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FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Se você pensa que vai fracassar, fracassará.

Se você pensa que vai triunfar, triunfará. Depende de você.”
Autor desconhecido
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CONCURSO PÚBLICO

VCPM
ATENÇÃO VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU

CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVACÓDIGO

MANHÃ

A T E N Ç Ã O

1. O contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E) e
discursiva.

2. Ao receber o material, verifique no e seu nome,
número de inscrição, data de nascimento, cargo, prova e opção de língua estrangeira. Qualquer irregularidade
comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. As provas objetiva e discursiva terão juntas duração de 4:15 horas, incluído neste tempo o preenchimento do
e

4. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

5. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, .

8. Você só poderá levar o próprio caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.

9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no , no
e na . Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação

automática do candidato.

10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o e a
. Não esqueça seus pertences.

13. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

Caderno de Questões

Cartão de Respostas Folha de Resposta da Discursiva

Cartão de Respostas Folha de Resposta da Discursiva.

Cartão de Respostas
Cartão de Respostas

Cartão de Respostas
Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

sem levar o Caderno de Questões

Caderno de Questões

Caderno de Questões Cartão de
Respostas Folha de Resposta da Discursiva

Cartão
de Respostas e a Folha de Resposta da Discursiva

Cartão de Respostas Folha de Resposta
da Discursiva

Gabarito Oficial da Prova Objetiva

POLÍCIA MILITAR
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- Língua Portuguesa

02

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

TEXTO 1

O líder político ideal deve reunir algumas
características que o distingam verdadeiramente como
homem político em posição de poder.

Em primeiro lugar, deverá exercer liderança. Ou
seja, que tenha a capacidade de liderar, que tenha em
essência o espírito de chefia. Essa liderança não se aprende
nos livros, mas deve ser conquistada ao longo de anos, a
partir de uma trajetória de realizações, marcada pela retidão
moral, coisa que a cultura política acostumou-se a chamar de
ética.

Além da capacidade para exercer liderança, o líder
precisa conhecer um mínimo de administração, ainda que
tenha colhido bons resultados como síndico do prédio em que
mora ou da pequena empresa que dirige e que, pela
capacidade de administrar conflitos e driblar dificuldades,
resiste a um bom número de anos.

A liderança pode ser algo que obteve durante bom
período de tempo ao lado de pessoas que comandou e das
quais conquistou popularidade, confiança e respeito pelo bom
exemplo que sempre deu. Coisas como garra no trabalho,
lealdade, espírito de equipe, o constante desejo de crescer, a
partir de metas para obter resultados cada vez mais positivos.

O líder não precisa ser culto, mas deverá ser sábio e
mirar-se sempre em exemplos de homens vencedores. Deve
ser popular, sem se deixar cair para o populismo, que é a
vistosa máscara da demagogia. Para isso, deverá não se
deixar trair pela vaidade excessiva nem acreditar em tudo o
que ouve, principalmente quando parte dos bajuladores que
costumam estar à volta, como a mosca azul que insiste em
rondar o banquete para tirar vantagem da porção que
apodreceu.

O líder, se não puder calçar os chinelos simples da
humildade, que pelo menos faça do comedimento uma regra
de viver. Que paute suas palavras sempre pelo que considera
como verdade, mas que não se esqueça que cada um tem a
verdade que sua janela apresenta. Que se lembre sempre de
que o público que o elegeu líder, por mais simples, não é bobo
e dificilmente se deixará enganar mais de uma vez.

Que jamais fale em público aquilo que poderá trazer-
lhe desconforto na intimidade. Que busque ter gosto pela
cultura, por um ambiente sadio que, por extensão, possa ser o
espírito que poderá nortear ações que resultem no bem estar
da comunidade. Esse desejo equivale a renunciar a
considerável porção do egoísmo que em geral mina o espírito
humano e conduz à insanidade do proveito pessoal sobre o
bem público.

O líder deve ser um leitor crítico do mundo, a partir da
realidade que o rodeia. Deverá ser um perspicaz observador,
daqueles que capta desde as coisas simples do cotidiano aos
detalhes e pontos obscuros dos grandes empreendimentos.
Precisa criar o hábito de ler bons livros, pois eles sempre
contêm algo que lhe poderá ser útil na carreira de homem
público e na vida como um todo.

Esse homem talhado para liderar deve desconhecer
o medo. Somente assim será capaz de ousar, pois é a ousadia
o principal impulso que leva a realizações. E são as
realizações que marcarão a passagem e moldarão o nome e a
imagem de líder. Por isso, o líder, em vez de escolher as obras
físicas grandiosas, superficiais e ocas de significado prático,
deverá dar preferência por aquelas que lhe moldem a

O LÍDER POLÍTICO IDEAL

lembrança por séculos, se for preciso, pelo alcance dos
benefícios que elas causem ao maior número possível de
pessoas.

O líder deve ser o homem político em pleno sentido.
Que isso signifique, na vida prática, ter serenidade sempre,
por maior a tormenta, jamais renunciar ao equilíbrio, medir-se
pela sensatez, pela justiça e retidão. O homem de liderança
deve levar uma vida tão natural que jamais tenha do que
reclamar ou arrepender-se se for colhido por alguma câmera
escondida ou a chamada “câmera indiscreta”. Significa
pensar que a elevação de caráter deve ser algo intrínseco,
inegociável, da qual jamais se esconde ou foge.

Claro que o líder, como gente de carne e osso, tem o
direito de ser humano e, quando for o caso, indignar-se,
esbravejar, protestar, questionar, sem jamais esquecer a
medida da sensatez e do equilíbrio. O líder tem sim o direito de
errar, mas que na sua contabilidade de vida, esses pequenos
borrões sejam cobertos pelo amplo espectro da obra que
realizou.

Pena que essa figura esteja desaparecendo cada
vez mais da arena real para um velho quadro, escondido atrás
de um armário de um cômodo que abriga coisas esquecidas.

(LISBOA, Antônio. Diário da Manhã, Goiânia, 19/03/10.)

1. Segundo o autor, “o líder político ideal deve reunir
algumas características que o distingam verdadeiramente
como homem político em posição de poder” (1º parágrafo). Na
verdade, fazendo-se uma leitura mais abrangente, é possível
concluir que as características relacionadas no texto podem
ser idealmente atribuídas a outras formas de liderança, como
a liderança militar, a liderança religiosa, a liderança
empresarial, etc. Das características do líder ideal abaixo
relacionadas, NÃO está de acordo com o texto a seguinte:

A) saber exercer a liderança, ou ter em essência o espírito de
chefia, num processo de conquista duradouro, pela
trajetória de realizações e pela correção moral, em
permanente respeito à ética.

B) conhecer um mínimo de administração, tendo passado
pelo menos por algumas experiências administrativas,
como ter sido síndico de prédio, ou dirigido pequena
empresa, ou ainda pela experiência acumulada, que lhe
conferiu a capacidade de administrar conflitos e driblar
dificuldades.

C) ter sabedoria, sem necessariamente ser culto, mirando-
se sempre em exemplos de homens vencedores; ser uma
pessoa acessível ao povo, sem se deixar macular pela
demagogia; ser humilde, controlando a vaidade, para não
se deixar envolver pelos aduladores.

D) ser comedido, pautando suas palavras pelo que
considera a verdade, sem encobrir falsidades, e sempre
respeitando a opinião de quem pensa de forma distinta da
sua.

E) ter senso crítico na análise do mundo, a partir da realidade
que o rodeia; ser um penetrante observador, capaz de
compreender não só as coisas simples do cotidiano, mas
também os detalhes e os pontos obscuros dos grandes
projetos; além de desenvolver o saudável hábito de ler.



3. Afrase de conclusão do texto “Pena que essa figura esteja
desaparecendo cada vez mais da arena real para um velho
quadro, escondido atrás de um armário de um cômodo que
abriga coisas esquecidas” (12º parágrafo), se comparada a
todos os pensamentos expressos anteriormente, remete para
uma leitura mais ampla do panorama político brasileiro,
permitindo que possam ser inferidas algumas ideias a
respeito desse panorama. Das ideias abaixo formuladas,
aquela que NÃO pode ser inferida é:

A) a realidade tem mostrado que são pouco comuns os
exemplos de retidão moral e altruísmo no trato da coisa
pública por parte das lideranças políticas.

B) são tantas as denúncias de escândalos envolvendo os
homens públicos, que se tem a impressão de que a ética
na vida pública virou peça de museu.

C) acredita-se que uma reforma política de maior rigor, entre
outras coisas com relação à idoneidade dos candidatos,
possa conduzir à eleição de lideranças políticas mais
genuínas.

D) lideranças políticas que prezam a ética na condução da
coisa pública praticamente já não existem, por não
disporem de recursos suficientes para financiar uma
campanha.

E) a luta pelo poder leva as lideranças a se digladiarem, sem
nenhum zelo com as questões éticas, adotando ações
centradas nos fins, com desprezo de qualquer
preocupação com os meios.

4. Se o personagem do texto 2, o galo, for considerado um
modelo de líder diante do galinheiro, pode-se concluir que a
perda da liderança decorreu de alguma falha que cometeu na
relação com seus liderados. Assim, relacionando-se o texto 2
ao texto 1, pode-se afirmar que como líder o galo deixou de
observar a seguinte recomendação:

A) ele se considerava acima do bem e do mal, sobrepondo-
se à bicharada do galinheiro, aos quais tratava com
desprezo, por estes não possuírem as qualidades que ele
se atribuía.

B) ele se considerava muito culto e achava que já tinha
conhecimento suficiente, não precisando aprender mais
nada para exercer a atividade que o levava à liderança.

C) preocupado em ter a sua obra reconhecida por todos,
como feitor de obra grandiosa, o galo gostava de
aparentar coragem e ousadia, crendo que ninguém tinha
mais poder do que ele.

D) o galo gozava de muita popularidade, confiança e
respeito, mas, por não ter exemplos a apresentar,
descambava para o populismo, adotando a máscara da
demagogia.

E) faltava ao galo humildade para reconhecer os seus
limites, pois considerava que, por herdar uma liderança,
não estaria sujeito a erros, impondo, com isso, a sua
verdade a todos, como única verdade.
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2. A leitura atenta do texto e a análise das características de
sua estrutura permitem concluir que, do ponto de vista dos
elementos da comunicação presentes e da função da
linguagem dominante, pode ser considerada mais adequada
ao texto a seguinte afirmação:

A) o texto tem uma linguagem essencialmente denotativa,
centrado no referente ou contexto, por suas
características expositivas, com predomínio, portanto, da
função referencial da linguagem.

B) a despeito da preponderância da linguagem denotativa,
observa-se no texto uma forte preocupação em persuadir-
se o leitor ou receptor pelo nível da argumentação
empregada, o que permite concluir que predomina a
função conativa da linguagem, ou função apelativa.

C) mesmo com uma linguagem preponderantemente
denotativa, observa-se no texto a ocorrência de
frequentes expressões que remetem a uma forte
presença do emissor, de sua subjetividade,
predominando, por conseguinte, a função emotiva.

D) os muitos traços de linguagem figurada, como, por
exemplo, no trecho “mas que não se esqueça que cada
um tem a verdade que sua janela apresenta”
(6º parágrafo), caracterizam o texto como objeto de amplo
trabalho estético em relação à mensagem, fazendo
predominar a função poética.

E) por conter elementos que definem o código de conduta do
líder político ideal, a ser seguido por todos aqueles que se
dedicam à nobre tarefa de trabalhar como homens
públicos, não há dúvida de que predomina no texto a
função metalinguística.

Leia o texto abaixo, para responder à questão 04.

TEXTO 2

Era uma vez um galo que acordava bem cedo todas as
manhãs e dizia para a bicharada do galinheiro:

– Vou cantar para fazer o sol nascer...
Ato contínuo subia até o alto do telhado, estufava o

peito, olhava para o horizonte e ordenava, definitivo:
Co-co-ri-có...

E ficava esperando. Dali a pouco a bola vermelha
começava a aparecer até que se mostrava toda, acima das
montanhas, iluminando tudo. O galo se voltava, orgulhoso,
para os bichos, e dizia:

Eu não falei?
E todos ficavam boquiabertos e respeitosos ante poder

tão extraordinário conferido ao galo: cantar pra fazer o sol
nascer. Ninguém duvidava. Tinha sido sempre assim.
Também o galo-pai cantara para fazer o sol nascer, e o galo-
avô. (...)

Aconteceu, como era inevitável, que certa madrugada o
galo perdeu a hora. Não cantou para fazer o sol nascer. E o sol
nasceu sem o seu canto. O galo acordou com o rebuliço no
galinheiro. Todos falavam ao mesmo tempo.

O sol nasceu sem o galo... O sol nasceu sem o galo...
O pobre galo não podia acreditar naquilo que os seus

olhos viam: a enorme bola vermelha, lá no alto da montanha.
E desde este dia em diante o galo foi acometido de uma
incurável tristeza, por saber que o sol não nascia pelo encanto
do seu canto, e os bichos foram acometidos de uma
maravilhosa alegria por saberem que não precisavam mais do
galo pra haver outro dia. (...)

O GALO QUE CANTAVA PARA FAZER O SOL NASCER

–

–

–

(ALVES, Rubem: fragmento, com adaptações.)



8. Leia com atenção os três trechos abaixo transcritos do
texto 1.

I. “que pelo menos faça do uma regra de
viver.” (6º parágrafo)

II. “e conduz à do proveito pessoal sobre o bem
público.” (7º parágrafo)

III. “a elevação de caráter deve ser algo ,
inegociável, da qual jamais se esconde ou foge.”
(10º parágrafo)

A opção em que estão relacionados os três sinônimos que
podem substituir, respectivamente, as palavras sublinhadas
em cada trecho, sem prejuízo para os respectivos sentidos, é:

A) moderação / desvario / impróprio.
B) evocação / sandice / característico.
C) sobriedade / desatino / inerente.
D) equilíbrio / aborrecimento / peculiar.
E) sensatez / loucura / alheio.

comedimento

insanidade

intrínseco

7. No período “Para isso, deverá não se deixar trair pela
vaidade excessiva nem acreditar em tudo o que ouve,
principalmente quando parte dos bajuladores que costumam
estar à volta, como a mosca azul que insiste em rondar o
banquete para tirar vantagem da porção que apodreceu”
(5º parágrafo, texto 1), a referência à “mosca azul” pode ser
lida numa relação de intertextualidade com o poema

, de Machado de Assis, cuja primeira estrofe é: “Era uma
mosca azul, asas de ouro e granada, / Filha da China ou do
Indostão, / Que entre as folhas brotou de uma rosa
encarnada, / Em certa noite de verão.”. Levando-se em conta
essa relação de intertextualidade e a descrição da mosca azul
feita por Machado de Assis, pode-se afirmar que a “mosca
azul” significa:

A) a tentação relacionada à riqueza e ao poder que,
inoculada na alma humana, leva a pessoa a agir de modo
a obter, por qualquer preço, os meios para atingir os seus
fins.

B) a falsidade, a demagogia e outros contravalores
praticados por aqueles que, no exercício do poder,
oprimem as pessoas e as mantêm subjugadas às suas
ordens.

C) a ação dos bajuladores interessados em obter vantagens
junto às autoridades constituídas, com o fim de usufruir as
regalias que lhe são oferecidas, enquanto estas durarem.

D) a vaidade excessiva que pode tomar conta do homem
público quando, no exercício do poder, passa a se
considerar senhor absoluto da verdade, só aceitando a
opinião dos bajuladores.

E) a negação da própria fragilidade enquanto ser humano,
levando a pessoa a considerar-se quase perfeita, ou não
sujeita a erro, numa atitude de autodivinização.

A mosca
azul
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5. Para que o período “Que isso signifique, na vida prática,
ter serenidade sempre, , jamais
renunciar ao equilíbrio, medir-se pela sensatez, pela justiça e
retidão” (10º parágrafo, texto 1) seja aceito como coerente e
de acordo com sentido dado pelo autor, é preciso que o trecho
sublinhado seja lido com o sentido:

A) causal, equivalendo a “porque é muito grande a
tormenta”.

B) temporal de concomitância, equivalendo a “enquanto for
grande a tormenta”.

C) concessivo, equivalendo a “mesmo que a tormenta seja
grande”.

D) consecutivo, equivalendo a “a ponto de ser grande a
tormenta”.

E) comparativo, equivalendo a “tal qual uma enorme
tormenta”.

por maior a tormenta

Leia o texto abaixo para responder à questão 06.

TEXTO 3

Ele acredita que o chão é duro
Que todos os homens estão presos

Que há limites para a poesia
Que não há sorrisos nas crianças

Nem amor nas mulheres
Que só de pão vive o homem

Que não há outro mundo.

O UTOPISTA

(MENDES, Murilo. Murilo Mendes: poesia completa e prosa. Rio de Janeiro,
NovaAguilar, 1994.)

6. A questão da coerência discursiva está relacionada à
própria capacidade humana de falar, segundo os padrões
universais do pensamento e ao conhecimento geral que o
homem tem do mundo que o cerca. Nesse sentido, pode-se
concluir que o texto 1 tem a sua coerência ditada pela razão
da realidade que a sociedade convencionou chamar de
liderança política. Por outro lado, o texto 3 já não se apresenta
com essa mesma clareza em relação ao mundo conhecido.
Assim, considerando-se o significado da palavra que dá título
ao poema de Murilo Mendes (texto 3), pode-se afirmar que:

A) o poema não tem consistência de sentido, por ser
totalmente incongruente com o título.

B) o poema só pode ser considerado coerente se o autor
quis dar ao título significado oposto ao que está
convencionado na língua.

C) há no poema total incoerência externa, mas plena
coerência interna, pois o título quer dizer o contrário
daquilo que normalmente designa.

D) a coerência do poema está na uniformidade do sentido
negativo dos versos, levando o leitor a lê-los ao contrário
do que exprimem, para se coadunarem ao título.

E) no poema, apesar de aparente incongruência entre o
título e os versos, há plena coerência, garantida pelos
elementos de coesão na construção do discurso.



- Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural,
Política e Econômica do Estado de Goiás

05

9. O texto 1 está versado em linguagem bem próxima do que
se considera em português a língua padrão, ou seja, a língua
funcional considerada exemplar. O mesmo não se pode dizer
do fragmento narrativo abaixo, de autoria do escritor Luís
Fernando Veríssimo.

Reproduzindo um diálogo entre pai e filha, na hora em
que esta acabava de se aprontar para entrar na igreja onde ia
se casar, o autor reproduz hábitos de fala próprios de uma
língua funcional de âmbito familiar, marcada pela
informalidade e caracterizada por uma situação em que é
forte a presença dos elementos extralinguísticos. Dos traços
de informalidade abaixo relacionados e caracterizados, NÃO
é pertinente a seguinte caracterização:

A) ausência do narrador e ocorrência exclusiva do discurso
direto, com traços nas falas que individualizam o pai e a
filha.

B) frases interrogativas diretas, ora denotando pergunta
real, ora conotando indecisão, ora confirmando
impressão, ora gerando outra interrogação.

C) vocabulário simples, coloquial, de domínio comum aos
interlocutores; e tratamento informal, próprio do
português do Brasil.

D) negativa em contração fonética com verbo, usada para
conotar apatia, desinteresse.

E) emprego de jargão próprio da linguagem juvenil, com
termo deslocado de sua significação real, para conotar
satisfação, entusiasmo.

TEXTO 4

– Você está nervoso, papai?
– Um pouco. E se a gente adiasse o casamento? Eu

preciso de uma semana a mais de ensaio. Só uma
semana.

– Eu estou bonita?
– Linda. Quando estiver pronta vai ficar uma beleza.
– Mas eu estou pronta.
– Você vai se casar assim?
– Você não gosta?
– É... diferente, né? Essa coroa de flores, os pés

descalços...
– Não é um barato?

O CASAMENTO

(VERÍSSIMO, L. Fernando. In Para gostar de ler, Volume 13, Histórias
divertidas. São Paulo: Ática, 1994, p. 75.)

11. No período da globalização, a velocidade com que os
pedaços do território são valorizados e desvalorizados,
determinando mudanças de usos, é temerária. As novas
políticas das montadoras, no Brasil, parecem ser um exemplo
paradigmático. Para produzir modernamente, essas
indústrias convocam outros atores a participar de suas ações
hegemônicas, levados, desse modo, a agir segundo uma
lógica subordinada à da firma global. Dentro dessa lógica, a
instalação da Mitsubishi Motors em Catalão, sudeste de
Goiás, passou a representar:

A) atração de diversos investimentos externos.
B) modificação na composição do PIB goiano.
C) liderança do processo econômico da região.
D) abertura de frentes de trabalho pelo interior.
E) reestruturação espacial da economia goiana.

10. Nos itens abaixo foram transcritos trechos do diálogo
reproduzido no texto 4 e, ao lado, foi feita a conversão do texto
para o discurso indireto. Houve alteração de sentido, ou falha
na conversão para o discurso indireto, na seguinte opção:

A) “– Você está nervoso, papai? / – Um pouco. E se a gente
adiasse o casamento? Eu preciso de uma semana a mais
de ensaio. Só uma semana.” À pergunta da filha se o pai
estava nervoso, este respondeu que estava um pouco,
sugerindo, em seguida, que adiassem o casamento, pois
precisava de mais uma semana para ensaiar.

B) “– Eu estou bonita? / – Linda. Quando estiver pronta vai
ficar uma beleza. / – Mas eu estou pronta.” Perguntando
a filha se estava linda, o pai respondeu-lhe que sim e que
quando estivesse pronta ficaria ainda mais linda. A filha,
dando mostras de impaciência, contestou o pai, dizendo
eu estou pronta.

C) “– Você vai se casar assim? / – Você não gosta?”
Estranhando a forma como a filha se arranjara, o pai
indagou se ela iria casar-se da maneira como estava
arrumada. A filha respondeu-lhe com outra pergunta,
indagando-lhe se ele não estava gostando da forma como
se tinha aprontado.

D) “– É... diferente, né? Essa coroa de flores, os pés
descalços...” O pai respondeu-lhe, dizendo que
estranhava o adereço na cabeça, na forma de uma coroa
de flores, e a ausência de calçado nos pés.

E) “– Não é um barato?” A filha, ignorando a estranheza do
pai, respondeu com outra pergunta com a qual
manifestava contentamento.

→

→

→

→

→
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14. A Secretaria de Estado do Planejamento e
Desenvolvimento de Goiás, através da Superintendência de
Estatística, Pesquisa e Informação, pretende promover o
crescimento da agroindústria, integração entre agricultura e
indústria, possibilitando a diversificação na estrutura
produtiva estadual, o que irá acarretar importantes avanços
da indústria de transformação estadual e atividades
relacionadas, proporcionando ganhos de participação em
relação ao Produto Interno Bruto brasileiro. Um obstáculo
para esse objetivo ser atingido está apontado corretamente
em:

A) salário pago abaixo da média nacional desestimula os
interessados.

B) geração insuficiente de energia para atender a todo o
parque industrial.

C) arrecadações insuficientes para poder conceder
incentivos financeiros.

D) precariedade nas formas de escoamento dos bens que
são produzidos.

E) impossibilidade de conciliar empresas do mesmo ramo
em empreitadas.

15. Localizado a 54 km da capital do estado (Goiânia), o
DistritoAgroindustrial deAnápolis (Daia) tem se destacado no
setor industrial de Goiás por abrigar grandes indústrias, por
atrair novos investimentos e por oferecer total infraestrutura.
O Daia conta com quase 100 empresas de médio e grande
porte em pleno funcionamento, gera mais de 8000 empregos
diretos e apresenta perspectivas de novas instalações nos
próximos anos. O fator que permitiu a atração de muitas
empresas para esse Distrito Industrial foi:

A) concessão de benefícios fiscais para empresas que se
instalassem na região.

B) promessa de política cambial privilegiada para favorecer
as exportações.

C) inexistência de entraves burocráticos que prejudicam o
setor industrial.

D) oferecer mão de obra capacitada para exercer atividades
diversificadas.

E) terreno para implantação de indústria mais barato que o
de outras regiões.

17. Cora Coralina, em um trecho do seu poema “Minha
cidade”, faz a seguinte referência a Goiás.

“Goiás, minha cidade...
eu sou aquela amorosa
de tuas ruas estreitas
curtas,
indecisas,
entrando,
saindo uma das outras.”

Muitos consideram Cora Coralina como a escritora que
melhor descreveu os “becos de Goiás” e o modo de viver do
povo goiano. Em sua homenagem, a cidade histórica de
Goiás Velho foi tombada pela UNESCO porque se trata, do
ponto de vista arquitetônico, de um conjunto urbano que
reflete:

A) forte influência da dominação francesa.
B) traços arquitetônicos doAleijadinho.
C) estilo copiado de cidades europeias.
D) forma paulista de ocupação do espaço.
E) características da economia mineradora.

16. A ocupação do Centro-Oeste passou por duas grandes
fases: a primeira ainda no período colonial, no fim do século
XVII, e a segunda, nas décadas de 1940 e 1970. Os fatos
históricos relativos a esses períodos e que podem ser
associados corretamente a essas etapas estão assinalados
em:

A) ciclo do pau-brasil / construção de rodovias de
penetração.

B) ciclo do café / transferência do Distrito Federal para
Brasília.

C) ciclo da exploração do ouro / expansão da fronteira
agrícola.

D) ciclo da cana-de-açúcar / avanço do processo de
urbanização.

E) ciclo da borracha / implantação da indústria
automobilística.

13. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, criado em
1961, protege uma área de 65.514ha do Cerrado de altitude.
São diversas formações vegetais, centenas de nascentes e
cursos d'água, rochas com mais de um bilhão de anos, além
de paisagens de rara beleza, com feições que se alteram ao
longo do ano. A transformação do Parque em Patrimônio
Natural, também pode ser vista como uma maneira de:

A) preservar o quadro natural goiano da especulação
imobiliária.

B) tentar preservar áreas que possam representar reservas
naturais.

C) colocar o ecoturismo como alternativa econômica à
agropecuária.

D) impedir que a produção de soja chegue nas suas
imediações.

E) reservar o norte do estado para projetos de colonização
agrícola.

12. Cinco capitais brasileiras – Goiânia, Belo Horizonte,
Fortaleza, Brasília e Curitiba – estão entre as 20 mais
desiguais, entre 141 cidades de países em desenvolvimento
pesquisadas pelo Programa da ONU para os Assentamentos
Humanos (ONU Habitat). A desigualdade se reflete na
alocação dos terrenos e dos serviços urbanos como
transportes, principalmente. A deficiência retratada nos
sistemas de transportes em uma cidade como Goiânia pode
ser observada de forma correta em:

A) congestionamentos provocados pela ausência de
corredores expressos.

B) percurso dos ônibus urbanos feitos de forma a atender
interesses privados.

C) falta de integração viária e a criação de modelos
alternativos de deslocamento.

D) favorecimento ao transporte individual como a construção
de vias expressas.

E) sistema viário incapaz de suportar o tráfego de veículos
de transporte coletivo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20. A economia goiana está baseada na agroindústria. O
estado destaca-se na produção de milho e tomate, é o maior
produtor nacional de sorgo e o terceiro de soja. A produção de
carne e grãos impulsiona as exportações. Paradoxalmente, o
setor de serviços compõe 62% do PIB. A melhor alternativa
que pode explicar essa contradição está apontada em:

A) facilidade de colocação da mão de obra que abrange o
setor de serviços.

B) inchaço das cidades do estado que não absorve a mão
de obra disponível.

C) cidades médias como Goiânia lideram a abertura de
postos de trabalho nesse setor.

D) indústrias usam tecnologias que dispensam o uso
contínuo do trabalho manual .

E) apoio ao desenvolvimento da economia informal pelas
autoridades estaduais.

21. Acerca do crime, assinale a alternativa correta.

A) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime
sempre exclui a culpa.

B) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado
sempre isenta o agente de pena.

C) Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

D) Pelo resultado que agrava especialmente a pena,
somente responde o agente que o houver causado
dolosamente.

E) É isento de pena o agente que, nos crimes cometidos sem
violência ou grave ameaça à pessoa, repara o dano ou
restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da
queixa.

22. No que tange às penas e sua aplicação, é correto afirmar
que:

A) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá
começar a cumpri-la em regime semiaberto.

B) é sempre vedada a substituição da pena, se o condenado
for reincidente.

C) cometer crime com abuso de poder ou violação de dever
inerente a cargo é circunstância que sempre agrava a
pena, quando não constitui ou qualifica crime.

D) sobrevindo condenação por fato posterior ao início do
cumprimento da pena, é vedada a realização de nova
unificação da pena.

E) no concurso de infrações, será executada primeiramente
a pena menos grave.

19. O Centro-Oeste é a penúltima região brasileira quanto às
densidades demográficas, com cerca de 6 hab/km². Na
verdade, esse valor esconde as diferenças de povoamento,
que são imensas, encontradas no interior da região. O estado
de Goiás apresenta as densidades mais elevadas da região
com 17,4 hab/km² com fortes adensamentos populacionais
em Goiânia e Brasília. Uma justificativa para a concentração
demográfica nestes pontos pode ser constatada por:

A) terras ociosas e disponíveis para ocupação.
B) instalação de novos polos agroexportadores.
C) chance de obter emprego no setor de serviços.
D) uma maior proximidade com a região Sudeste.
E) abertura de várias fábricas nos eixos rodoviários.

23. Sobre extinção da punibilidade, é correto afirmar que:

A) a prescrição antes de transitar em julgado a sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada.

B) o curso da prescrição é suspenso pelo recebimento da
denúncia ou queixa.

C) a sentença que conceder o perdão judicial é sempre
considerada para efeitos de reincidência.

D) no caso de concurso de crimes, a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um,
isoladamente.

E) nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um
deles sempre impede, quanto aos outros, a agravação da
pena resultante da conexão.

18. A terra é o meio de produção fundamental na economia
rural. A concentração da propriedade da terra é um dos traços
marcantes da economia rural brasileira e, em Goiás, esse
processo foi muito acentuado a partir dos anos 1970 quando a
soja e o arroz tornaram-se responsáveis pelo
desenvolvimento agrícola do estado. Uma consequência
desse processo de utilização da terra foi:

A) estimular movimentos migratórios em direção às cidades.
B) tornar o estado grande importador de máquinas

agrícolas.
C) constatar que parte da área agrícola já está desertificada.
D) recuperar áreas consideradas perdidas para a

agricultura.
E) dar para Goiás o título de maior produtor nacional de

grãos.
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24. Acerca das regras que tratam dos crimes contra a pessoa
e contra o patrimônio, previstas no Código Penal, é correto
afirmar que:

A) o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura são
causas que sempre aumentam a pena do crime de
homicídio.

B) considera-se qualificado o crime de roubo com emprego
de arma.

C) o crime de dano admite a modalidade culposa.
D) a receptação não é punível se desconhecido ou isento de

pena o autor do crime de que proveio a coisa.
E) o crime contra o patrimônio cometido em prejuízo de tio,

sobrinho, com quem o agente coabita, somente se
procede mediante representação.

25. No que concerne ao controle de constitucionalidade,
assinale a alternativa correta.

A) A concessão de medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade torna aplicável a legislação anterior
acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido
contrário.

B) É inadmissível o indeferimento liminar de petição inicial
em ação direta de inconstitucionalidade.

C) Adecisão que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo em ação direta pode ser objeto de ação
rescisória.

D) É sempre permitida a intervenção de terceiros no
processo de ação declaratória de constitucionalidade.

E) A declaração de const i tucional idade ou de
inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Legislativo.

26. Sobre a disciplina normativa que trata da nacionalidade e
dos direitos políticos, prevista na Constituição Federal, é
correto afirmar que:

A) a filiação partidária não é considerada condição de
elegibilidade.

B) é permitida a cassação de direitos políticos em
decorrência de condenação criminal transitada em
julgado.

C) o militar, ainda que alistável, é sempre inelegível.
D) será declarada a suspensão da nacionalidade do

brasileiro nato que adquirir outra nacionalidade.
E) para concorrer a outros cargos, o Presidente da

República deve renunciar ao respectivo mandato até seis
meses antes do pleito.

27. Acerca do Poder Executivo, assinale a alternativa correta.

A) Será considerado eleito Presidente da República o
candidato que obtiver a maioria simples de votos,
computados os em branco e os nulos.

B) Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da
República será submetido a julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal.

C) O Presidente da República, na vigência de seu mandato,
pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.

D) Compete privativamente ao Presidente da República
vetar projetos de lei, total ou parcialmente.

E) A concessão de indulto e comutação de penas é
atribuição indelegável do Presidente da República.

28. No que concerne à organização do Estado, é correto
afirmar que:

A) compete exclusivamente à União cuidar da saúde e
assistência pública, e da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência.

B) é possível aos Estados editar medidas provisórias para
regulamentar a exploração dos serviços de gás
canalizado.

C) compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente
ou por delegação, o serviço de transporte coletivo de
interesse local.

D) ao Distrito Federal são atribuídas todas as competências
legislativas reservadas à União.

E) é competência privativa da União legislar sobre
responsabilidade por dano ao meio ambiente.

29. Sobre as regras que tratam dos direitos e deveres
individuais e coletivos, dispostas na Constituição Federal,
assinale a alternativa correta.

A) A legitimidade das entidades associativas para
representar seus filiados judicialmente independe de
qualquer autorização expressa dos associados.

B) A obtenção de certidões em repartições públicas, para
defesa de direitos e esclarecimentos de situações de
interesse pessoal, dispensa o pagamento de taxas.

C) A prisão ilegal será sempre revogada pela autoridade
judiciária.

D) É vedada a adesão do Brasil à jurisdição de Tribunal
Penal Internacional.

E) Os tratados sobre direitos humanos que forem aprovados
em dois turnos no Senado Federal serão equivalentes às
emendas constitucionais.

30. Sobre a disciplina da prisão e da liberdade provisória,
prevista no Código de Processo Penal, é correto afirmar que:

A) a apresentação espontânea do acusado sempre impede
a decretação da prisão preventiva.

B) a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos
casos de infração punida com reclusão ou prisão simples.

C) em qualquer fase do inquérito policial caberá a prisão em
flagrante, decretada pela autoridade policial.

D) é vedada a concessão de fiança em caso de prisão militar.
E) é admitida a decretação de prisão preventiva nos crimes

culposos, punidos com pena de multa.

31. Acerca dos processos em espécie, assinale a alternativa
correta.

A) Em sua defesa prévia, o acusado somente poderá arrolar
testemunhas e requerer diligências.

B) A soberania dos veredictos e a plenitude de defesa são
garantias asseguradas pela Constituição nos
julgamentos submetidos ao Tribunal do Júri.

C) Somente nos procedimentos do Tribunal do Júri é
permitida a absolvição sumária.

D) A sentença de pronúncia faz coisa julgada material, pois
analisa o mérito das ações submetidas a julgamento pelo
Tribunal do Júri.

E) No procedimento comum, o juiz que presidir a instrução
deverá ser distinto daquele que proferirá a sentença.
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32. No que tange aos recursos, assinale a alternativa correta.

A) Caberá recurso em sentido estrito da decisão de
absolvição sumária.

B) Da decisão que decretar extinta a punibilidade cabe
recurso em sentido estrito.

C) O recurso interposto contra sentença absolutória impede
que o réu seja posto imediatamente em liberdade.

D) Cabe apelação da decisão que não receber denúncia ou
queixa.

E) É expressamente vedada, pelo Código de Processo
Penal, a oposição de embargos de declaração.

33. Sobre as regras que tratam dos Juizados Especiais
Criminais, previstas na Lei n° 9.099/95, é correto afirmar que:

A) a competência do Juizado será determinada pelo lugar do
domicílio do acusado.

B) é permitida a realização de citação por edital.
C) é vedada a proposta de transação penal se ficar

comprovado ter sido o agente beneficiado anteriormente
pela mesma medida, no prazo de cinco anos.

D) o não oferecimento da representação na audiência
preliminar implica a decadência do respectivo direito.

E) a apelação será interposta no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da ciência da sentença pelo Ministério Público,
pelo réu e seu defensor.

34. Acerca dos atos administrativos, assinale a alternativa
correta.

A) É sempre possível a convalidação de ato administrativo
com vício de motivo ou finalidade.

B) Ocorre a cassação do ato administrativo pelo advento de
nova legislação que impede a permanência da situação
anteriormente consentida.

C) O ato administrativo com vício de legalidade somente
pode ser anulado pelaAdministração Pública.

D) A anulação de ato administrativo que afete interesse
individual deve observar o princípio do contraditório.

E) A revogação é forma de desfazimento do ato
administrativo em virtude de existência de vício de
legalidade.

35. Sobre a intervenção do Estado na propriedade, é correto
afirmar que:

A) servidão administrativa é o direito real público que
autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel, de
forma a permitir a execução de obras e serviços de
interesse coletivo.

B) ocupação temporária é forma de intervenção na
propriedade pela qual o Poder Público busca proteger o
patrimônio cultural brasileiro.

C) a requisição administrativa depende de decisão judicial, e
recai somente sobre bens móveis.

D) a desapropriação é sempre temporária e instituída
através de sentença judicial.

E) a limitação administrativa é forma de intervenção que
incide sobre propriedade individualmente identificada,
como meio de apoio à execução de obras e serviços
públicos.

36. O instrumento utilizado no contrato administrativo,
objetivando o reequilíbrio contratual afetado por fato
superveniente, não conhecido pelos contratantes na ocasião
da celebração do contrato, recebe o nome de:

A) reajuste.
B) rescisão.
C) cláusula exorbitante.
D) revisão.
E) contraposição.

37. Acerca das regras previstas na Lei n° 8.666/93, que
dispõe sobre normas para licitações e contratos da
Administração Pública, é correto afirmar que:

A) é inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave
perturbação da ordem.

B) Concurso é modalidade de licitação entre quaisquer
interessados, para a venda de bens móveis inservíveis
para aAdministração.

C) em razão do princípio da supremacia do interesse público,
pode a Administração descumprir as normas e condições
do edital.

D) a alienação de bens imóveis da Administração Pública
dependerá de autorização legislativa.

E) pode a autoridade competente para aprovação do
procedimento, anular a licitação, por razões de interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado.

38. No que concerne à disciplina do mandado de segurança
individual e coletivo, prevista na Lei n° 12.016/09, assinale a
alternativa correta.

A) O pedido de mandado de segurança não poderá ser
renovado dentro do prazo decadencial, ainda que a
decisão denegatória não lhe tenha apreciado o mérito.

B) Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou
denegar a liminar caberá apelação.

C) Não se concederá mandado de segurança quando se
tratar de decisão judicial transitada em julgado.

D) É cabível mandado de segurança contra os atos de
gestão comercial praticados pelos administradores de
empresas públicas, de sociedade de economia mista e de
concessionárias de serviço público.

E) Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias
pessoas, somente uma delas poderá requerer o mandado
de segurança.

39. Sobre as regras que tratam da guarda, da tutela e da
adoção, previstas na Lei n° 8.069/90, assinale a alternativa
correta.

A) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato,
podendo ser deferida liminarmente nos procedimentos de
adoção por estrangeiros.

B) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os
mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes,
salvo os impedimentos matrimoniais.

C) A morte dos adotantes restabelece o poder familiar dos
pais naturais.

D) O deferimento da tutela não implica o dever de guarda, e
independe da perda ou suspensão do poder familiar.

E) Aguarda, uma vez deferida, não poderá ser revogada.
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42. Sobre a disciplina dos recursos, prevista na Lei
n° 8.069/90, assinale a alternativa correta.

A) Asentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores
do poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser
recebida apenas no efeito devolutivo.

B) Ainterposição dos recursos sempre depende de preparo.
C) Em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e

de embargos de declaração, o prazo para interpor e para
responder será de 15 (quinze) dias.

D) A sentença que deferir a adoção se sujeita ao recurso de
apelação, que será sempre recebido no efeito
suspensivo.

E) Contra as decisões proferidas por autoridade judiciária
sobre a entrada e permanência de criança ou
adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável
em bailes ou promoções dançantes caberá agravo de
instrumento.

41. Acerca das regras que tratam da prática de ato
infracional, previstas no Título III, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, é correto afirmar que:

A) a advertência poderá ser aplicada ainda que não haja
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.

B) o regime de semiliberdade, somente pode ser
determinado como forma de transição para o meio aberto,
possibilitada a realização de atividades externas,
independentemente de autorização judicial.

C) a internação constitui medida privativa da liberdade,
sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e
respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.

D) a medida de semiliberdade somente pode ser aplicada
pelo prazo máximo de 2(dois) anos.

E) são penalmente imputáveis os menores de 18 anos.

40. Dentre as medidas de proteção, aplicáveis à criança e ao
adolescente em situação de risco social ou pessoal, NÃO se
inclui a(o):

A) requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial.

B) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à
família, à criança e ao adolescente.

C) inclusão em programa de acolhimento familiar.
D) internação em estabelecimento educacional.
E) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.

43. Acerca da aplicação da lei penal militar, é correto afirmar
que:

A) a lei excepcional ou temporária, depois de decorrido o
período de sua duração ou cessadas as circunstâncias
que a determinaram, não se aplica ao fato praticado
durante sua vigência.

B) para os efeitos da lei penal militar consideram-se como
extensão do território nacional as aeronaves e os navios
brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando
militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem
legal de autoridade competente, ainda que de
propriedade privada.

C) os crimes dolosos contra a vida praticados por militar
contra civil são da competência da Justiça Militar.

D) considera-se praticado o crime no momento do resultado,
ainda que outro seja o da ação ou omissão.

E) aos crimes praticados em tempo de guerra, nunca se
aplicam as penas cominadas para o tempo de paz.

44. Sobre as regras que tratam do crime, previstas no
Decreto-Lei n° 1.001/69, assinale a alternativa correta.

A) Pelos resultados que agravam especialmente as penas
só responde o agente quando os houver causado
dolosamente.

B) Considera-se sob coação resistível quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

C) Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente
não pode invocar coação irresistível senão quando física
ou material.

D) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na
execução ou impede que o resultado se produza, não
responde pelos atos já praticados.

E) Apena pode ser atenuada ou substituída por outra menos
grave quando o agente, em se tratando de crime que
atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis.

45. Dentre as penas previstas no Código Penal Militar, NÃO
se inclui a de:

A) detenção.
B) impedimento.
C) reforma.
D) reclusão.
E) multa.

46. Sobre as regras que tratam da extinção da punibilidade,
previstas no Título VIII, do Código Penal Militar, é correto
afirmar que:

A) o ressarcimento do dano, no peculato culposo, constitui
causa de extinção da punibilidade.

B) a sentença condenatória recorrível suspende o curso da
prescrição.

C) o curso da prescrição da execução da pena não se
interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da
pena.

D) a prescrição não pode ser declarada de ofício.
E) a reabilitação somente alcança as penas privativas de

liberdade impostas na sentença definitiva.
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50. Conforme o Decreto-Lei n° 1.002/69, NÃO é cabível
recurso em sentido estrito da decisão que:

A) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese.
B) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição.
C) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor

ou do Conselho de Justiça.
D) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de

outra causa extintiva da punibilidade.
E) de forma definitiva, condenar ou absolver o réu.

49. Acerca das medidas assecuratórias, previstas no Código
de Processo Penal Militar, é correto afirmar que:

A) são expressamente vedadas a busca e a revista pessoal.
B) estão sujeitos à hipoteca legal os bens móveis do

acusado, necessários para satisfação do dano causado
pela infração penal, ao patrimônio sob administração
militar.

C) estão sujeitos a sequestro os bens adquiridos com os
proventos da infração penal, quando desta haja
resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio sob
administração militar, ainda que já tenham sido
transferidos a terceiros por qualquer forma de alienação,
ou por abandono ou renúncia.

D) é permitido o arresto de bens insuscetíveis de penhora e
os que, de qualquer modo, signifiquem conforto
indispensável ao acusado e à sua família.

E) a busca domiciliar, ainda que expressamente autorizada
pelo morador, não poderá ser realizada à noite.

48. Sobre as regras que tratam da competência, previstas no
Decreto-Lei nº 1.002/69, assinale a alternativa correta.

A) É vedado o desaforamento no processo penal militar.
B) Aconexão e a continência importam unidade de processo

e julgamento, ainda que haja concurso entre a jurisdição
militar e a comum.

C) A distribuição realizada em virtude de ato anterior à fase
judicial do processo não prevenirá o juízo.

D) Para o militar em situação de atividade, o lugar da
infração, quando este não puder ser determinado, será o
da unidade, navio, ou órgão onde estiver servindo.

E) Há conflito de competência negativo quando duas ou
mais autoridades judiciárias entenderem, ao mesmo
tempo, que lhes cabe conhecer do processo.

51. A respeito dos atos probatórios, disciplinados no
Decreto-Lei nº 1.002/69, assinale a alternativa correta.

A) A prova no juízo penal militar se submete sempre às
restrições estabelecidas na lei civil.

B) O ônus da prova compete a quem alegar o fato, sendo
vedado ao juiz determinar, de ofício, a realização de
diligências.

C) A perícia pode ter por objeto os vestígios materiais
deixados pelo crime ou as pessoas e coisas, que, por sua
ligação com o crime, possam servir-lhe de prova.

D) Não é admitida a acareação entre testemunhas no
processo penal militar.

E) Pode o juiz negar a realização do exame de corpo de
delito, quando reputar a prova desnecessária ao
esclarecimento da verdade.

52. A polícia judiciária militar é exercida pelas seguintes
autoridades, EXCETO:

A) chefe do Estado-Maior das ForçasArmadas, em relação a
entidades que, por disposição legal, estejam sob sua
jurisdição.

B) comandantes de Região Militar, Distrito Naval ou Zona
Aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios.

C) comandantes de Exército e pelo comandante-chefe da
Esquadra, nos órgãos e unidades compreendidos no
âmbito da respectiva ação de comando.

D) ministros da Justiça, da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.

E) comandantes de unidades ou navios.

53. Acerca das regras previstas na Lei n° 10.826/03, que
dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de
fogo e munição, é correto afirmar que:

A) o sujeito passivo do delito de posse irregular de arma de
fogo de uso permitido é sempre pessoa determinada.

B) a consumação do crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido depende da ocorrência de dano efetivo ao
patrimônio ou integridade física individual.

C) o agente que carrega arma inapta a produzir disparo
comete o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido.

D) somente o militar pode praticar o crime de posse ilegal de
arma de fogo de uso restrito.

E) o delito de disparo de arma de fogo não é punido na
modalidade culposa.

47. Sobre os crimes militares em tempo de paz, previstos no
Código Penal Militar, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Assumir o militar, sem ordem ou autorização, salvo se em
grave emergência, qualquer comando, ou a direção de
estabelecimento militar é considerado crime contra a
autoridade ou disciplina militar.

B) A ausência do militar, sem licença, da unidade em que
serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de
8 (oito) dias constitui crime de deserção.

C) Não é punível a conduta de desrespeitar superior diante
de outro militar.

D) A conduta de comerciar, ou tomar parte na administração
ou gerência de sociedade comercial, constitui a prática de
crime punível com suspensão do exercício do posto, ou
reforma.

E) É considerada prática de insubmissão a conduta do
convocado de deixar de se apresentar à incorporação,
dentro do prazo que lhe foi marcado.

- Direito Processual Penal Militar

- Legislação Extravagante
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57. Sobre as regras previstas na Lei nº 11.340/06, que trata da
violência doméstica e familiar contra a mulher, é correto
afirmar que:

A) o Ministério Público não intervirá, quando não for parte,
nas causas criminais decorrentes da violência doméstica
e familiar contra a mulher.

B) as medidas protetivas de urgência poderão ser
concedidas pela autoridade policial, independentemente
de manifestação judicial.

C) em todos os casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher não será lavrado o registro de ocorrência.

D) para a proteção patrimonial dos bens da sociedade
conjugal, poderá o juiz determinar a proibição temporária
para a celebração de atos e contratos de compra e venda
de propriedade comum do casal.

E) é permitida a aplicação de penas de cesta básica ou outra
prestação de natureza pecuniária, nos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher.

59. Sobre a Lei nº 8.072/90, que dispõe sobre os crimes
hediondos, é correto afirmar que:

A) a progressão de regime, no caso dos condenados pelos
crimes previstos na Lei nº 8.072/90, ocorre após o
cumprimento de 1/6 (um sexto) se o condenado for
primário, e de 2/5 (dois quintos), se reincidente.

B) a prisão temporária nos crimes hediondos terá o prazo
improrrogável de 10 (dez) dias.

C) é sempre obrigatório o recolhimento do réu à prisão, em
caso de sentença condenatória.

D) os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça
ou indulto.

E) a pena por crimes hediondos será cumprida em regime
integralmente fechado.

56. No que tange à Lei nº 9.455/97, que disciplina os crimes
de tortura, assinale a alternativa correta.

A) Incorre nas penas do crime de tortura aquele que
submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança
a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de
ato não previsto em lei ou resultante de medida legal.

B) O crime de tortura admite a concessão de anistia.
C) O crime de tortura praticado contra criança, gestante,

idoso ou deficiente físico é considerado qualificado.
D) Somente o agente público, ocupante de cargo de

provimento efetivo, pode ser sujeito ativo do crime de
tortura.

E) A lesão corporal de natureza grave ou morte, no crime de
tortura, constitui causa de aumento de pena de 1/6 (um
sexto) até 1/3 (um terço).

55. Acerca das regras previstas na Lei n° 11.343/06, é correto
afirmar que:

A) é sempre cabível a aplicação de pena privativa de
liberdade ao usuário de drogas.

B) o crime de importar, exportar, ou vender substância
entorpecente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, é punido na
modalidade culposa.

C) a infiltração de agentes de polícia, em tarefas de
investigação relativa aos crimes previstos na
Lei nº 11.343/06, é permitida mediante autorização
judicial.

D) ao usuário de substância entorpecente em situação de
flagrância, deverá ser sempre imposta a prisão em
flagrante.

E) o inquérito policial será concluído no prazo de 15 (quinze)
dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) dias,
quando solto.

58. No que concerne a Lei nº 9.503/97, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) Aquele que utiliza seu veículo para, propositadamente,
atropelar e matar seu inimigo comete crime de trânsito, e
será punido conforme a Lei nº 9.503/97.

B) Não se aplicam as medidas despenalizadoras previstas
na Lei n° 9.099/95 ao acusado de lesão corporal culposa
no trânsito, que estiver sob a influência de álcool ou
qualquer outra substância psicoativa que determine a
dependência.

C) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor somente pode
ser imposta cumulativamente com outras penalidades.

D) Constitui infração de natureza administrativa conduzir
veículo automotor na via pública, estando com
concentração de álcool por litro de sangue igual ou
superior a 6 (seis) decigramas.

E) Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito
de que resulte vítima, se imporá a prisão em flagrante,
ainda que prestado pronto e integral socorro.

54. Sobre a Lei nº 4.898/65, que prevê a disciplina normativa
do abuso de autoridade, assinale a alternativa correta.

A) A Justiça Militar é competente para julgar os crimes de
abuso de autoridade cometidos contra civis.

B) A ação dos crimes de abuso de autoridade é pública
condicionada à representação.

C) O crime de abuso de autoridade consistente em atentado
à liberdade de locomoção admite a tentativa.

D) O abuso de autoridade somente sujeita o autor às
sanções de natureza penal e administrativa.

E) Considera-se autoridade, para os efeitos dessa lei, quem
exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza
civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem
remuneração.
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DISCURSIVA

Utilize de 20 a 30 linhas para desenvolver a questão a seguir.

1. A defesa de José ingressou com Mandado de Segurança
contra Delegado de Polícia que, com base no Artigo 20, do
Código de Processo Penal, insistia em não lhe franquear
acesso às peças do inquérito policial. Com base no enunciado
apresentado, elabore texto dissertativo abordando os
seguintes aspectos:

A) natureza jurídica do inquérito policial.
B) finalidade do inquérito policial.
C) características e princípios que regem o inquérito policial.
D) atuação do órgão jurisdicional e do Ministério Público no

inquérito policial.

60. A respeito do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de
Goiás, é correto afirmar que:

A) no concurso de crime militar e de transgressão disciplinar,
será aplicada somente a pena relativa à transgressão.

B) a Justiça Militar Estadual é o órgão competente para
processar e julgar os policiais militares nos crimes
definidos em lei como militares.

C) as penas disciplinares de detenção ou prisão não podem
ultrapassar de dez (10) dias.

D) a remoção é um ato administrativo e tem como finalidade
básica a seleção dos policiais militares para o exercício de
funções pertinentes ao grau hierárquico superior.

E) a transferência para a reserva remunerada ou a reforma
sempre isenta o policial-militar da indenização dos
prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros
nem do pagamento das pensões decorrentes de
sentença judicial.
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