilidades entre os colonos portugueses e os
habitantes da Paraíba. Nessa ocasião, dois engenhos foram
assaltados e queimados e um dos donos ali foi morto. Nos
25 anos seguintes, várias outras tentativas de colonização foram
patrocinadas pelas autoridades portuguesas e pelos colonos mais
ricos da capitania de Pernambuco. Todas foram repelidas pelos
nativos com auxílio francês.

Em 1580, um abastado colono pernambucano, Frutuoso
Barbosa, ofereceu-se para conquistar esses territórios em troca de
privilégios — terras e gentio. Ao chegar à boca da barra do
Paraíba, ele encontrou 7 naus francesas, queimou 5 e matou
alguns marinheiros. Sob ataque cerrado dos nativos e dos
franceses, recuou para Pernambuco. Na segunda investida,
Frutuoso limitou-se a queimar navios franceses. Em 1583, deixou
Pernambuco nova expedição destinada a conquistar a Paraíba.
Depois de queimar navios e espantar os potiguaras, fundaram
uma fortaleza e um povoado nas imediações da barra do rio
Paraíba. Na medida em que os portugueses se assenhoreavam do
litoral da Paraíba, os franceses passaram a fortificar-se na baía da
Traição. Em 1586, a guarnição de soldados portugueses e
espanhóis bateu em retirada. Nova expedição vinda de
Pernambuco, em 1586, conseguiu desalojar os franceses da baía
da Traição, mas não conseguiu dobrar a resistência dos
potiguaras. Os franceses rumaram para o Rio Grande.

Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma

interpretação. São Paulo: SENAC, 2008, p. 97-100 (com adaptações).

QUESTÃO 21

Segundo o texto, além das dificuldades inerentes à navegação na
área, os problemas vividos pelos portugueses e colonos de
Pernambuco, nas tentativas de conquista da Paraíba, explicam-se,
entre outros fatores, pela

A reação dos índios locais aos luso-brasileiros que queriam
aprisioná-los e escravizá-los.

B recusa da Coroa portuguesa em auxiliá-los na difícil
empreitada.

C imensa distância marítima que teriam de vencer para
alcançar a região.

D impossibilidade de comunicação verbal com os indígenas
locais.

E diversidade étnica e cultural a ser enfrentada no território
paraibano.

QUESTÃO 22

Quanto ao processo de conquista do território paraibano, ainda no
primeiro século da colonização portuguesa no Brasil, assinale a
opção incorreta.

A A reação dos potiguaras mostrou-se vigorosa e, não raro,
contou com ajuda de outros europeus.

B A conquista foi rápida, tal como se estendeu o processo de
ocupação da área. 

C Ações dos luso-brasileiros, com roubos, engodos e preações,
motivaram a hostilidade dos potiguaras.

D Pernambuco constituiu-se em área nuclear da conquista do
litoral nordestino, inclusive da Paraíba.

E A agroindústria açucareira garantiu a colonização do
Nordeste.

QUESTÃO 23

Infere-se do texto que o processo de ocupação e conquista da
Paraíba, como, de resto, de quase todo o Brasil, por parte dos
luso-brasileiros, foi também marcado pelas disputas entre países
europeus pela posse das terras e das riquezas americanas. Isso se
confirma no texto, que enfatiza

A a presença holandesa no Nordeste, impulsionada pelo
extrativismo vegetal.

B a insistência dos contrabandistas ingleses na exploração do
pau-brasil.

C a aliança entre os franceses e os tupinambás que viviam na
Paraíba.

D o esforço dos calvinistas em evangelizar as populações
nativas do Brasil.

E a disposição dos espanhóis em assegurar seu domínio em
toda a América.

QUESTÃO 24

Em um contexto de crise acentuada, Vargas, ministro da
Fazenda de Washington Luís, tornou-se candidato por proposta
da Aliança Liberal, sendo indicado para a vice-presidência João
Pessoa, que recusou seu apoio aos candidatos oficiais do Catete:
Júlio Prestes (de São Paulo) e Vital Soares (da Bahia).
Contestada a vitória de Júlio Prestes, definiu-se o processo que
levou Getúlio Vargas ao poder, com o apoio de Antonio Carlos,
de Minas, onde irrompeu o levante.

Idem, ibidem, p. 632.

Relativamente ao tema abordado no texto acima, assinale a opção
correta.

A A Revolução de 1930 foi liderada por Getúlio Vargas, um
gaúcho que não chegou a participar da República Velha. 

B Inscrita na bandeira paraibana, a palavra “nego” remete à
negativa do governador do estado em apoiar o golpe
ditatorial do Estado Novo.

C Candidato a vice-presidente na chapa liderada por Vargas, o
paraibano João Pessoa, embora eleito, não chegou a tomar
posse.

D Contestar os resultados das eleições na República Velha,
como em 1930, era comum em face de um processo eleitoral
repleto de fraudes.

E O assassinato de João Pessoa foi o estopim que levou à
revolução que depôs Getúlio Vargas em 1945.
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QUESTÃO 25

Paraibano que ganhou projeção no cenário político nacional, José
Américo de Almeida teve seu nome lançado como candidato à
presidência da República nas eleições de 1938, frustradas pelo
golpe de 10 de novembro de 1937, que manteve Vargas no
Palácio do Catete com poderes ditatoriais. No início de 1945,
uma entrevista concedida por José Américo ao jornalista Carlos
Lacerda, ao ser publicada, furou o cerco imposto pela rígida
censura do Estado Novo e marcou o início do processo que, em
outubro, levou à deposição de Getúlio. Considerando essas
informações, é correto afirmar que José Américo desempenhou
papel relevante, entre outros momentos da história política
brasileira, no

A desdobramento da crise que, vigorosa ao longo da década de
20, culminou na queda do presidente Artur Bernardes e na
ascensão de Vargas ao poder nacional.

B estabelecimento do calendário eleitoral que garantiu a
realização das eleições presidenciais em 1938, como queria
Vargas.

C surgimento e na expansão do movimento tenentista,
comprometido com o apoio incondicional à República
Velha.

D apoio à censura imposta à imprensa durante o Estado Novo,
prática desaparecida apenas após a queda de Vargas. 

E colapso do regime autoritário comandado por Vargas,
ocorrido no contexto de encerramento da Segunda Guerra
Mundial.

Texto para as questões de 26 a 30

O planalto da Borborema fica na parte leste da região
Nordeste, de Alagoas ao Rio Grande do Norte, e é mais extenso
na Paraíba e em Pernambuco. Ele serve de barreira para os ventos
úmidos vindos do oceano, o que permite a ocorrência de chuvas
nas encostas leste. A Depressão Sertaneja-São Francisco estende-
se por todos os estados nordestinos, exceto o Maranhão e o Piauí.
O grande problema do sertão nordestino não é a falta de chuvas,
mas a sua irregularidade. Praticamente, elas só ocorrem de
dezembro a abril.

O Agreste foi povoado principalmente a partir do século
XVIII, bem depois da Zona da Mata e do Sertão. Muitas cidades
que aí surgiram eram locais de feiras de compra e venda de gado.
A expansão ferroviária explica o crescimento de muitas cidades
que eram pontos de partida ou de parada dos trens, como
Quixeramobim, Sobral, Campina Grande e Caruaru. O processo
de modernização da economia brasileira, no século XX,
repercutiu no Nordeste, Paraíba incluída. A partir da criação da
SUDENE, em 1959, investimentos foram direcionados, entre
outras atividades, para a criação de distritos industriais, a
exemplo do Centro Industrial de Aratu, na Bahia; dos distritos
industriais de Cabo, Jaboatão e Paulista, em Pernambuco; do de
Gramame, na Paraíba.

Toda a produção nacional de algodão arbóreo é obtida
no Nordeste. A principal área de produção situa-se no Sertão do
Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí. A Bahia é o maior
produtor de algodão herbáceo, seguida por Ceará, Paraíba e Rio
Grande do Norte.

O Agreste, cuja economia se baseia nas atividades
agropecuárias, apresenta áreas com alta densidade demográfica
e importantes centros urbanos, entre os quais se destacam
Campina Grande, na Paraíba, Caruaru e Garanhuns, em
Pernambuco, que desempenham função de centros regionais.

QUESTÃO 26

Relativamente ao planalto da Borborema, assinale a opção
correta.

A Por ser menos extenso no território paraibano, esse planalto
exerce influência irrelevante na configuração climática do
estado. 

B Na Paraíba, o planalto em questão atinge sua altitude
máxima, com um conjunto diversificado de elevações acima
dos três mil metros.

C Geologicamente, o planalto da Borborema não sofreu a ação
da erosão, provavelmente por ser formado por rochas muito
recentes.

D Ao funcionar como barreira natural, esse planalto
praticamente impede a ocorrência de chuvas na denominada
Zona da Mata.

E O relevo, principalmente devido ao planalto da Borborema,
influencia na circulação das massas de ar quentes e úmidas
do oceano.

QUESTÃO 27

Em relação ao clima da região em que a Paraíba está inserida,
assinale a opção incorreta.

A O termo inverno é comumente utilizado pelos sertanejos para
denominar o período de chuva.

B Segundo o texto, na Paraíba, a principal questão
pluviométrica é a própria escassez de chuvas.

C No Sertão, o clima é semiárido e o solo, não muito
permeável, dificulta a penetração da água das chuvas.

D A ação do planalto da Borborema retira grande parte da
umidade dos ventos vindos do oceano.

E Ausência de chuva implica perdas na lavoura e na pecuária;
em excesso, transborda rios e provoca inundações.

QUESTÃO 28

No que concerne à construção do espaço no Nordeste e na
Paraíba, assinale a opção correta.

A Introduzida na Zona da Mata, a cana-de-açúcar foi
historicamente irrelevante para a fixação humana na área.

B Ao contrário de outras áreas do Nordeste, a ausência de
linhas férreas explica a inexistência de importantes centros
urbanos no Sertão paraibano.

C O surgimento de cidades no Agreste vincula-se, em larga
medida, à criação de gado destinado à alimentação e ao
trabalho nos engenhos.

D Campina Grande é classificada, sob o ponto de vista técnico,
como metrópole regional, pela influência que exerce na
região nordestina.

E As feiras paraibanas restringiram-se ao comércio de gado,
razão pela qual não repercutiram significativamente na
formação urbana do estado da Paraíba.
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QUESTÃO 29

Com referência à economia paraibana e nordestina, assinale a

opção correta.

A O processo de modernização econômica do Brasil, a partir

da Era Vargas, foi monopolizado pelo eixo Sul-Sudeste.

B A criação da SUDENE inscreve-se entre as grandes

realizações do governo Vargas e sua atuação concentrou-se

na Zona da Mata.

C O modelo de desenvolvimento adotado pela SUDENE

excluiu, sistematicamente, investimentos em irrigação no

Sertão paraibano.

D O distrito industrial paraibano de Gramame é, ao lado de

outros, exemplo do esforço de modernização econômica da

região nordestina. 

E A política agrícola desenvolvida pela SUDENE sempre se

voltou para a agricultura de subsistência, excluindo cultivos

comerciais.

QUESTÃO 30

Assinale a opção incorreta a respeito da distribuição espacial das

atividades econômicas da Paraíba.

A A Zona da Mata concentra as lavouras de subsistência, ou

seja, essencialmente não-comerciais. 

B A Paraíba se destaca na produção de algodão arbóreo e

herbáceo.

C A agricultura e a criação de animais são atividades

particularmente fortes na área do Agreste.

D O Agreste apresenta áreas urbanas com significativa

concentração populacional.

E Entre os aspectos positivos dos projetos de irrigação está a

criação de empregos formais.

QUESTÃO 31

Se um indivíduo remeter dinheiro para o exterior, sem

autorização legal e sem declará-lo à repartição federal

competente, ele praticará crime contra

A o Sistema Financeiro Nacional.

B a ordem tributária.

C a ordem econômica.

D a fé pública.

E a administração pública.

QUESTÃO 32

Considerando que um cidadão, vítima de prisão abusiva, tenha
apresentado sua representação, na Corregedoria da Polícia Civil,
contra o delegado que a realizou, assinale a opção correta quanto
ao direito de representação e ao processo de responsabilidade
administrativa, civil e penal no caso de crime de abuso de
autoridade.

A Eventual falha na representação obsta a instauração da ação
penal.

B A ação penal é pública incondicionada.
C A representação é condição de procedibilidade para a ação

penal.
D A referida representação deveria ter sido necessariamente

dirigida ao Ministério Público (MP).
E Se a representação apresentar qualquer falha, a autoridade

que a recebeu não poderá providenciar, por outros meios, a
apuração do fato.

QUESTÃO 33

Considerando que uma pessoa tenha sido presa em flagrante pelo
crime de tráfico de drogas, assinale a opção correta acerca da
investigação desse caso.

A A autoridade de polícia judiciária deve fazer, imediatamente,
comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do
auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do MP, em
24 horas.

B Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e
estabelecimento da materialidade do delito, é prescindível o
laudo de constatação da natureza e quantidade da droga.

C O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o
indiciado estiver preso, e de 45 dias, se estiver solto.

D A ausência do relatório circunstanciado torna nulo o
inquérito policial.

E A autoridade policial, após relatar o inquérito, deverá
remeter os autos à justiça, que os encaminhará ao MP.
Depois disso, a autoridade policial não poderá, de ofício,
continuar a investigação, colhendo outras provas.

QUESTÃO 34

Eduardo abandonou seu pai, Pedro, de 71 anos de idade,
em uma casa de saúde, ao mesmo tempo em que deixou de prover
as necessidades básicas dele.

Acerca dessa situação hipotética, de acordo com o Estatuto do
Idoso, assinale a opção correta.

A Se Pedro tivesse 60 anos de idade, a situação não se
enquadraria no Estatuto do Idoso, que regula os direitos das
pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.

B  Eduardo praticou dois delitos cujos núcleos dos tipos penais
são, respectivamente, abandonar e deixar de prover.

C À conduta praticada por Eduardo aplica-se o procedimento
previsto na Lei dos Juizados Especiais e, subsidiariamente,
no que couberem, as disposições do Código Penal (CP) e do
Código de Processo Penal (CPP).

D O crime praticado por Eduardo é de ação penal pública
condicionada, aplicando-se a ele as disposições do CP
relativas à imunidade absoluta e relativa.

E Se Eduardo agiu com culpa, ainda assim sua conduta deve
ser punida.



UnB/CESPE – SEAD/SEDS/PCPB

Cargos: Agente de Investigação e Escrivão de Polícia – 8 –

QUESTÃO 35

César, oficial da Polícia Militar, está sendo processado

pela prática do crime de tortura, na condição de mandante, contra

a vítima Ronaldo, policial militar. César visava obter informações

a respeito de uma arma que havia sido furtada pela vítima.

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção

correta de acordo com a lei que define os crimes de tortura.

A O tipo de tortura a que se refere a situação mencionada é a

física, pois a tortura psicológica e os sofrimentos mentais

não estão incluídos na disciplina da lei que define os crimes

de tortura.

B Se César for condenado, deve incidir uma causa de aumento

pelo fato de ele ser agente público.

C Se César for condenado, a sentença deve declarar

expressamente a perda do cargo e a interdição para seu

exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, pois esses

efeitos não são automáticos.

D A justiça competente para julgar o caso é a militar, pois

trata-se de crime cometido por militar contra militar.

E O delito de tortura não admite a forma omissiva.

QUESTÃO 36

Um adolescente foi apreendido no dia 5/8/2008 e tem

contra si representação por ato infracional equiparado aos delitos

de roubo e extorsão. Desde aquela data, aguarda sentença na

unidade de internação.

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta,

segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A O prazo para internação provisória de adolescente é de

sessenta dias.

B São princípios fundamentais do referido diploma legal a

excepcionalidade, a brevidade e a observância da condição

peculiar do menor, que é pessoa em desenvolvimento.

C Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(STJ), ao se encerrar a instrução criminal, supera-se a

alegação de constrangimento ilegal.

D Segundo a jurisprudência do STJ, a periculosidade abstrata

do agente assim como a probabilidade de prática de novos

crimes, sem fundamento concreto, servem como

embasamento para manutenção da internação provisória do

menor por tempo indeterminado.

E Nos atos infracionais cometidos sem violência ou grave

ameaça, também é possível a segregação provisória.

QUESTÃO 37

Com relação às ações praticadas por organizações criminosas,

assinale a opção correta segundo a legislação que rege a matéria.

A Em caso de condenação, o réu pode apelar em liberdade.

B Os condenados por crime decorrente de organização

criminosa podem iniciar o cumprimento da pena em regime

aberto ou semiaberto.

C A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação

praticada por organizações criminosas não será realizada se

já houver identificação civil.

D Se a autoridade policial estiver diante da realização do crime

praticado por organização criminosa, pode retardar a

realização da prisão, sob o fundamento de aguardar o

momento oportuno para tanto, colhendo-se mais provas e

informações. 

E Independentemente de autorização judicial, o agente policial

pode ingressar, como se fosse um autêntico membro, em

organizações criminosas de qualquer tipo, a fim de colher

dados e provas para o combate ao crime organizado.

QUESTÃO 38

Acerca dos crimes de lavagem de capitais, assinale a opção

incorreta.

A São objetos materiais do crime de lavagem: o bem, o direito

ou o valor proveniente de crime.

B A lei exige a demonstração da existência da materialidade de

um crime antecedente.

C Segundo o STJ, a lei privilegia a separação obrigatória das

ações penais e a autonomia do feito referente à lavagem de

dinheiro, sob o argumento de que seria providência

indispensável à eficácia da legislação, já que, primeiro, o

procedimento relativo à infração antecedente pode estar

sujeito à jurisdição de outro país e, segundo, é necessário

que se resguarde a persecução criminal, ante a gravidade e

a reiteração de delitos que desafiam o Estado.

D A pena do crime de lavagem de dinheiro é aumentada se esse

crime é cometido por intermédio de organização criminosa.

E O delito de lavagem de dinheiro não é punível se isento de

pena o autor do crime antecedente.
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QUESTÃO 39

A Lei n.º 10.826/2003 — Estatuto do Desarmamento —
determinou que os possuidores e os proprietários de armas de
fogo não-registradas deveriam, sob pena de responsabilidade
penal, no prazo de 180 dias após a publicação da lei, solicitar
o seu registro, apresentando nota fiscal de compra ou
a comprovação da origem lícita da posse ou entregá-las à Polícia
Federal. Houve a prorrogação do prazo por duas vezes —
Lei n.º 10.884/2004 e Lei n.º 11.118/2005 — até a edição da
Lei n.º 11.191/2005, que estipulou o termo final para o dia
23/10/2005.

Assinale a opção correta acerca do estatuto mencionado no texto
acima.

A O porte consiste em manter no interior de residência, ou
dependência desta, ou no local de trabalho a arma de fogo.

B A posse pressupõe que a arma de fogo esteja fora da
residência ou do local de trabalho.

C As condutas delituosas relacionadas ao porte e à posse de
arma de fogo foram abarcadas pela denominada abolitio
criminis temporária, prevista na Lei n.º 10.826/2003.

D O porte de arma, segundo o Estatuto do Desarmamento,
pode ser concedido àqueles a quem a instituição ou a
corporação autorize a utilização em razão do exercício de
sua atividade. Assim, um delegado de polícia que esteja
aposentado não tem direito ao porte de armas; o pretendido
direito deve ser pleiteado nos moldes previstos pela
legislação para os particulares em geral. 

E A objetividade jurídica dos crimes de porte e posse de arma
de fogo, tipificados na Lei n.º 10.826/2003, restringe-se à
incolumidade pessoal.

QUESTÃO 40

Marcos foi condenado a 14 anos de reclusão pelo crime
de homicídio qualificado, praticado em 8/8/2006, e está
cumprindo pena no regime fechado.

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção
correta de acordo com a Lei de Execução Penal (LEP) e a Lei dos
Crimes Hediondos.

A Para receber o benefício da progressão de regime, o acusado
deve preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso
temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário),
sendo obrigatória a realização do exame criminológico antes
do deferimento da progressão de regime.

B A novel legislação dos crimes hediondos estabeleceu prazos
mais rigorosos para a progressão prisional, porém pode ser
aplicada aos casos ocorridos anteriormente à sua vigência,
por ser tratar de legislação especial em relação à LEP.

C Marcos deve cumprir a pena integralmente em regime
fechado, por se tratar de crime hediondo.

D Se Marcos for punido por falta grave, não pode perder o
direito ao tempo remido, sob pena de ofensa ao direito
adquirido.

E Em caso de cometimento de falta grave pelo condenado, será
interrompido o cômputo do interstício exigido para a
concessão do benefício da progressão de regime prisional,
qual seja, o cumprimento de um sexto da pena no regime
anterior.

QUESTÃO 41

Quanto a revogação e invalidação (ou anulação) de atos

administrativos, assinale a opção correta.

A O desuso não é suficiente para se revogar um ato

administrativo.

B Em razão de sua natureza, os atos vinculados são, em regra,

revogáveis.

C A revogação dos atos administrativos produz efeitos ex tunc,

uma vez que os atos revogáveis são aqueles que possuem

vício de legalidade.

D A invalidação de um ato administrativo, ao contrário da

revogação, deve ser analisada pelo administrador sob o

enfoque da conveniência e da oportunidade.

E O poder de autotutela da administração não encontra limites

no rol dos direitos previstos no art. 5.º da Constituição

Federal de 1988 (CF). 

QUESTÃO 42

O princípio da eficiência na administração pública foi inserido no

caput do art. 37 da CF apenas com a edição da Emenda

Constitucional n.º 19/1998. Entretanto, mesmo antes disso, já era

considerado pela doutrina e pela jurisprudência pátria como um

princípio implícito no texto constitucional. Sob o enfoque desse

princípio, assinale a opção correta.

A A burocracia administrativa é considerada um mal

necessário, de forma que a administração não deve

preocupar-se em reduzir as formalidades destituídas de

sentido.

B O princípio da eficiência, relacionado na CF apenas na parte

em que trata da administração pública, não se aplica às ações

dos Poderes Legislativo e Judiciário.

C O princípio da gestão participativa, que confere ao

administrado interessado em determinado serviço público a

possibilidade de sugerir modificações nesse serviço, não

guarda relação com o princípio da eficiência.

D A imparcialidade e a neutralidade do agente administrativo

na prática dos atos não contribuem para a efetivação do

princípio da eficiência. 

E A transparência dos atos administrativos é um importante

aspecto do princípio da eficiência, na medida em que coíbe

a prática de atos que visam à satisfação de interesses

pessoais.
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QUESTÃO 43

O estado da Paraíba editou uma lei cujo artigo 1.º foi
assim redigido:

Art. 1.º Ficam criadas oitenta funções de confiança de Agente
Judiciário de Vigilância, de provimento em comissão, para
prestar serviços de vigilância aos órgãos do Poder Judiciário.

Nessa situação hipotética, o artigo em questão

A não fere qualquer dispositivo legal ou constitucional.

B fere apenas dispositivos legais, mas respeita todas as normas
e princípios constitucionais relacionados à administração
pública. 

C obedece o inciso V do artigo 37 da CF, que assim dispõe:
“V as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
caso, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.”

D fere, tão-somente, a regra constitucional que prevê a
obrigatoriedade da prévia aprovação em concurso público
para a investidura em cargos e empregos públicos.

E viola regra constitucional que prevê que as funções de
confiança destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento, além de ferir a regra também
inscrita na CF que prevê a obrigatoriedade da prévia
aprovação em concurso público para a investidura em cargos
e empregos públicos.

QUESTÃO 44

A doutrina brasileira reconhece como atributos do ato
administrativo a presunção de legitimidade, a imperatividade, a
exigibilidade e a autoexecutoriedade. Acerca desses atributos,
assinale a opção correta.

A A presunção de legitimidade dos atos administrativos é
absoluta (juris et de jure).

B Os atos praticados no exercício do poder de polícia são,
normalmente, dotados do atributo da autoexecutoriedade.

C A principal distinção entre o atributo da autoexecutoriedade
e da exigibilidade é que o segundo confere à administração
a faculdade de executar a medida prevista em lei. Nesse
sentido, a administração não precisa recorrer ao Poder
Judiciário para implementar o ato dotado do atributo da
exigibilidade.

D Todos os atos administrativos possuem o atributo da
autoexecutoriedade.

E Caso o administrado se sinta lesado pelos excessos
decorrentes de um ato autoexecutório da administração, ele
não poderá recorrer ao Poder Judiciário para ver seu prejuízo
reparado.

QUESTÃO 45

Julgue os itens subsequentes, relativos à administração direta e
indireta.

I As empresas públicas e as sociedades de economia mista são
criadas por lei específica. 

II A criação de uma fundação pública se efetiva com a edição
de uma lei específica. 

III Cabe à lei complementar definir as áreas de atuação das
fundações públicas. 

IV As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de
direito privado, criadas sob a forma de sociedades anônimas
para o exercício de atividade econômica ou, eventualmente,
a prestação de serviços públicos. 

V O regime jurídico das empresas públicas e sociedades de
economia mista é de caráter exclusivamente privado.

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 46

Cada um de nós põe em comum sua pessoa e toda a sua
autoridade sob o supremo comando da vontade geral, e
recebemos em conjunto cada membro como parte indivisível do
todo. Convém que tudo quanto cada qual aliene em virtude do
pacto social de seu poder, de seus bens, de sua liberdade, seja
apenas a parte cujo uso interesse à sociedade, todavia, é preciso
igualmente convir que só o soberano pode ser juiz desse
interesse.

Jean-Jacques Rousseau. Do contrato social. Trad. R. R. da Silva.

Ed. Ridendo Castigat Moraes, p. 10 e 16 (com adaptações).

Esse texto pode ser considerado como o fundamento para a
existência do poder de polícia nas sociedades modernas. Quanto
ao poder de polícia no direito administrativo brasileiro, assinale
a opção correta.

A Em sentido amplo, o poder de polícia pode ser entendido
como a atividade da administração que engloba a polícia
administrativa e a judiciária. A segunda tem como
característica principal a prevenção, por objeto a propriedade
e a liberdade e rege-se pelas normas administrativas.
A primeira é notadamente repressiva, tem por objeto as
pessoas e rege-se por normas processuais penais. 

B O poder de polícia não pode ser delegado a particulares. Isso
significa que a administração não pode sequer contratar
empresa para a instalação de equipamentos que auxiliem nas
atividades materiais de constatação de infrações.

C São atributos do poder de polícia a autoexecutoriedade, a
imperatividade e a presunção de legitimidade.

D O poder de polícia também pode-se manifestar por meio
da edição de atos normativos.

E A administração pode cobrar e executar, na via
administrativa, o valor das multas aplicadas aos
administrados, uma vez que o poder de polícia tem como
atributo a autoexecutoriedade.
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QUESTÃO 47

João, agente de investigação, foi designado para

promover diligência relacionada à criação de uma sociedade de

economia mista. O agente deveria localizar o ato constitutivo da

sociedade e analisar a composição do seu capital social.

Diante dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A João deverá dirigir-se à junta comercial para localizar o ato

constitutivo da empresa devidamente registrado. 

B João deverá dirigir-se ao órgão legislativo para localizar a lei

que criou a empresa. 

C Ao analisar o ato constitutivo, é possível que João verifique

tratar-se de empresa cujo capital social é formado

exclusivamente por recursos públicos.

D Ao analisar o ato constitutivo, é possível que João observe

tratar-se de empresa em que o poder público não tem direito

a voto nas deliberações.

E Embora muito provavelmente tenha sido criada sob a forma

de sociedade anônima, a empresa em questão poderia ter

sido criada sob qualquer forma admitida no direito

empresarial brasileiro.

QUESTÃO 48

Os princípios constitucionais podem ser positivados ou não-

positivados. Os positivados são aqueles previstos expressamente

no texto constitucional; os não-positivados não estão escritos no

texto, mas dele podem ser diretamente deduzidos. Nesse sentido,

constitui princípio constitucional não-positivado

A o federativo.

B o republicano.

C o estado democrático de direito.

D o devido processo legal.

E a proporcionalidade.

QUESTÃO 49

O Distrito Federal (DF) não é um estado nem um município, mas

possui competências legislativas de tais. As características do DF

não incluem

A a auto-organização.

B o autogoverno.

C as autonomias tributária e financeira.

D a possibilidade de subdividir-se em municípios.

E a autoadministração.

QUESTÃO 50

A CF veda a intervenção da União nos estados, mas prevê

expressamente hipóteses de exceções. A União pode intervir em

um estado

A para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas

unidades da Federação.

B para prover a execução de uma lei estadual.

C para assegurar a observância do princípio constitucional do

devido processo legal.

D para garantir o pagamento de dívida municipal fundada a um

estado, desde que essa dívida não tenha sido paga, sem

motivo de força maior, por dois anos consecutivos. 

E quando um município não prestar as contas devidas, na

forma da lei, a um estado.

QUESTÃO 51

No âmbito estadual, a Polícia Civil do Estado da Paraíba

A está vinculada ao Poder Judiciário.

B está vinculada ao Poder Legislativo.

C está vinculada ao Poder Executivo.

D está vinculada ao MP.

E não possui vinculação alguma, sendo um órgão

independente.

QUESTÃO 52

É atribuição da chefia de governo

A celebrar tratados internacionais, mediante referendo do

Congresso Nacional.

B vetar projetos de lei, total ou parcialmente.

C manter relações com estados estrangeiros.

D celebrar a paz.

E permitir que forças estrangeiras transitem pelo território

nacional.

QUESTÃO 53

Um juiz de direito que esteja exercendo suas funções no

município de Patos – PB está vinculado

A ao Poder Judiciário do município de Patos.

B ao respectivo governo estadual.

C ao Tribunal de Justiça da Paraíba.

D à Assembléia Legislativa da Paraíba.

E ao STJ.
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QUESTÃO 54

No que diz respeito às medidas provisórias, assinale a opção

correta.

A Somente o presidente da República pode editar medidas

provisórias.

B Medidas provisórias podem ser editadas pelo presidente da

República e pelos senadores.

C Governadores de estado não podem editar medidas

provisórias, pois não existe nenhuma previsão legal para tal

ato.

D Prefeitos municipais podem editar medidas provisórias,

desde que exista previsão expressa apenas na lei orgânica do

município.

E Prefeitos municipais podem editar medidas provisórias,

desde que exista previsão expressa na lei orgânica do

município e na constituição do estado.

QUESTÃO 55

A CF estabelece a garantia da inviolabilidade domiciliar, porém

autoriza a violação do lar durante o período noturno

A por meio de determinação judicial.

B por meio de autorização ou determinação do MP.

C para cumprimento de diligência policial.

D em caso de desastre.

E em caso de descumprimento de lei.

QUESTÃO 56

A respeito da infração penal no ordenamento jurídico brasileiro,

assinale a opção correta. 

A Crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos. 

B Adotou-se o critério tripartido, existindo diferença entre

crime, delito e contravenção. 

C Adotou-se o critério bipartido, segundo o qual as condutas

puníveis dividem-se em crimes ou contravenções (como

sinônimos) e delitos. 

D O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela

natureza da pena privativa de liberdade cominada. 

E A expressão infração penal abrange apenas crimes e delitos.

QUESTÃO 57

Em relação aos sujeitos ativo e passivo da infração penal no

ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção incorreta. 

A A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de infração

penal. 

B Sujeito ativo do crime é aquele que pratica a conduta

descrita na lei. 

C Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado

ou ameaçado pela conduta criminosa. 

D O conceito de sujeito ativo da infração penal abrange não só

aquele que pratica a ação principal, mas também quem

colabora de alguma forma para a prática do fato criminoso.

E Parte da doutrina entende que, sob o aspecto formal, o

Estado é sempre sujeito passivo do crime. 

QUESTÃO 58

Acerca dos institutos da tipicidade, da antijuridicidade e da

culpabilidade previstos no CP, assinale a opção correta. 

A Entende-se em legítima defesa quem, usando

moderadamente dos meios necessários, repele injusta

agressão atual, iminente, ou futura, a direito seu ou de

outrem.

B Coação irresistível e obediência hierárquica excluem a

conduta do agente. 

C Quem age no estrito cumprimento do dever legal não

responde pelo excesso doloso ou culposo.

D Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato

para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou

iminente, que não provocou por sua vontade, nem podia de

outro modo evitar, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era

razoável exigir-se.

E Em regra, não pode alegar estado de necessidade quem tinha

o dever legal de enfrentar o perigo. 
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QUESTÃO 59

Fabiana estava atrasada para o trabalho. Ao retirar o seu
veículo da garagem, percebeu que havia passado em cima de algo
que supunha ser um objeto. Ao descer para verificar do que se
tratava, notou que havia passado por cima do seu filho de 6
meses, que brincava atrás do automóvel. Desesperada, Fabiana
chamou pelo marido, que imediatamente levou a criança ao
hospital. No entanto, o esforço foi vão, pois o filho de Fabiana
faleceu em consequência dos ferimentos sofridos.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta em
relação ao crime de homicídio. 

A Fabiana não cometeu fato criminoso.
B Fabiana cometeu o crime de homicídio culposo, sendo certo

que o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as
consequências da infração a atingirem de forma tão grave
que a sanção penal se torne desnecessária.

C O homicídio culposo é punido com a mesma pena do
homicídio doloso, diminuída de um a dois terços.

D Não pratica crime de homicídio doloso simples o agente que
age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a
injusta provocação da vítima. 

E A utilização de arma de fogo qualifica o crime de homicídio.

QUESTÃO 60

A respeito dos crimes contra o patrimônio, assinale a opção
correta. 

A No crime de furto em residência, para efeitos de aplicação da
pena, é irrelevante o horário em que o agente pratica a ação
criminosa, se durante o dia ou à noite, pois a pena em
qualquer situação será a mesma.

B O emprego de arma de fogo para a prática do crime de roubo
não implica a majoração da pena cominada. 

C Ainda que o agente não realize a pretendida subtração de
bens da vítima, haverá crime de latrocínio quando o
homicídio se consumar.

D A fraude eletrônica para transferir valores de conta bancária
por meio do Internet banking constitui crime de estelionato.

E Para a consumação do crime de extorsão, é indispensável a
obtenção da vantagem indevida.

QUESTÃO 61

Paulino, que é servidor público, e seu vizinho Silvestre,
que não tem vínculo funcional com a administração pública,
subtraíram o computador e a impressora utilizados por Paulino na
sua unidade de lotação, apropriando-se dos equipamentos.
Silvestre tem conhecimento da profissão de Paulino.

Nessa hipótese, Paulino e Silvestre devem responder pelo(s)
crime(s) de 

A peculato e furto, respectivamente.
B peculato. 
C furto e peculato, respectivamente. 
D furto.
E peculato e apropriação indébita, respectivamente. 

QUESTÃO 62

No ordenamento jurídico brasileiro, a imputabilidade penal

A exclui a ilicitude do fato criminoso pela legítima defesa ou

pela falta de discernimento. 

B é irrelevante para a aplicação da pena, pois não impede a

condenação do criminoso.

C é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de

determinar-se de acordo com esse entendimento. 

D equivale à potencial consciência da ilicitude. 

E equivale à exigibilidade de conduta diversa. 

QUESTÃO 63

Dois irmãos pretendiam assaltar uma agência do Banco

do Brasil. Para tanto, alugaram um imóvel ao lado da instituição

financeira, adquiriram cordas, sacos plásticos e um aparelho de

telefone celular, tendo, ainda, alugado um veículo para ser

utilizado na fuga. No entanto, antes de iniciarem qualquer ato

contra o patrimônio do banco, a trama foi descoberta por agentes

da polícia civil que monitoravam as linhas telefônicas dos irmãos

mediante interceptação legalmente autorizada. Os dois foram

presos em flagrante sem conseguirem subtrair qualquer valor

alheio.

Nessa situação hipotética, os irmãos 

A não praticaram crime. 

B devem responder por tentativa de roubo. 

C devem responder por tentativa de furto.

D devem responder por tentativa de estelionato.

E devem responder por tentativa de extorsão.

QUESTÃO 64

Quem subtrai para si coisa alheia móvel de valor significativo,

mediante grave ameaça praticada com a utilização de arma de

brinquedo, deve responder pelo crime de

A roubo simples.

B roubo com causa especial de aumento de pena. 

C furto simples.

D furto qualificado.

E apropriação indébita. 
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QUESTÃO 65

Agentes de um distrito policial montaram barreira

policial rotineira, com o objetivo de encontrar drogas ilícitas. Um

motociclista, ao passar pela barreira, não atendeu ao sinal de

parada determinado por um agente, pois estava sem capacete e

não possuía licença para conduzir aquele veículo. Ato contínuo,

três policiais efetuaram disparos de pistola contra o motociclista,

que faleceu em consequência das lesões provocadas pelos

disparos. 

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção

correta.

A Por agirem no estrito cumprimento do dever legal, os agentes

não devem responder pela morte do motociclista. 

B Os policiais devem responder pelo crime de homicídio

consumado. 

C Os policiais só iriam se beneficiar da excludente do estrito

cumprimento do dever legal se a barreira tivesse sido

montada em local com altos índices de violência. 

D Por serem policiais, os agentes devem responder por

tentativa de homicídio. 

E Por terem agido em legítima defesa, os agentes não devem

responder pela morte do motociclista.

QUESTÃO 66

Ao retirar seu veículo da garagem de casa, Suzana foi

surpreendida com a ação de dois indivíduos que, mediante grave

ameaça, obrigaram-na a passar para o banco de trás. Um dos

indivíduos saiu dirigindo o automóvel, enquanto o outro manteve

a vítima dominada, impedindo-a de manter contato com a família

ou com autoridades policiais. Após 15 horas, Suzana foi solta em

local de pouco movimento com a sua integridade física

preservada, e os indivíduos fugiram, levando o carro da vítima

para outra cidade. Dois dias depois, as autoridades policiais

recuperaram o bem, que, porém, antes, foi utilizado em um

assalto à agência do Banco do Brasil no interior do estado.

Nessa situação hipotética, de acordo com o CP, Suzana foi vítima

de 

A extorsão. 

B extorsão mediante sequestro.

C sequestro relâmpago. 

D roubo com causa especial de aumento de pena. 

E roubo simples. 

QUESTÃO 67

O chefe de uma equipe de vendedores de uma grande

rede de supermercados exigiu a presença, em sua sala, de um

subordinado que não havia cumprido a meta de vendas do mês e,

com a intenção de ofender-lhe o decoro, chamou-o de burro e

incompetente. Durante a ofensa, apenas os dois encontravam-se

no recinto.

Nessa situação, o chefe 

A poderá responder pelo delito de calúnia.

B poderá responder pelo delito de difamação. 

C poderá responder pelo delito de injúria. 

D não deverá responder por nenhum delito, uma vez que os

crimes contra a honra só se consumam quando terceiros

tomam conhecimento do fato. 

E não deverá responder por nenhum delito, uma vez que a

responsabilidade criminal, no caso, é apenas da pessoa

jurídica (rede de supermercados). 

QUESTÃO 68

Quanto aos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, assinale

a opção correta. 

A O crime de constrangimento ilegal é caracterizado pela

ausência de violência ou grave ameaça por parte de quem o

comete. 

B Bens imóveis podem ser objetos de crime de apropriação

indébita. 

C O indivíduo que introduz animais em propriedade alheia,

sem consentimento de quem de direito e fora das situações

que excluem a ilicitude, não comete fato criminoso, ainda

que resulte prejuízo econômico significativo para o dono do

imóvel. 

D Aquele que acha coisa alheia perdida e dela se apropria,

deixando de restituí-la ao dono ou de entregá-la à autoridade

competente no prazo de 15 dias não comete infração penal,

mas, tão-somente, ilícito civil. 

E O delito de ameaça pode ser praticado de forma verbal,

escrita ou gestual. 
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QUESTÃO 69

Com relação aos crimes definidos no CP brasileiro, assinale a

opção correta. 

A Quem aluga imóvel alheio como próprio sem o

consentimento do proprietário não pratica fato criminoso,

sujeitando-se apenas à obrigação de indenizar o legítimo

proprietário. 

B Aquele que lesa o próprio corpo com o intuito de receber

valor de seguro, formalizando, em seguida, o requerimento

junto à seguradora, pratica crime de estelionato, ainda que

lhe seja negado o pagamento. 

C Aquele que administra mal o saldo de sua conta-corrente e

emite cheque acreditando na suficiência de fundos, quando,

na realidade, não os possuía, comete o delito de estelionato

culposo. 

D Uma garota de programa que, além da prostituição, exerce

outra profissão em estabelecimento comercial não pode ser

vítima do delito de assédio sexual nesse estabelecimento,

pois a norma penal não a protege. 

E Um homem pode ser vítima de estupro praticado por outro

homem. 

QUESTÃO 70

Júnior, advogado, teve o seu relógio furtado. Dias

depois, ao visitar uma feira popular, percebeu que o referido bem

estava à venda por R$ 30,00. Como pagou R$ 2.000,00 pelo

relógio e não queria se dar ao trabalho de acionar as autoridades

policiais, Júnior desembolsou a quantia pedida pelo suposto

comerciante e recuperou o objeto.

Nessa situação hipotética, Júnior 

A agiu em exercício regular de direito e não deve responder

por nenhum delito. 

B não praticou delito, pois o bem adquirido já era de sua

propriedade. 

C praticou o delito de receptação. 

D praticou o delito de estelionato. 

E praticou o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

QUESTÃO 71

Quanto à notitia criminis, assinale a opção correta. 

A É o conhecimento da infração penal pelo MP, titular da ação

penal pública, não podendo ser encaminhada à autoridade

policial. 

B O conhecimento pela autoridade policial da infração penal

por meio de requerimento da vítima denomina-se notitia

criminis de cognição imediata. 

C O conhecimento pela autoridade policial da infração penal

por meio de suas atividades rotineiras denomina-se notitia

criminis de cognição mediata. 

D O conhecimento pela autoridade policial da infração penal

por meio da prisão em flagrante do acusado denomina-se

notitia criminis de cognição coercitiva. 

E Não se reconhece a figura da notícia anônima, sendo

proibido à autoridade policial iniciar investigação com base

em informações apócrifas, uma vez que a CF veda o

anonimato.

QUESTÃO 72

Em relação ao inquérito policial (IP), assinale a opção correta. 

A Do despacho que indeferir o requerimento feito por um

particular para a abertura de IP caberá recurso para a

autoridade hierarquicamente superior, ou seja, o juiz

competente.

B Para verificar a possibilidade de a infração ter sido praticada

de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder

à reprodução simulada dos fatos, ainda que esta contrarie a

moralidade ou a ordem pública, uma vez que o interesse na

solução do delito sobrepõe-se a valores individuais.

C O IP acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir

de base a uma ou outra.

D Em qualquer situação, o MP poderá requerer a devolução

dos autos do IP à autoridade policial para novas diligências.

E Convencida da inexistência do crime, a autoridade policial

poderá mandar arquivar os autos de IP.
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QUESTÃO 73

Segundo a regra geral prevista no CPP o IP deverá ser encerrado

no prazo de

A cinco dias, se o indiciado estiver preso, ou em dez dias,

quando este estiver solto.

B quinze dias, se o indiciado estiver preso, ou em trinta dias,

quando este estiver solto.

C trinta dias, se o indiciado estiver preso, ou em sessenta dias,

quando este estiver solto.

D dez dias, se o indiciado estiver preso, ou em trinta dias,

quando este estiver solto.

E trinta dias, esteja o indiciado preso ou solto.

QUESTÃO 74

Acerca da prova no processo penal, assinale a opção correta. 

A São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo,

as provas consideradas ilícitas. No entanto, a legislação não

proíbe a produção de provas derivadas das ilícitas. 

B Poderá o juiz, de ofício, ordenar, mesmo antes de iniciada a

ação penal, a produção antecipada de provas consideradas

urgentes e relevantes.

C Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o

exame de corpo de delito, podendo supri-lo a confissão do

acusado.

D Em regra, a perícia deverá ser realizada por dois peritos

oficiais. 

E Em regra, o laudo pericial será elaborado no prazo máximo

de trinta dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos

excepcionais, a requerimento dos peritos.

QUESTÃO 75

Em relação aos exames periciais, assinale a opção correta. 

A Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame

externo do cadáver, ainda que haja infração penal a apurar.

B Quando encontrados em posição diversa, os cadáveres

deverão ser colocados em posição horizontal para serem

fotografados.

C Em regra, a autópsia será feita pelo menos seis horas depois

do óbito.

D É vedado aos peritos instruir os laudos com fotografias que

contenham imagens de forte mutilação corporal. 

E Após a conclusão das perícias de laboratório, os peritos

deverão descartar imediatamente o material periciado.

QUESTÃO 76

A respeito do exame para o reconhecimento de escritos, por

comparação de letra, assinale a opção correta. 

A É vedada a requisição de documentos que existirem em

arquivos ou estabelecimentos públicos.

B Para a comparação, poderão servir quaisquer documentos

que o suposto subscritor reconhecer ou já tiverem sido

judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre

cuja autenticidade não houver dúvida.

C A pessoa a quem se atribua o escrito será intimada para o

ato, ficando obrigada a fornecer grafias de seu próprio punho

para comparação. 

D Para a comparação, só serão considerados os escritos

fornecidos pelo indiciado a partir de palavras ditadas pela

autoridade policial. 

E Em caso de recusa do indiciado em fornecer os padrões para

comparação, presumir-se-ão como seus os escritos

examinados. 

QUESTÃO 77

Em relação à natureza jurídica do IP, assinale a opção correta. 

A O IP só será obrigatório para a apuração de crimes de ação

privada. 

B O IP só será obrigatório para a apuração de crimes de ação

pública. 

C Cuida-se de peça meramente informativa, podendo ser

dispensável ao oferecimento da denúncia ou queixa. 

D Trata-se de peça obrigatória, sem a qual a ação penal,

pública ou privada, não poderá ser iniciada.

E Por não ser uma peça obrigatória, o IP poderá não

acompanhar a denúncia ou a queixa, mesmo que sirva de

base para uma ou outra.
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QUESTÃO 78

Dois homens assaltaram uma loja de jóias na cidade X.

Quatro agentes do departamento de polícia civil local foram

acionados e passaram a perseguir os assaltantes sem interrupção.

Os agentes efetuaram a prisão em flagrante dos meliantes em

outro estado da federação, na cidade Y, quatro horas após o

crime.

Tendo como referência essa situação hipotética, assinale a opção

correta acerca das disposições do CPP a respeito da prisão em

flagrante. 

A Os agentes de polícia devem conduzir os assaltantes de volta

ao distrito policial da cidade X para a lavratura do auto de

prisão em flagrante. 

B A prisão em questão é ilegal, uma vez que integrantes da

polícia civil de um estado não têm competência para efetuar

prisões em outra unidade da Federação. 

C Caso seja validada a referida prisão pelo delegado de polícia,

chefe de distrito policial da cidade X, o inquérito respectivo

será nulo. 

D Antes de efetuar a prisão dos assaltantes, os agentes de

polícia deveriam ter requerido ao juiz criminal da cidade Y

o respectivo mandado de prisão dos assaltantes. 

E Os agentes de polícia poderão conduzir os assaltantes ao

distrito policial da cidade Y, onde deverá ser lavrado o auto

de flagrante e, em seguida, remover os presos para o distrito

policial da cidade X. 

QUESTÃO 79

Assinale a opção correta a respeito da prisão preventiva.

A Em respeito ao princípio da presunção de inocência, a prisão

preventiva não pode ser decretada durante o inquérito

policial, mas só após a instauração da ação penal.

B A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da

ordem pública somente quando há indício da existência de

crime e certeza sobre a sua autoria.

C Uma vez revogada a prisão preventiva durante o curso da

ação penal, é defeso ao juiz decretá-la novamente antes do

trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

D O CPP proíbe a decretação da prisão preventiva de quem,

pelas provas constantes nos autos, claramente tenha agido

em legítima defesa. 

E O despacho que decreta a prisão preventiva deve ser sempre

fundamentado; porém, o que a nega prescinde de

fundamentação.

QUESTÃO 80

Com relação à prisão temporária — Lei n.º 7.960/1989—,

assinale a opção correta.

A Só é cabível durante a fase de inquérito policial, sendo

vedada a sua decretação no curso da ação penal. 

B É decretada pelo juiz, de ofício ou em face de representação

de autoridade policial ou de requerimento do Ministério

Público, e tem prazo de cinco dias, prorrogável por igual

período em caso de extrema e comprovada necessidade.

C Pode ser decretada quando há fundadas razões de autoria ou

participação do indiciado em qualquer crime doloso.

D Decorrido o prazo de cinco dias de detenção, o preso deve

ser posto imediatamente em liberdade, ainda que já tenha

sido decretada sua prisão preventiva.

E Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz,

antes de decidir, deve dispensar a oitiva do MP e proferir sua

decisão no prazo de 24 horas.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, que vale quinze pontos, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em

seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois

não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Respeite o limite máximo de trinta linhas. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Em meio aos saques e à insegurança, cidades catarinenses atingidas pelas chuvas estão sob uma

espécie de toque de recolher decretado pela Polícia Militar. Só poderão ficar nas ruas à noite moradores

ou voluntários para ajudar os desalojados. Filas de distribuição de alimentos se espalham pelas cidades.

O Globo, 28/11/2008, capa.

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija texto dissertativo acerca do seguinte tema.

EM MEIO À TRAGÉDIA, A VIOLÊNCIA QUE GERA INSEGURANÇA.

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< aspectos marcantes do quadro de violência e insegurança no Brasil atual;

< que esperar do aparelho policial ante a explosão de violência;

< políticas públicas em áreas marcadas pela insegurança.
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