Língua Portuguesa
Questões de 1 a 15
Instrução

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na
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A violência está tomando conta do Brasil de norte
a sul e tem assustado as pessoas — brasileiros e
estrangeiros que residem no país — as quais se sentem
inseguras e com medo. A impunidade tornou-se,
infelizmente, uma realidade para o cidadão infrator, que
não mais respeita a lei previamente estabelecida e,
muitas vezes, ironiza em suas ações o Estado de
Direito.
O Estado moderno foi instituído para que a
autotutela — o olho por olho, o dente por dente — fosse
abandonada, ou seja, para deixar de lado a lei do talião
e ainda permitir que os conflitos sociais fossem resolvidos
com base apenas e tão somente na lei, que é o
instrumento mais importante para efetiva aplicação da
Justiça, que deve pacificar a lide e possibilitar a vida em
sociedade, com a observância dos direitos e das
garantias fundamentais.
O Art. 144 da CF estabelece que “A segurança
pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através
dos [...] órgãos policiais”. Assim, não se pode permitir
que a violência seja a regra na sociedade brasileira, e a
tranquilidade e a paz social, uma exceção, ao alcance
de algumas famílias ou alguns eleitos que possuem
condições econômicas para contratarem seguranças ou
empresas especializadas em segurança pessoal. A
integridade física é um direito que deve ser efetivamente
preservado. As pessoas não querem promessas, elas
precisam de uma proteção que seja efetiva.
A força policial é uma das mais importantes
instituições do Estado. Segundo Javier Barcelona Llop
(1997), “as forças policiais têm como missão a
preservação, a manutenção e restauração da segurança
e da ordem pública”.
A sociedade, a Polícia e o Estado, unidos, serão
capazes de encontrar as soluções necessárias para a
construção de um país onde a liberdade, a igualdade e
a fraternidade possam ser uma realidade ao alcance de
todas as pessoas que vivem no território brasileiro, de
norte a sul.

ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. O dever do Estado, a importância
da polícia e o papel da sociedade. Disponível em: <http://recanto
dasletras.uol.com.br/textosjuridicos/469139>. Acesso em: 20 mar.
2011. Adaptado.
QUESTÃO

1

Com relação aos fatos focalizados no texto, está correto o que
se afirma em
01) O Estado moderno, de modo geral, não obstante condenar
a autotutela, não tem sabido manter o conceito de
civilidade como marca social.
02) A segurança pública brasileira conta, além da força policial,
com a participação efetiva de cidadãos que, por ela
escudados, estão empenhados no extermínio da
bandidagem.
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03) A Constituição brasileira atribui aos órgãos policiais
poderes ilimitados para agir, desde que seja a fim de
proteger a integridade física do cidadão, um direito que
deve ser preservado a todo custo.
04) A sociedade brasileira, a despeito da existência da lei para
manter a paz social, encontra-se intranquila e insegura
diante da violência que grassa no país, fruto, em parte,
da impunidade nele reinante.
05) O combate à criminalidade leva ao pressuposto de que
a única saída para o restabelecimento da paz social, no
Brasil, é investir pesado em segurança pública,
aumentando, sobretudo, o contingente policial.
QUESTÃO

2

No texto, o enunciador do discurso
01) nega o efetivo empenho das autoridades na busca do bem
comum e do interesse público.
02) defende, inclusive por força do texto constitucional, a união
de todos em prol da soberania do país.
03) demonstra aceitação da autotutela em casos de atentado
ao direito fundamental do cidadão: a própria vida.
04) contesta a ineficácia da segurança pública brasileira,
mesmo com a impunidade existindo de norte a sul e
de leste a oeste.
05) condena, indiretamente, a atuação de militares que
descumprem o que reza a Constituição quanto aos
direitos humanos.
QUESTÃO

3

Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma em
01) A construção dos parágrafos obedece a um processo de
desconstrução e reconstrução de conceitos típicos de um
discurso que pretende convencer o leitor sobre o ponto
de vista defendido.
02) A informalidade no registro da língua constitui uma das
marcas características do comportamento linguístico
adotado pelo autor na sua abordagem temática.
03) O emissor da mensagem prioriza o sentimento individual
em detrimento do coletivo na análise que faz da falta de
segurança vivida pelos habitantes do Brasil.
04) A argumentação se baseia na comprovação das
afirmações feitas através da constante citação de
exemplos pautados na realidade circundante.
05) A maioria dos fatos evidenciados no contexto são reais,
razão por que os verbos aparecem flexionados, em quase
sua totalidade, no indicativo.
QUESTÃO

4

Uma análise dos elementos morfossintáticos e semânticos
presentes no texto permite afirmar:
01) Os vocábulos “mais” (l. 6) e “mais” (l. 14) expressam
intensidade.
02) Os termos “apenas” (l. 13) e “tão somente” (l. 13) são
diferentes do ponto de vista semântico.
03) As vírgulas que isolam “e a tranquilidade e a paz social”
(l. 23-24) foram usadas pela mesma razão.
04) A expressão “do Estado” (l. 32) tem valor restritivo e os
termos “da segurança e da ordem pública” (l. 34-35),
passivo.
05) A forma verbal “possam ser” (l. 39) não se trata de uma
locução verbal porque o infinitivo “ser” pode ser
desdobrado em oração com conectivo.
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A batalha do bem contra o mal foi mais uma vez
travada no Rio de Janeiro — agora, com tintas de
Armagedom. A cena de carros blindados da Marinha
adentrando a favela de Vila Cruzeiro, no bairro suburbano
da Penha, um símbolo do poderio do tráfico no Rio de
Janeiro, marcou um momento histórico do combate ao
crime na cidade. Ali, onde a bandidagem havia montado
seu principal centro de distribuição de drogas, armas e
munição para morros cariocas, o Estado mostrou,
finalmente, quem detém o monopólio da força.
Para alívio dos moradores da região, que
enfrentavam um cotidiano de terror sob o jugo dos
traficantes, policiais e fuzileiros navais retomaram o
controle do território.
O “novembro negro”, como se referiam os marginais
à onda de ataques, em diálogos interceptados pela
polícia, foi planejado para tentar deter a ocupação
paulatina e permanente dos morros e favelas da cidade,
por meio da instalação das Unidades de Polícia
Pacificadora (UPPs).
Todo o episódio lança luz sobre as fragilidades da
segurança pública brasileira. Uma delas diz respeito ao
conjunto de leis lenientes com criminosos perigosos,
que lhes garantem relaxamento da pena e ainda certas
regalias, como, por exemplo, visitas de advogados e
parentes sem nenhum monitoramento. Os bandidos
tiram proveito dessas situações para transmitir ordens
às facções que continuam a comandar de dentro dos
presídios.
Outro problema é a falta de coordenação entre as
esferas de polícia, que raramente compartilham
informações e estratégias.
É preciso descer de uma vez por todas a mão de
ferro do Estado sobre o crime organizado. A imagem
dos bandidos fugindo atordoados é mostra de que talvez
eles tenham começado a desorganizar-se. O bem tem
tudo para vencer o mal.

SOARES, Ronaldo; LIMA, Roberta de Abreu. A guerra começa a ser
vencida. Veja, São Paulo: Abril, ed. 2193, ano 43, n. 48, p. 133-142,
1º dez. 2010. Cidades. Adaptado.
QUESTÃO

5

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
A leitura do texto deixa evidente a
( ) vitória do bem contra o mal num combate à criminalidade
no Rio de Janeiro.
( ) revelação do espetáculo em que se transformou o fato
noticiado, comparado a um episódio bíblico.
( ) vontade política demonstrando determinação e empenho
para a obtenção de sucesso numa ação de fato
necessária.
( ) constatação de certas evidências que inviabilizam um
trabalho mais profícuo dos órgãos responsáveis pela
segurança pública no Brasil.
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( ) necessidade de modificação das leis que regem a vida
prisional de criminosos perigosos, bem como de
maior interatividade das esferas policiais.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V V V V V
04) V F F V V
02) V F V F V
05) F F V V F
03) F V F V F
QUESTÃO

6

Entre as ideias presentes no texto, no que se refere ao
contingente populacional da favela retomada pelo Estado,
destacam-se as de
01)
02)
03)
04)
05)

sofrimento e revolta.
crítica e inaceitação.
crença e resignação.
regozijo e tranquilidade.
constrangimento e desculpa.

QUESTÃO

7

A única informação inadequada sobre o fragmento citado é a
explicitada na alternativa
01) A declaração “Ali, onde a bandidagem havia montado seu
principal centro de distribuição de drogas, armas e
munição para morros cariocas, o Estado mostrou,
finalmente, quem detém o monopólio da força.” (l. 7-10)
revela que o resultado obtido pelo Estado, no embate
antes descrito, era desejado.
02) O período “Para alívio dos moradores da região, que
enfrentavam um cotidiano de terror sob o jugo dos
traficantes, policiais e fuzileiros navais retomaram o
controle do território.” (l. 11-14) encerra, dentre outras
ideias, uma explicação.
03) A oração “como se referiam os marginais à onda de
ataques’’ (l. 15-16) introduz, no contexto em que se insere,
através do conector “como”, a causa do fato anteriormente
anunciado, ou seja, do “ ‘novembro negro’ ”.
04) A frase “Todo o episódio lança luz sobre as fragilidades
da segurança pública brasileira.” (l. 21-22) traduz uma
opinião do enunciador do discurso sobre os
acontecimentos enfocados.
05) A afirmativa “É preciso descer de uma vez por todas a mão
de ferro do Estado sobre o crime organizado.” (l. 33-34)
foi estruturada com o uso de termos com sentido literal
e figurado.
QUESTÃO

8

Existe correspondência entre o termo transcrito e o que dele
se afirma em
01) “ao crime” (l. 6-7) exerce a mesma função sintática que
“à onda de ataques” (l. 16).
02) “sob o jugo dos traficantes” (l. 12-13) confere ao contexto
uma ideia circunstancial inteiramente diferente da
explicitada por “sem nenhum monitoramento” (l. 26).
03) “paulatina” (l. 18) — assim como “permanente” (l. 18) —
qualifica “ocupação” (l. 17), só que denotando modo,
diferentemente do segundo qualificador, que expressa
tempo.
04) “Todo o episódio” (l. 21) é uma expressão que admite a
supressão do termo “o”, sem comprometimento de
natureza semântica.
05) “bem” (l. 36) é uma palavra que se opõe a “mal” (l. 37),
tendo ambas, nesse caso, valor adverbial.
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Questões de 9 a 11
TEXTO:

5

10

15

20

25

30

Ao lado de um caminhão do Exército, ao menos
40 soldados se reúnem para receber instruções dos seus
oficiais. Estão preparados para o combate: roupas
camufladas, coletes balísticos, capacetes, fuzis a
tiracolo. Poucos metros adiante, policiais vasculham a
mochila de motoqueiros, pistolas apontadas para a
cabeça dos suspeitos. Em volta, um vaivém intenso de
homens, mulheres e crianças aparentemente
indiferentes ao cenário de guerra, montado no
entroncamento da Estrada do Itararé com a Rua Joaquim
de Queiroz, na Favela da Grota, um vale de casebres
erguidos na base do improviso entre os morros do Alemão
e da Alvorada. Esse é o cenário de uma das áreas que
acabam de voltar ao controle do Estado, após a
megaoperação envolvendo quase 3 mil homens das
Forças Armadas e das polícias para combater o tráfico
no Rio de Janeiro. A promessa: pacificar o local, com a
presença permanente de agentes de segurança pública
no local.
“Diante do tamanho do cerco montado no Complexo
do Alemão, todos esperavam uma carnificina, o que não
ocorreu. A polícia, numa atitude inédita, usou
instrumentos de inteligência para fazer ataques precisos
e poupar a vida de civis”, reconhece Raquel Willadino,
coordenadora de Direitos Humanos do Observatório das
Favelas. “Apesar da letalidade baixa, são preocupantes
essas denúncias de abusos cometidos contra a
população, após a ocupação dos morros. Fora que a
ocupação militar, pura e simplesmente, não resolverá
os problemas das comunidades. Falta saneamento, falta
educação, falta tudo. O governo precisa estar sensível
às demandas dessas comunidades.”

MARTINS, Rodrigo. O dia seguinte. Carta Capital. São Paulo: Confiança,
ano XVI, n. 625, p. 26-30, 8 dez. 2010. Seu país. Adaptado.
QUESTÃO

9

De acordo com o texto,
01) a inexistência de mortes, apesar do grande aparato militar
na retomada do controle das áreas sob o jugo dos
traficantes, no Rio, é prova inconteste de que habilidade
estratégica não falta aos militares do país.
02) a megaoperação contra o tráfico nem sequer foi maculada
por denúncia de abusos contra os habitantes dos morros
ocupados pelo Estado.
03) a indiferença demonstrada pelos que transitavam no local
do combate aos traficantes é reveladora da banalização
da vida humana.
04) a ação militar, na ocupação do Complexo do Alemão, foi
marcada por um comportamento ímpar, digno até de
menção honrosa.
05) as comunidades agora sob a proteção das Unidades de
Polícia Pacificadora passaram a fazer exigências ao
governo carioca.
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QUESTÃO

10

Uma análise desse texto em relação ao anteriores — o primeiro
da autoria de Paulo Tadeu Rodrigues Rosa e o segundo, de
Ronaldo Soares e Roberta de Abreu Lima — permite afirmar:
01) A responsabilidade de todos os cidadãos pleiteada no
texto constitucional, citado por Paulo Tadeu R. Rosa, é
exatamente o que ocorre nas narrativas dos outros
enunciadores dos discursos em análise.
02) Os fatos relatados por Rodrigo Martins dialogam com os
de Ronaldo Soares e Roberta de Abreu Lima, já que entre
eles existe um vínculo conteudístico muito próximo.
03) Alguns dados presentes no trabalho de Paulo Tadeu
Rodrigues Rosa encontram correspondência, apenas e
tão somente, nos registrados por Rodrigo Martins.
04) O narrado por Ronaldo Soares e Roberta de Abreu Lima
apresenta-se inteiramente isento de comentários
críticos, o que não ocorre com as demais.
05) O tema trabalhado pelos três autores desassocia suas
produções textuais pela inexistência de qualquer liame
que possa ser levado em consideração.
QUESTÃO

11

Quanto aos recursos linguísticos que compõem o texto, marque
com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O vocábulo “um”, em “Ao lado de um caminhão do
Exército” (l. 1), define o nome “caminhão”.
( ) O termo “um vaivém intenso de homens, mulheres e
crianças”, em “Em volta, um vaivém intenso de
homens, mulheres e crianças” (l. 7-8), assumirá a função
sujeito, se a ele for anteposta a forma verbal existe ou,
de complemento verbal, se a ele for anteposta a forma
verbal há.
( ) A forma verbal “acabam”, em “que acabam de voltar ao
controle do Estado” (l. 13-14), está no plural para
concordar com o sujeito da oração, o termo “áreas” (l. 13),
resgatado pelo pronome “que”.
( ) A palavra “pura”, em “ ‘Fora que a ocupação militar, pura
e simplesmente, não resolverá os problemas das
comunidades.’ ” (l. 28-30) possui valor adverbial e
expressa modo.
( ) A expressão “às demandas dessas comunidades”, em
“ ‘O governo precisa estar sensível às demandas
dessas comunidades.’ ” (l. 31-32) complementa o sentido
de “precisa estar”.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V V V V V
02) V V F F F
03) V F F V V
04) F V V V F
05) F V V F V
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Questões de 12 a 14

I.

Um bairro com disputa entre traficantes, que possui
pequena extensão territorial e é cercado por bairros
nobres que alimentam o consumo de drogas. Segundo
o secretário da Segurança Pública baiano, Maurício
5 Teles Barbosa, esses são os principais fatores que
justificam a escolha do Calabar para receber, em abril,
a primeira Base Comunitária, modelo de policiamento
inspirado nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)
instaladas nas favelas do Rio de Janeiro.
10
“Vamos analisar os erros e acertos no Calabar e
partir para a implantação da Base Comunitária no
Nordeste de Amaralina, nosso objetivo principal”, explicou
Maurício Barbosa. A base a ser instalada no Calabar
também vai servir para atrair outras secretarias do
15 governo, para levar ações de desenvolvimento social ao
projeto de polícia pacificadora.
MENESES, Rodrigo. Calabar vai sediar Base Comunitária da SSP-BA.
A Tarde, Salvador, 23 mar. 2011. Caderno Salvador-Região
metropolitana. Segurança, p. A 8. Adaptado.
QUESTÃO

II.
Dividido por duas facções criminosas, o Calabar é
um dos bairros mais violentos de Salvador.
Os criminosos que atuam na área já mandaram o
aviso: “ ‘Vão devagar!’ Foi esse o recado que recebemos.
5 Eles estão com medo da megaoperação que vai ser
feita aqui, nos próximos dias”, contou um morador do
Calabar, que pediu para não ser identificado.
O direito de ir e vir com segurança pelas ruas do
bairro é definido como um “sonho” por moradores que,
10 no centro da rivalidade entre traficantes, aguardam com
otimismo e preocupação a implantação da primeira Base
Comunitária de Segurança, a versão baiana da UPP.
A SSP já treinou 150 oficiais que ocuparão o bairro
permanentemente a partir de abril.
DIVIDIDO em duas facções...Disponível em: <http://www.blogdomarc
elo.com.br/v2/tag/bahia/>. Acesso em 28 mar. 2011. Correio. Adaptado.

12

Os textos I e II divergem entre si quanto
01)
02)
03)
04)
05)

ao assunto de que tratam.
à temática com que trabalham.
ao conteúdo da fala dos outros enunciadores.
ao comportamento linguístico assumido pelos articulistas.
à ausência de interferência, no corpo do texto, dos autores das notícias.

QUESTÃO

13

A respeito do texto I, está correta a afirmação referente ao termo transcrito na alternativa
01) “que” (l. 1) possui o mesmo valor morfossintático de “que” (l. 3), embora os dois conectores introduzam, no contexto de
que fazem parte, relações distintas.
02) “esses” (l. 5) sugere algo a ser enunciado, que, no caso, são os fatores indicativos da escolha do Calabar para receber,
em primeira mão, o projeto de polícia pacificadora.
03) “nas favelas do Rio de Janeiro” (l. 9) é uma circunstância que expressa uma ideia diferente da que evidencia o termo “no
Calabar” (l. 10).
04) “erros” (l. 10) se opõe a “acertos” (l. 10) e, por isso, estão exercendo diferentes funções sintáticas no período.
05) “ao projeto de polícia pacificadora” (l. 15-16), se transposto para antes de “ações de desenvolvimento social” (l. 15), altera
o sentido da frase.
QUESTÃO

14

Sobre os elementos da língua presentes no texto II, é verdadeiro o que se afirma em
01) “é” (l. 1) e “já” (l. 13) estão acentuadas por diferentes razões.
02) “Vão” (l. 4) é uma forma verbal sinalizadora de um dos casos de oração sem sujeito.
03) “contou” (l. 6) e “pediu” (l. 7) são verbos de diferentes grupos usados com sentido completo.
04) “ ‘sonho’ ” (l. 9) aparece entre aspas por ter sido usado em sentido irônico.
05) “ocuparão” (l. 13) indica, no contexto, um fato posterior tido como certo.
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QUESTÃO

15

Sobre redação oficial e redação estilística, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) A redação oficial, diferentemente da estilística, deve caracterizar-se pela impessoalidade, pelo uso do padrão culto de
linguagem, pela clareza, concisão, formalidade e uniformidade, já que a mensagem por ela veiculada deve ser compreendida
pelos cidadãos, o que nem sempre ocorre com a estilística, que permite o uso de uma linguagem pessoal, coloquial, dentre
outras modalidades, e até a veiculação de uma mensagem de forma hermética.
( ) A redação de um texto literário, por exemplo, de uma notícia jornalística ou de uma correspondência particular pode dar
margem à duplicidade de leitura, o que é inteiramente inconcebível num texto oficial, cuja finalidade básica é comunicar
com clareza e impessoalidade, razão de seguir certos parâmetros referentes à utilização da língua.
( ) O ofício e o aviso são modalidades de comunicação oficial bem próximas do ponto de vista formal, divergindo, porém, quanto
aos emissores e receptores, pois este último é expedido exclusivamente por Ministros de Estado para autoridades da mesma
hierarquia, enquanto aquele é expedido para e pelas demais autoridades, também sendo usado para comunicação com
instituições particulares constituídas juridicamente.
( ) O memorando diverge do ofício tão somente no que diz respeito à agilidade, sua característica principal, igualando-se a
este quanto à forma e à finalidade.
( ) O telegrama, por ser muito dispendioso aos cofres públicos, antes bastante usado em situações de emergência, foi
substituído pelo fax ou pelo correio eletrônico em quaisquer situações.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
01) V F V F V
03) F V F V F
02) V V V F F
04) V F F V V

05) V V V V V

Redação
INSTRUÇÕES:
• Leia, com atenção, os três temas propostos. Em seguida, ESCOLHA UM DELES e elabore sua Redação.
• Escreva sua Redação no espaço reservado ao rascunho.
• Transcreva seu texto na Folha de Redação, usando caneta de tinta azul ou preta.
• Não utilize letra de imprensa.
Será anulada a Redação
— redigida fora do tema proposto;
— apresentada em forma de verso;
— assinada fora do campo próprio;
— escrita a lápis ou de forma ilegível.

Tema I
A.
A defesa social está capitulada no texto constitucional como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Organizada
de forma sistêmica, visa à garantia da Segurança Pública, mediante a preservação da ordem pública, com a finalidade de proteger
o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas. Nesse contexto,
a Polícia Militar tem papel de relevância, uma vez que se destaca, também, como força pública estadual, primando pelo zelo,
honestidade e correção de propósitos, há mais de dois séculos.
(A DEFESA social... Disponível em:<http://www.policiamilitar.mg.gov.br/portalpm/conteudo.action?conteudo=8&tipoConteudo= itemMenu>. Acesso
em 31 mar. 2011.)

B.
A ética é uma característica inerente a toda a ação humana e, por essa razão, é um elemento vital na produção da realidade
social. Todo homem, segundo Mota, possui um senso ético, uma espécie de “consciência moral”, estando constantemente
avaliando e julgando suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas.
Existem sempre comportamentos humanos classificáveis sob a ótica do certo e do errado, do bem e do mal. Embora
relacionadas com o agir individual, essas classificações sempre têm relação com as matrizes culturais que prevalecem em
determinadas sociedades e contextos históricos.
A ética está relacionada à opção, ao desejo de realizar a vida, mantendo com os outros, relações justas e aceitáveis. Por via
de regra está fundamentada nas ideias de bem e virtude, enquanto valores perseguidos por todo ser humano e cujo alcance
traduz numa existência plena e feliz.
(CARVALHO,Patrícia Bellotti. A importância da ética na formação profissional. Disponível em:<http://www.administradores. com.br/ informe-se/
artigos/a-importancia-da-etica-na-formacao-profissional/30281/>. Acesso em: 31 mar. 2011.)
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Associe os conteúdos dos fragmentos A e B e mostre a importância do cultivo da ética para a conquista do bem-estar pessoal
e social, ao produzir um texto argumentativo sobre o recorte temático:
A viabilidade da eficácia operacional do policial militar no combate à violência
e à criminalidade não prescinde do sentimento de solidariedade
nem do respeito ao cidadão e à vida humana.

Tema II
A.
“A cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado. É um
construído da convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso ao espaço público que permite a
construção de um mundo comum através do processo de asserção dos direitos humanos.” (Hannah Arendt)
(ARENDIT, Hannah. In: MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos, cidadania e educação. Disponível em: <http://www.jus.uol.com.br/
revista/texto/2074/direitos-humanos-cidadania-e-educacao>. Acesso em: 31 mar. 2011.)

B.
“Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional
deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora
particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim como diversos contextos históricos, culturais
e religiosos, é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem
seus sistemas políticos, econômicos e culturais.” (Parágrafo 5.º da Declaração e Programa de Ação de Viena, de 1993)
(MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos, cidadania e educação. Disponível em: <http://www.jus.uol.com.br/revista/texto/2074/direitoshumanos-cidadania-e-educacao>. Acesso em: 31 mar. 2011).

Após uma reflexão sobre os conceitos e as informações veiculados nos fragmentos A e B, escreva um texto
dissertativo-argumentativo, defendendo a formação de um efetivo policial mais bem preparado, por meio de cursos e
treinamentos constantes, capaz de, no cumprimento de sua missão, ter sempre em mente que os seus semelhantes também
são cidadãos e, portanto, têm direitos, além de deveres, e que “a violência só gera mais violência”.

Tema III
A hierarquia e a disciplina militares são princípios constitucionais de caráter fundamentalista, pois constituem a base das
organizações militares. E, como princípios fundamentalistas, condensam os valores militares, como o respeito à dignidade da
pessoa humana, o patriotismo, o civismo, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a honestidade e
a coragem. São princípios que pretendem dar máxima eficácia às instituições militares, pois é inconteste que a hierarquia e a
disciplina militares conferem melhor eficiência às instituições que lidam com o controle da violência. Para Martins (1996: 24), a
disciplina militar é o que se pode denominar de “disciplina qualificada” se tomada em relação à disciplina exigida de servidores
não militares, já que [é] detentora de institutos próprios, “com a imposição de comportamentos absolutamente afinados aos
imperativos da autoridade, do serviço e dos deveres militares, o que em regra não se exige do serviço público civil”.
(LOUREIRO, Ythalo Frota. Princípios da hierarquia e da disciplina aplicados às instituições militares. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/
autor/ythalo-frota-loureiro>. Acesso em: 31 mar. 2011).

Tendo em vista os princípios da hierarquia e da disciplina que regem a vida militar, imagine-se na condição de Oficial e escreva
uma Comunicação ao Comando Geral da Polícia Militar, narrando um incidente em que você se sentiu prejudicado e solicitando
as providências que tal fato requer, sem deixar de mencionar o registro feito antes ao responsável pela Unidade em que você
está servindo e a permissão por ele concedida para que você lute por seus direitos.
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Rascunho da Redação
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Língua Estrangeira — Inglês
Questões de 16 a 30
Instrução

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 16 a 19
TEXTO:
New law targets fast-food toys
San Francisco has passed a law banning fast-food
restaurants from giving away toys with some children’s
meals. Supporters say many fast-food meals are very
unhealthy, but McDonald’s called the legislation
5 misguided.
It could spell the end of the Happy Meal, the fastfood snack that’s a hit with children at McDonald’s,
because it comes with a free toy. City leaders in San
Francisco argued the same meals also come with too
10 many calories and they say that has added to a situation
where nearly 20% of American children are obese.
Now San Francisco has become the first major US
city to ban fast-food restaurants from giving away toys
with meals that don’t meet nutritional guidelines. In future,
15 you’ll only get the toy if you buy a healthy snack.
The burger giant McDonald’s sent senior executives
to the city to oppose the measure. In a statement, the
company said: “Parents tell us it’s their right and
responsibility, not the government’s, to make their own
20 decisions and to choose what’s right for their children.”
McDonald’s, Burger King and 15 other food
companies have signed up to self-regulate how they
advertise food to youngsters.
MIRCHANDANI, Rajesh. New law targets fast-food toys. Disponível em:
<http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsint
henews/2010/11/101110_witn_mcdonalds_page.shtml>. Acesso em: 30
mar. 2011.
QUESTÃO

16

About the toys given away by fast-food restaurants, it’s stated
in the text that they
01) have small dangerous pieces.
02) make the snack more expensive.
03) usually come with fattening meals.
04) haven’t attracted most children worldwide.
05) encourage children to stop eating unhealthy food.
QUESTÃO

17

Considering the new law about fast-food advertising, the text
says that McDonald’s, Burger King and other food companies
intend to
01) follow it.
04) disobey it.
02) enforce it.
05) consider it.
03) respect it.
QUESTÃO

18

According to McDonald’s report, American parents
01) are against the government’s decision.
02) intend not to buy the Happy Meal any more.
03) have widely accepted the government’s recommendations.
04) have agreed to buy the Happy Meal only if it comes without
the toy.
05) intend to sue fast-food companies if they sell unhealthy
meals.
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QUESTÃO

The
01)
02)
03)

19

’s in “not the government’s” (l. 19) is the
plural mark.
04) contraction of has.
genitive case.
05) contraction of was.
contraction of is.

Questões de 20 a 22
TEXTO:
London’s Olympic Park is nearly finished
If you go down to East London today, you’ll notice
a transformation. Three years ago, this area of Stratford
was an urban wasteland.
500 days to go, and London’s Olympic Park is taking
5 shape. The velodrome is finished, they’re tiling the diving
pool, and the stadium seats are in and covered up to
protect them from the London weather.
At its heart are more than five miles of newly opened
waterways. These used to be big, industrial canals, and
10 then they fell into disrepair.
But they run almost like arteries across the whole
Olympic site. The stadium there sits on an island,
completely surrounded by water, and what’s fantastic is
to see them coming back to life. So often, water in London
15 is used and abused, and this — it’s being cherished.
When the diggers have gone, there’ll be a new urban
park here in Stratford — the biggest to be built in Europe
for 150 years. A quarter of a million new wetland plants
have gone in, and 4,000 new trees.
PINSENT, Matthew. London’s Olympic Park is nearly finished. Disponível
em: www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/words
inthenews/2011/03/110314_witn_london_2012_page.shtml. Acesso em:
30 mar. 2011.
QUESTÃO

20

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).
About London’s Olympic Park, it’s correct to say:
( ) It won’t take long to be ready for use.
( ) The stadium seats are going to be built very soon.
( ) There isn’t much water there.
( ) Former industrial canals have turned into waterways.
According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is:
01) F T T F
03) T F F T
05) T T T T
02) F T F T
04) T F T F
QUESTÃO

The
01)
02)
03)
04)
05)

21

phrase “500 days to go” (l. 4) means that it’s 500 days
until competition begins.
to register for the competition.
to train for the Olympic Games.
until London’s Olympic Games end.
to get ready to go to London’s Olympics.

QUESTÃO

22

Considering language use in the text, it’s correct to say:
01) The conjunction “If” (l. 1) expresses doubt.
02) The pronoun “them” (l. 7) refers to “the stadium seats” (l. 6)
03) The demonstrative pronoun “These” (l. 9) is in the singular
form.
04) The word “completely” (l. 13) is functioning as an adjective.
05) The sentence “it’s being cherished” (l. 15) is in the active voice.
Ing - 8

Questões de 23 a 26
TEXTO:
Scientists in France have suggested that biologists
who tag penguins to help track their movements could be
causing them harm. The method could also affect data
collected from penguins for research on climate change.
5
For decades scientists have been following
penguins by putting bands around their flippers. This
allows individual birds to be identified at a distance. But
there have been concerns that flipper bands might harm
the birds by slowing them down as they swim.
10
The latest study, reported in the journal Nature,
confirms it. Scientists followed a colony of king penguins
for ten years. Birds fitted with bands died younger, started
breeding later in the year, took longer to search for food,
and overall raised about 40% fewer chicks.
15
Scientist in the field will now have to find other
tagging methods, but in the meantime there are also
concerns that some data gathered on penguins down
the years, in this ecologically crucial part of the planet,
may now be worthless.
BLACK, Richard. Flipper tags may damage penguins. Disponível em:
w w w. b b c . c o . u k / w o r l d s e r v i c e / l e a r n i n g e n g l i s h / l a n g u a g e /
wordsinthenews/2011/01/110114_witn_penguin_page.shtml. Acesso em:
30 mar. 2011.

23

Considering penguins without flipper tags, the only statement
without support from the text is that they
01) live longer.
02) swim more slowly.
03) have many more chicks.
04) reproduce earlier in the year.
05) take less time to find food.
QUESTÃO

24

Fill in the parentheses with T(True) or F (False).
The paragraphs from the text, (in brackets on the right), have
answers to the following questions:
(
(
(
(

)
)
)
)

Why do biologists tag penguins? [par.1]
How long have scientists been following penguins? [par.2]
Where do penguins usually breed? [par.3]
What are scientists worried about? [par.4]

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is
01) T T T T
03) F F T T
05) T T F T
02) F T T F
04) T F T F
QUESTÃO

27

TEXTO:
Flipper tags may damage penguins

QUESTÃO

QUESTÃO

“The first rule of any technology used in a business is
that automation applied to an efficient operation will magnify
the efficiency. The second is that automation applied to an
inefficient operation will magnify the inefficiency.”
GATES, Bill. The first...Disponível em: <http://www.refresher.com/
wwvol1.html>. Acesso em: 30 mar. 2011.

According to the text, automation contributes to
01) decreasing inefficiency.
02) eliminating inefficiency.
03) slowing down efficiency.
04) compensating for inefficiency.
05) highlighting either efficiency or inefficiency.

Questões 28 e 29
TEXTO:

5

“Top executives should rate their subordinates on
loyalty and competence. Those who are more loyal than
competent should be fired because they are the
dangerous ones. They will stay forever while other more
competent, less loyal people will jump ship as problems
develop. And the loyal, non-competent subordinates will
‘protect’ their bosses from the truth. Reality will be too
threatening and ugly”

Disponível em: < http://www.refresher.com/greatest1. html>. Acesso em:
30 mar. 2011.
QUESTÃO

28

Considering how subordinates should be rated, the text says that
01) loyalty is as important as competence.
02) competence is not as important as loyalty.
03) competence is more important than loyalty.
04) loyalty is by far the most important quality.
05) competence is much less important than loyalty.
QUESTÃO

The
01)
02)
03)
04)
05)

29

expression “jump ship” (l. 5) should be understood as
leave the job.
tell their bosses the truth.
solve the problems right away.
discuss the problems with their bosses.
stay and handle the problems efficiently.

QUESTÃO

30

25

The only alternative in which the word from the text, on the left,
is not suitably defined is
01) “track” (l. 2) — follow.
02) “concerns” (l. 8) — worried feelings.
03) “might” (l. 8) — could.
04) “gathered” (l. 17) — collected.
05) “worthless” (l. 19) — valuable.
QUESTÃO

The
01)
02)
03)

26

only false cognate is in alternative
“suggested” (l. 1).
04) “data” (l. 3).
“movements” (l. 2).
05) “decades” (l. 5).
“method” (l. 3).
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According to this cartoon, penguins are sort of responsible for
01) air pollution.
04) global warming.
02) icy cold winds.
05) glacial temperatures.
03) high birth rates.
Ing - 9

Matemática / Raciocínio Lógico
Questões de 31 a 45
Instrução
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na
Folha de Respostas.

31

Após interrogar o suspeito de um delito, o entrevistador concluiu que “se o suspeito
mentiu, então ele é culpado”.
Sendo verdadeira tal conclusão, também é verdade que
01) o suspeito mentiu.
02) o suspeito é culpado.
03) o suspeito não é culpado e mentiu.
04) se o suspeito não é culpado, então ele não mentiu.
05) se o suspeito não mentiu, então ele não é culpado.
QUESTÃO

32

A partir de uma pesquisa feita entre n motoristas, n∈N, finito, obteve-se o seguinte resultado:
•
•
•

50% já foram multados por estacionamento em local proibido;
60% já foram multados por uso do celular enquanto dirigiam;
15 nunca foram multados por estacionamento em local proibido e por uso do celular
enquanto dirigiam.

Nessas condições, o número mínimo de motoristas que podem ter sido multados por
haverem cometido as duas infrações é igual a
01) 18
03) 21
05) 24
02) 19
04) 23
QUESTÃO

33

Em um torneio de tiro ao alvo, cada atirador dispara
três vezes contra um alvo.
O número de pontos feito por cada atirador é a soma
dos pontos obtidos ao acertar cada região do alvo, de
acordo com os valores indicados na figura.
Um atirador que conseguiu acertar o alvo, nas três
vezes em que atirou, tem um número de
possibilidades distintas, de pontuação, igual a
01) 16
02) 17
03) 18
QUESTÃO

04) 19
05) 20

34

Ao consultar uma pasta de documentos, um funcionário observou que eles foram
arquivados na ordem crescente de sua numeração, obedecendo à sequência
1, 3, 4, 6, 7, 9, ....
Calculando-se a média aritmética dos números atribuídos aos trinta primeiros
documentos, o valor obtido é igual a
01) 20
03) 26
05) 32
02) 23
04) 29
QUESTÃO

35

Cientes de que terão que passar por uma avaliação física, dois amigos utilizam a natação
como um dos meios para adquirir a boa forma necessária. Certo dia, em uma piscina
retangular, partindo no mesmo instante, de raias distintas e de lados opostos, eles
começaram a nadar, em linha reta, sem parar, e com velocidades constantes.
Sabendo-se que, na primeira vez que se cruzaram, estavam a 18m de uma das bordas
e, na segunda vez, a 22m da outra borda, nadando em sentidos opostos, pode-se afirmar
que o comprimento, em metros, da piscina era igual a
01) 28
03) 36
05) 44
02) 32
04) 40
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QUESTÃO

36

Uma pessoa teve furtada sua carteira com 12 cédulas e, ao prestar queixa na delegacia,
declarou haver uma cédula de R$20,00, algumas de R$5,00 e outras de R$10,00, mas
não soube precisar o valor total.
Admitindo-se que o quadrado do número de cédulas de R$5,00 seja menor do que o
número total das demais, é correto afirmar que a quantia mínima que a pessoa poderia
ter, em reais, na carteira seria igual a
01) 100
03) 110
05) 120
02) 105
04) 115
QUESTÃO

37

As companhias aéreas cobram de seus passageiros uma taxa por cada quilograma de
bagagem que exceda o limite de peso por ela estabelecido.
Em um determinado voo, o peso total da bagagem do casal M era de 60kg e, em conjunto,
eles pagaram uma taxa de R$8,00 pelo excesso, e sobre a bagagem da Sra. N, que
tinha 50kg de peso, foi cobrada uma taxa de R$20,00.
A função E(x) que determina o valor cobrado, de cada passageiro, pelo transporte de xkg
de bagagem pode ser definida por
01)

04)

02)

05)

03)

QUESTÃO

38

Com a contínua evolução tecnológica, a cada dia os aparelhos eletrônicos são produzidos
com processadores mais velozes, que conseguem realizar suas tarefas num tempo cada
vez menor.
Supondo-se que o tempo, em milésimos de segundo (milissegundos), que certo
componente eletrônico leva para processar xbits, seja dado por T(x) = log8 x e considerando-se
log 2 = 0,30, pode-se concluir que 250bits serão processados em, aproximadamente,
01) 2,66milissegundos.
04) 5,02milissegundos.
02) 3,86milissegundos.
05) 6,00milissegundos.
03) 4,22milissegundos.
QUESTÃO

39

Supondo-se que cada um dos 120 candidatos inscritos em um concurso receba como
código de identificação um anagrama distinto, da sigla CFOPM, pode-se estimar que a
probabilidade de o anagrama impresso em um cartão escolhido aleatoriamente começar
e terminar por consoante é igual a
01) 48%
02) 51%
QUESTÃO

03) 53%
04) 57%

05) 60%

40

Com relação à figura apresentada,
•
o segmento OP representa a haste à qual é fixada a lâmina de
borracha PQ, do limpador de parabrisa do vidro traseiro de um
o
automóvel, segundo um ângulo constante α = 150 ;
•
a região sombreada representa a área A, varrida por PQ quando
OP faz uma rotação em torno do centro O, de um ângulo β, no
sentido anti-horário;
Sendo
u.a., é

e β = 60 , pode-se afirmar que uma expressão válida para A, em
o

01)

03)

02)

04)
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QUESTÃO

41

É frequente a utilização de cones de PVC na sinalização de trânsito, estacionamentos,
obras etc.
Ao adquirir dois desses cones — o maior com altura igual a 70cm e diâmetro da base,
40cm, e o menor com altura igual a 50cm e diâmetro da base, 24cm — o comprador
decide guardá-los em uma caixa fechada que tem a forma de um prisma reto de base quadrada.
Para que a base do cone maior fique apoiada na base inferior da caixa e o cone menor
encaixado sobre o maior, será necessário utilizar-se uma caixa cuja capacidade interna
3
mínima, em cm , seja igual a
4
5
7
2
01) 2 . 5. 19
03) 2 . 5. 23
05) 2 . 5 . 39
5
2
7
2
04) 2 . 5 . 23
02) 2 . 5 . 19
QUESTÃO

42

Três postos policiais fixos — P(–1,3), Q(0,0) e R(3,0) — instalados em um grande bairro
de uma cidade, estão situados em pontos equidistantes da delegacia D, nesse bairro.
Utilizando-se o sistema de coordenadas cartesianas, em uma figura para representá-los,
pode-se concluir que a distância, em unidades de comprimento, de cada posto à
delegacia, é igual a
01)

03)

02)

04)

QUESTÃO

05)

43

Segundo dados divulgados pela imprensa, o comércio de bens falsificados corresponde
a 2% de todas as transações comerciais feitas no mundo, sendo 250 bilhões de dólares
o valor do mercado de pirataria no planeta. Só em 2009, foram apreendidos pela Receita
Federal no Brasil, de produtos falsos, o equivalente a 1,414 bilhões de reais.
Tal montante, considerando-se que, atualmente, um dólar vale cerca de R$1,50,
corresponde, em dólares, a um valor entre
01) 900 e 910 milhões.
02) 911 e 920 milhões.
03) 921 e 930 milhões.
04) 931 e 940 milhões.
05) 941 e 950 milhões.
QUESTÃO

44

Apesar de não ser um investimento de alta rentabilidade, a caderneta de poupança garante
que as pessoas tenham um fundo de reserva com alguma atualização e alta liquidez.
Se uma caderneta de poupança remunera a aplicação de um capital C à taxa nominal
de 6% a.a. capitalizada mensalmente, no regime de juros compostos, pode-se afirmar
que os montantes obtidos, a cada mês do período de aplicação, formam uma
01) progressão aritmética de razão 0,005.
02) progressão aritmética de razão 1,005.
03) progressão geométrica de razão 0,005.
04) progressão geométrica de razão 1,005.
05) sequência que não é progressão aritmética, nem progressão geométrica.
QUESTÃO

45

Dois grupos de estudantes foram submetidos a uma avaliação. Uma análise das notas
obtidas por eles apontou, para o primeiro grupo, média e desvio padrão respectivamente
iguais a M1 = 5 e D 1 = 1,5 e, para o segundo grupo, média e desvio padrão iguais
a M2 = 7 e D2 = 2,5. Por uma tarefa complementar, cada aluno do primeiro grupo teve um
acréscimo de 20% à nota obtida na primeira avaliação e cada aluno do segundo grupo
teve 1 ponto de acréscimo à referida nota.
Sendo M1’ e D1’, M2’ e D2’ as médias e desvios padrão depois do acréscimo, no primeiro
e segundo grupos, é correto afirmar que
01) M1’ − M1 = 0,2 e D1’ − D1 = 0,2
02) M1 < M1’ e D1 = D1’
03) M2’ − M2 = 1 e D2’ − D2 = 1
04) M2 < M2’ e D2 = D2’
05) D1’ − D1 = 0,3 e D2’ − D 2 = 1
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Ciências Humanas
Questões de 46 a 60
Instrução

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na
Folha de Respostas.

Questões 46 e 47
Fala-se muito, hoje em dia, da questão ecológica.
Mas, regra geral, as pessoas se portam como se
os delitos ambientais fossem uma criação
recente, efeitos inevitáveis e específicos da
civilização urbano — industrial. Não é bem assim.
O que há, nos dias que passam, é que a nossa
capacidade destrutiva alcançou um grau
historicamente inédito. Temos poder suficiente
para detonar o planeta. Mas isso não significa
que crimes contra o mundo natural sejam uma
invenção contemporânea. Bem vistas as coisas,
a história da devastação ambiental dos trópicos
brasílicos começou com os índios. Foram eles
que deram início ao processo de destruição da
vegetação que recobria milenarmente o nosso
litoral.
Quando os primeiros navegadores europeus
chegaram aqui, não deram de cara com uma
“natureza” pura, intocada. Mas com um mundo
onde, para lembrar o trocadilho de James Joyce,
a mão do homem já havia posto os pés. Seres
humanos circulavam há milênios por esses
trópicos. Dados arqueológicos revelam que a
zona costeira do Brasil já possuía “sambaquis”,
depósitos de conchas marinhas e restos
humanos, há oito mil anos atrás. Viviam então,
em nosso atual território, populações engajadas
em atividades de caça e coleta de alimentos. E
tudo indica que essas populações não deixaram
de realizar as suas intervenções no mundo natural.
Apesar das evidências disponíveis, todavia, o
terreno permanece hipotético. Os problemas
começam, de fato, quando começam as práticas
agrícolas. A agricultura representa — sempre —
uma reviravolta radical na relação do homem com
a natureza. Quando ela se impõe, o ecossistema
deixa de imediato de ser regido por processos
unicamente naturais. (RISÉRIO, 2004, p. 242-243).
QUESTÃO

46

O processo de expansão marítima e comercial pode ser
considerado o primeiro grande movimento de globalização,
devido ao fato de ter
01) interligado a Europa à África, à América e à Ásia, na época
moderna, possibilitando, através das relações comerciais,
a acumulação de capitais, o que contribuiu para o
desenvolvimento da civilização urbano — industrial
europeia.
02) iniciado o processo de exploração da natureza, fato inédito
na história mundial, contribuindo para o desequilíbrio
ambiental e a escassez dos recursos naturais.
03) estabelecido os primeiros contatos entre os colonizadores
europeus e os ameríndios, que ocorreram de forma
conflituosa, devido ao atraso técnico dos índios,
responsável por uma grande devastação ambiental.
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04) arcado com um grande investimento na recuperação do
ecossistema destruído pelos índios, na Bahia, que visava
à recuperação da terra e seu preparo para a plantação
da cana-de-açúcar.
05) desenvolvido, nos grandes latifúndios baianos, produtos
agrícolas tradicionalmente cultivados pelos índios, como
a mandioca, que, tendo seu cultivo aliado à prática das
queimadas, esgotou rapidamente os solos.
QUESTÃO

47

A questão ambiental tem sido uma grande preocupação no
mundo atual e essa problemática está relacionada, entre
outros fatores, ao desenvolvimento da atividade agrícola que,
no Brasil,
01) devastou o cerrado brasileiro, através da exploração do
pau-brasil que, no processo de colonização do Brasil,
ocorreu a partir da escravização da população ameríndia.
02) contribuiu para a devastação da Floresta Amazônica, com
a expansão da atividade açucareira, no período colonial,
baseada na exploração da mão de obra indígena.
03) preservou, indiretamente, áreas da Mata Atlântica, através
da agricultura cacaueira, implantada a partir da Republica
Velha, em função de esse tipo de plantio necessitar da
sombra da mata para seu desenvolvimento.
04) reduziu a área dos pampas, no sul do país, em
decorrência da expansão da lavoura cafeeira, durante o
governo Getúlio Vargas, provocando uma crise na criação
bovina.
05) incentivou a ocupação da caatinga nordestina, em função
da substituição da agricultura de exportação, no sudeste,
pela instalação de um parque industrial, no governo
Juscelino Kubistchek.
QUESTÃO

48
A Amazônia ocupa uma área tão vasta, que
somente a sua parte brasileira é sete vezes maior
que a área da França e só a ilha de Marajó, que
se encontra encaixada dentro da enorme
embocadura do rio, é maior que alguns países,
como a Suíça, a Holanda e a Bélgica. (BRANCO,
1995, p. 15).

Considerando-se as informações do texto e os conhecimentos
sobre a Amazônia, identifique as afirmativas verdadeiras.
I.
A exuberância da Floresta Amazônica está relacionada à
fertilidade do seu solo, de origem vulcânica.
II. O relevo dessa região, constituído exclusivamente por
planícies, facilita as inundações, o que favorece a
biodiversidade.
III. Uma das peculiaridades da região é a capacidade de
manter-se em equilíbrio.
IV. A origem da ilha de Marajó, localizada na foz mista do rio
Amazonas, está relacionada ao trabalho de transporte e
acumulação fluvio-marítimo.
V. A Amazônia é referida como o “pulmão do mundo”, graças
à sua enorme produção de oxigênio, obtida através da
fotossíntese.
A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a
01) I e II.
03) II e III.
05) IV e V.
02) I e V.
04) III e IV.
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QUESTÃO

49
Se, por um lado, a dimensão política do modelo
de Estado [...] decorre da dimensão religiosa do
pensamento de seu fundador e, assim, ambas
se suportam reciprocamente, o mesmo parece
ter ocorrido com a dimensão econômica do
desenho daquela sociedade. De fato, a fortíssima
raiz cultural do trabalho coletivista e da ajuda mútua
no meio rural, [...], largamente empregados na
região da caatinga, sugerem que o Estado [...]
desenvolveu-se com a prática disseminada de
um modelo de economia centrada na produção
coletivista e que [...] foi na realidade um grande
mutirão. (SE..., 2011).

A análise do texto, aliada aos conhecimentos sobre os
movimentos sociais na Bahia, permitem afirmar que ele se
refere à
01) Conjuração Baiana, revolta popular contra a opressão da
Igreja sobre a população sertaneja.
02) Sabinada, movimento que pregava a liberdade de culto
e religião e o rompimento político com Portugal.
03) Revolta dos Malês, insurreição que defendia a queda do
Império e a instalação do islamismo no sertão baiano.
04) Revolta da Chibata, revolução de caráter comunista que
defendia a queda da República.
05) Revolta de Canudos, movimento de caráter místico-religioso
que estabeleceu um povoado independente, cuja
existência era pautada no comunitarismo.
QUESTÃO

50

Os conhecimentos sobre os aspectos físicos e geográficos do
Brasil e da Bahia permitem afirmar:
01) As planícies litorâneas, formadas por sedimentos
marinhos, se destacam no modelado do relevo brasileiro
e baiano.
02) Os rios que formam as bacias hidrográficas baianas
possuem drenagem arreica, regime misto e são,
predominantemente, rios de planície.
03) A existência das falhas geológicas de Maragogipe e
Salvador está relacionada ao fenômeno da Deriva
Continental, que provocou a separação da África da
América do Sul.
04) A localização geográfica da Bahia, ao oeste da Região
Nordeste, é responsável pelo predomínio do clima tropical
úmido, pelas mais altas amplitudes térmicas registradas
no país e pelos mais elevados índices pluviométricos da
região.
05) As bacias sedimentares do Brasil e da Bahia são
abundantes em minerais metálicos e não metálicos no
subsolo, com destaque para as localizadas no município
de Caetité, na Bahia, o maior produtor mundial de urânio
e calcário.
QUESTÃO

51

Historicamente, na economia baiana, sempre se verificou o
predomínio das atividades primárias. Todavia, nas últimas
décadas, os setores secundários e terciários têm sofrido uma
expansão.
Sobre a economia baiana atual, é correto afirmar:
01) O setor secundário, antes restrito à cidade do Salvador,
expandiu-se para outros municípios, elevando o IDH para
1, em todo Estado.
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02) A estrutura fundiária se modificou, possibilitando o
crescimento da agricultura itinerante.
03) O comércio externo se ampliou, entretanto a balança
comercial tem se mantido sempre deficitária.
04) A ausência de infraestrutura portuária impede o
desenvolvimento do agronegócio.
05) O setor terciário apresenta-se hipertrofiado.
QUESTÃO

52
O Brasil resiste a cumprir a lei, segundo Luciano
Athayde Chaves, presidente da Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra). Atualmente, são cerca de 2 milhões
de ações trabalhistas por ano em julgamento, em
mais de 1,2 mil varas trabalhistas. De acordo com
Athayde, o grande número de ações tem
diretamente a ver com o descumprimento
sistemático das leis que regem as relações de
trabalho entre empregado e empregador. “O Brasil
ainda luta pela efetividade dos direitos sociais”,
destaca Luciano, que revelou que não são raros
casos de trabalhadores que não recebem salários
e realizam suas atividades em regime de
servidão. [...] Dados da Pesquisa Nacional de
Amostra Domiciliar (Pnad/2008), do IBGE,
mostram que o mercado de trabalho brasileiro
trata diferentemente homens e mulheres, brancos
e negros. Na época da pesquisa, as mulheres
recebiam 70,3% do que os homens ganhavam; e
os trabalhadores negros recebiam 55,2% do que
os assalariados brancos. Segundo Lopes, a
discriminação ocorre no recrutamento de
pessoal, no preenchimento de cargos, na
promoção e nos critérios de escolha. As
informações são da Agência Brasil. (BRASIL...,
2011).

Em relação aos direitos trabalhistas e as questões sociais,
na história do Brasil, é correto afirmar:
01) A abolição da escravidão possibilitou o estabelecimento
imediato do trabalho assalariado, em todas as regiões
do país, a rápida ascensão social dos ex-escravos e a
equidade salarial, independente de etnia ou de gênero.
02) O governo do presidente Getúlio Vargas criou as leis
trabalhistas, possibilitando a autonomia e a independência
do movimento operário, e o direito a greve, constituindo-se
uma ameaça à propriedade privada.
03) O crescimento econômico, durante o governo de Juscelino
Kubistchek, estendeu a legislação social ao homem do
campo, reduzindo o êxodo rural, com a aplicação de um
plano eficaz e sólido de reforma agrária.
04) O regime militar reprimiu as manifestações operárias e
camponesas, contribuindo para a desarticulação dos
movimentos reivindicatórios, o arrocho salarial e a perda
de determinadas conquistas sociais.
05) O avanço do processo democrático, nas últimas décadas,
contribuiu para a eliminação das diferenças raciais e
sexuais no ambiente de trabalho, que exige, cada vez
mais, unicamente a qualificação profissional.
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QUESTÃO

53

Na periferia, a fábrica escurece o dia
Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo
Pardais, baratas, ratos na rota de São Paulo
E pra você criança muita diversão e “pauluição”
Tomar um banho no Tietê ou ver TV
[...]
Pra quebrar a rotina um fim de semana em São Paulo
Lavar o carro comer um churro é bom pra burro
(AYDAR et al, In: JUNQUEIRA; UMMUS, 2005, p.30).
A partir da análise dos versos e dos conhecimentos sobre a urbanização do Brasil, é correto afirmar:
01) Os versos reproduzem o processo de urbanização do país, que foi lento e homogêneo.
02) A subordinação das cidades em relação ao campo está claramente explicitada nos versos.
03) A urbanização brasileira se caracteriza pelo processo de metropolização e pela excludência.
04) A atração que as cidades exercem sobre a população rural é uma consequência da mobilidade social alcançada por esse
grupo nos centros urbanos.
05) O aumento da violência nas metrópoles está fundamentalmente relacionado à explosão demográfica, à ocupação desordenada
do solo e à falta de atividades de lazer.
QUESTÃO

54
A industrialização moderna do Nordeste esteve associada a uma fase do modelo de substituição de importações
marcada pela importância das políticas de desenvolvimento regional do Estado. (MAGNOLI; ARAUJO, 2001, p. 117).

Com base na informação e nos conhecimentos sobre a industrialização brasileira e nordestina, pode-se afirmar:
01) As políticas de desenvolvimento industrial no país conduziram a processos de descentralização industrial em escala nacional,
e de concentração industrial, em escala regional.
02) A atividade industrial nordestina, na atualidade, objetiva unicamente atender às necessidades da economia regional.
03) A implantação do tecnopolo nordestino modificou o sistema viário e contribuiu para o declínio da emigração.
04) O Nordeste pós-industrial se tornou um tecnopolo, concentrado na Bahia e em Sergipe.
05) A industrialização do Brasil foi clássica e subsidiada pelo capital privado nacional.
QUESTÃO

55
A analise do gráfico e os conhecimentos sobre o Brasil atual
permitem afirmar:
01) A política nacionalista do governo de Fernando Henrique
Cardoso impediu que crises internas afetassem o
desempenho da economia brasileira.
02) A popularidade do ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva
possibilitou que o Brasil ficasse imune aos impactos
econômicos decorrentes das crises financeiras
internacionais.
03) A dependência econômica e a existência de um mercado
globalizado contribuíram para deixar o Brasil vulnerável às
crises internacionais.
04) Os últimos quinze anos foram marcados pela estabilidade
econômica e financeira do país e por um progressivo e
linear crescimento econômico.
05) A oscilação do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro foi um
fator determinante para o aprofundamento dos efeitos da
crise financeira de 2008.
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QUESTÃO

A alternativa que se relaciona, corretamente, à ocupação no
complexo do Nordeste de Amaralina é a

56

A projeção de idade da população brasileira indica mudanças
demográficas que, por certo, terão importantes implicações.
Quanto a essas mudanças e implicações, identifique as
afirmativas verdadeiras.
I.
O crescimento do número de jovens nas próximas
décadas será constante.
II. O aumento da expectativa de vida deverá aumentar a
parcela de idosos na população.
III. Os encargos relativos à aposentadoria e às pensões
deverão onerar, ainda mais, os cofres da Previdência
Social.
IV. A soma de bens e serviços, ou seja, o Produto Interno
Bruto (PIB) do Brasil deverá ser mantido no nível atual,
para sustentar os investimentos necessários.
V. Os serviços de saúde e de assistência social terão menos
encargos, graças aos avanços verificados na medicina.
A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a
01) I e IV.
03) I, III e V.
05) III, IV e V.
02) II e III.
04) II, IV e V.
QUESTÃO

57

01) O trabalho da polícia comunitária deverá estar isento da
participação dos moradores dos bairros.
02) Os moradores da região são contrários à ocupação,
temendo represálias dos traficantes de drogas.
03) Os bairros ocupados pela polícia têm em seu entorno
áreas degradadas, habitadas por pessoas de baixo poder
aquisitivo.
04) A ocupação dos bairros pela polícia tem caráter temporário
e visa estabelecer uma relação de confronto com o crime
organizado.
05) Políticas públicas deverão ser implementadas na Base
Comunitária a ser instalada, a exemplo de ações ocorridas
nas Unidades de Polícias Pacificadoras (UPPs), do Rio
de Janeiro.
QUESTÃO

58

Quando comprei meu primeiro laptop, na loja da
Apple, em Nova Iorque, em 2003, de fato achei
que iríamos envelhecer juntos. Seria um
investimento em meu futuro, um bem tão
importante para mim, que duraria a vida inteira.
[...]
A compra do meu laptop novo foi por impulso, mas
nem tanto. Sabia que queria uma máquina nova,
[...] porque a branca, de apenas dois anos, já ficara
com a tela inutilizada uma vez.
[...]
Até o fim da década de 1980, uma câmera era
planejada para durar a vida inteira. Um telefone
era arrendado do governo e construído para
aguentar o uso industrial. Uma máquina de
escrever era algo que acompanhava um escritor
para toda a sua carreira. Ainda tenho a portátil do
meu pai. [...] De um ponto de vista, prático, ela é
totalmente inútil. Mas ainda não consigo jogá-la
fora...(SUDJIC, 2010, p. 12-15-20).
As referências contidas no texto são sugestivas de um mundo
que ficou para trás e de grandes mudanças que caracterizam
o mundo atual.
A alternativa que indica coerência com as informações no texto
é a

Cerca de 850 policiais civis e militares estão se
revezando na ocupação das comunidades no
complexo do Nordeste de Amaralina — que inclui
ainda os bairros de Santa Cruz, Vale das
Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho — iniciada
na madrugada de ontem [25 mar. 2011], em uma
megaoperação de combate ao tráfico de drogas.
(CIRINO; LIMA, 2011, p. A4).
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01) A descartabilidade foi uma característica básica da
sociedade mundial, ao longo do século XX.
02) O avanço da tecnociência e as imposições do mercado
têm contribuído para as mudanças a que o texto se refere.
03) Os ambientalistas aprovam a obsolescência de objetos
produzidos como forma de incentivo à produção industrial
e às trocas comerciais.
04) As mudanças observadas no texto, relativas à atualidade,
têm sido positivas para o desenvolvimento econômico
que se pretende sustentável.
05) O interesse em criar vínculos afetivos prolongados entre
consumidores e objetos adquiridos tem norteado a
produção industrial na atualidade.
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QUESTÃO

59
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A charge, relativa à visita do presidente Barack Obama ao Brasil,
pode ser interpretada como uma sátira
01) à preocupação norte-americana com a expansão
crescente da China no mercado brasileiro.
02) ao posicionamento da China no mercado mundial, como
exportadora de produtos agrícolas.
03) à prioridade dada pelo Brasil aos produtos
industrializados norte-americanos, em detrimento aos
produtos chineses.
04) à presença de produtos chineses derivados do
agronegócio, destinados ao suprimento da alta
gastronomia no Brasil.
05) à bipolaridade Estados Unidos — China, países líderes
dos blocos capitalista e socialista, respectivamente, no
cenário mundial.
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60
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Fontes das ilustrações

Protestos ocorridos recentemente no norte da África e no
Oriente Médio são indicativos de insatisfações no mundo
árabe, sendo correto afirmar:
01) As manifestações contra os regimes autoritários, que
eclodiram na Tunísia e no Egito, foram lideradas por
organizações terroristas.
02) A Síria tem um papel geopolítico importante no Oriente
Médio, por seu alinhamento com os Estados Unidos e
Israel e por sua oposição ao Hamas e ao Hizbollah.
03) A localização da 5ª Frota dos Estados Unidos em Bahrein,
no Golfo Pérsico, torna a situação desse país de extrema
importância estratégica para os norte-americanos.
04) Os países que compõem o grupo conhecido como BRICS
foram favoráveis, no Conselho de Segurança da ONU, à
criação da zona de exclusão aérea na Líbia.
05) As tentativas do ditador Muammar Gaddafi, ao longo do
seu governo, de manter relações diplomáticas e
comerciais com as potências ocidentais foram rejeitadas,
devido ao seu autoritarismo.
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www.visaopanoramica.net/tag/divida-externa/>. Acesso em: 13 abr.
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Questão 60
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CH - 17

Noções de Direito
Questões de 61 a 75
Instrução
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na
Folha de Respostas.

61

O Ministério Público e os Tribunais de Contas têm um papel
relevante e decisivo na guarda da coisa pública, no combate
à corrupção e na fiscalização do cumprimento da Carta
Magna e da lei e, somado a isso, estão dotados de preciosa
ferramenta para o cumprimento das determinações
constitucionais, em que se inclui o Art. 85, V, que delineia os
crimes de responsabilidade do Presidente da República, entre
os quais o ato contra a probidade na administração. O tema
é de tal relevância, que a Constituição veda a cassação de
direitos políticos, mas autoriza a perda ou a suspensão de
direitos políticos, no caso de improbidade administrativa, nos
termos do § 4º do Art. 37, c/c o inciso V do Art. 15 da CF.
o

A Lei n 8429/92 também traz o entendimento do ato que causa
lesão ao erário, distinguindo-o daqueles que atentam contra
os princípios da Administração Pública.
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
Esse diploma legal dispõe sobre as espécies de atos
ímprobos na administração, que são aqueles que
( ) produzem prejuízo ao erário.
( ) importam em enriquecimento ilícito.
( ) atentam contra os princípios da administração pública.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V V V
03) F F V
05) V F V
02) F V F
04) V V F
QUESTÃO

62

Um jovem era estagiário em um escritório de advocacia e, logo
após a sua formatura, foi dispensado, pois, além de, no referido
escritório, não haver vaga para bacharéis, não trabalhava na
sua área de especialização, direito tributário.
Assim sendo, ele resolveu prestar concurso para a prefeitura
de uma cidade específica e foi aprovado.
Todo agente público se vincula ao Estado por meio de ato ou
procedimento legal, a que se denomina investidura.
No caso citado, o tipo de investidura é a indicada em
01) Administrativa.
02) Derivada.
03) Política.
QUESTÃO

04) Vitalícia.
05) Efetiva.

63

Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, prestará
compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação
consciente das obrigações e dos deveres policiais militares
e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. O
ingresso na Polícia Militar é assegurado aos aprovados em
concurso público de provas ou de provas e títulos, mediante
matrícula em curso profissionalizante, observadas as
condições prescritas na legislação vigente, nos regulamentos
e nos respectivos editais de concurso da Instituição.
São requisitos e condições para o ingresso na Polícia Militar,
entre outros, ser brasileiro
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01) nato, não podendo ser naturalizado; ter o mínimo de dezoito
e o máximo de quarenta anos de idade; estar em dia com
o Serviço Militar Obrigatório; possuir estatura mínima de
1,65m para candidatos do sexo masculino e 1,50m para
as candidatas do sexo feminino; possuir Carteira Nacional
de Habilitação válida, no mínimo, na categoria A.
02) nato ou naturalizado; ter o mínimo de dezoito e o máximo
de trinta anos de idade; estar em dia com o Serviço Militar
Obrigatório; possuir estatura mínima de 1,60m para
candidatos do sexo masculino e 1,55m para as candidatas
do sexo feminino; possuir Carteira Nacional de Habilitação
válida, categoria B.
03) não naturalizado; ter o mínimo de dezoito e o máximo de
trinta e cinco anos de idade; estar em dia com o Serviço
Militar Obrigatório; possuir estatura mínima de 1,50m para
candidatos do sexo masculino e 1,45m para as candidatas
do sexo feminino; possuir Carteira Nacional de Habilitação
válida, no mínimo, na categoria D.
04) nato ou naturalizado; ter o mínimo de dezoito e o máximo
de trinta e cinco anos de idade; estar em dia com o Serviço
Militar Obrigatório; possuir estatura mínima de 1,50m para
candidatos do sexo masculino e 1,45m para as candidatas
do sexo feminino; possuir Carteira Nacional de Habilitação
válida, no mínimo, na categoria C.
05) nato ou naturalizado; ter o mínimo de dezoito e o máximo
de trinta e cinco anos de idade; estar em dia com o Serviço
Militar Obrigatório; possuir estatura mínima de 1,50m para
candidatos do sexo masculino e 1,50m para as candidatas
do sexo feminino; possuir Carteira Nacional de Habilitação
válida, no mínimo, na categoria E.
QUESTÃO

64

Um gestor público de um determinado estado resolve, por
decreto estadual, alterar unilateralmente as vias de transporte
de ônibus intermunicipais, e modifica o que estava previsto nos
contratos de concessão pública desse tipo de transporte,
válidos por vinte anos, concedendo os trajetos e linhas mais
rentáveis a duas empresas concessionárias específicas. O
objetivo do citado gestor foi favorecer essas duas empresas,
com as quais mantém ligações políticas e familiares. As outras
três empresas concessionárias, que também exploram os
serviços de transporte de ônibus, no referido estado, por meio
de contratos de concessão, sentem-se prejudicadas.
Nessas condições, as outras três empresas
01) devem ingressar com ação judicial, com pedido de liminar
para que o Poder Judiciário exerça o controle do ato
administrativo expedido pelo gestor e decrete a sua
nulidade ou suspensão imediata, já que está eivado de
vício e nulidade, por configurar ato fraudulento e atentatório
aos princípios que regem a Administração Pública.
02) não devem tomar nenhuma medida nesse caso, tendo
em vista que um dos poderes conferidos à Administração
Pública, nos contratos de concessão, é a modificação
unilateral das suas cláusulas.
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03) podem ingressar com ação judicial, com pedido para que
os benefícios concedidos às duas primeiras empresas
também sejam extensivos a elas.
04) devem solicitar ao gestor uma parceria com uma das
duas empresas que foram beneficiadas, sob pena de
tomar as medidas cabíveis em lei.
05) devem ingressar com ação judicial, com pedido de
indenização em face dos prejuízos de ordem financeira
que lhes foram causados.
QUESTÃO

65

Um agente fazendário, servidor público de carreira, foi acusado
de ter recebido vantagens indevidas, valendo-se de seu cargo
público, sendo denunciado à justiça criminal e tendo sido
instaurado, no âmbito administrativo, processo administrativo
disciplinar por ter infringido seu estatuto funcional pela mesma
conduta. Ocorre que o servidor foi absolvido pelo Poder
Judiciário em razão de ter ficado provada a inexistência do ato
ilícito que lhe fora atribuído.
Nessa situação, é correto afirmar:
01) A punição, na instância administrativa, nunca poderá ser
anulada, caso tenha sido aplicada.
02) A decisão absolutória não influirá na decisão
administrativa do processo administrativo disciplinar, por
serem independentes.
03) O servidor deve ser transferido de órgão, a fim de evitar
maiores problemas com seus pares e constrangimento
diante de superiores.
04) A repercussão no âmbito do processo administrativo
disciplinar será inconteste, não podendo a Administração
Pública punir o servidor pelo fato decidido na esfera penal.
05) A decisão penal, em nenhuma hipótese, surtirá efeito na
esfera administrativa, mesmo que a conduta praticada pelo
servidor seja prevista como ilícito penal e ilícito administrativo.
QUESTÃO

66

Cinco grandes obras da Prefeitura do Município de Distante,
licitadas no governo do atual prefeito, foram alvo de acordos
e manobras clandestinas de empreiteiras, que resultaram num
custo adicional de R$ 1,4 bilhão para a prefeitura. O
superfaturamento foi constatado por peritos da Polícia Federal
a partir de documentos apreendidos em cinco operações
desde o século passado.
Quando os preços consignados nas propostas de todos os
licitantes forem superiores aos praticados no mercado, a
administração
01) poderá negociar a redução do preço com o licitante que
apresentou a melhor proposta.
02) poderá entrar em negociação para redução de preço com
todos os licitantes em sessão pública.
03) deverá revogar o ato, por conveniência administrativa, já
que o preço está superfaturado e não é permitida por lei
a negociação.
04) não poderá agir, pois é permitida a negociação em virtude
do princípio do sigilo na apresentação das propostas,
sendo a inobservância desse princípio a causa de
anulação do ato.
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05) poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para
a apresentação de nova documentação ou de outras
propostas escoimadas das causas referidas no artigo que
dispõe sobre tal assunto, facultada, no caso de convite,
a redução desse prazo para três dias úteis, quando todos
os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas.
QUESTÃO

67

A crise ambiental é apenas a parte visível de uma crise muito
maior, a da própria civilização e, por isso, é tão estratégico aos
defensores da natureza exercitarem um olhar mais amplo e
se capacitarem em comunicação para passar a falar uma
o
linguagem que o povo entenda. A Lei n 9.605/98, no seu
Art. 29, elenca os crimes contra a fauna: matar, perseguir, caçar,
apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em
rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com
a obtida.
Considerando-se que um funcionário público concedeu licença,
autorização ou permissão em desacordo com as normas
ambientais, para as atividades, obras ou serviços, ele está
sujeito à pena de
01)
02)
03)
04)
05)

multa.
detenção
detenção
detenção
detenção

QUESTÃO

de
de
de
de

três a seis anos.
seis meses a um ano.
um a três anos e multa.
cinco a dez anos e multa.

68

Uma jovem está sendo investigada por pertencer a um grupo
que vem cometendo determinados atos ilícitos e contravenções.
Após alguns meses de trabalhos investigativos, as autoridades
policiais tomaram conhecimento de que, em sua residência,
constam provas da autoria das contravenções por ela
praticada, tais como dinheiro, transferências bancárias e
registros.
Considerando-se essa situação hipotética, está correto o que
se afirma em
01) O mandado de busca só necessita ser subscrito pelo
escrivão, vez que sempre é necessário nas ações de
busca e apreensão.
02) Qualquer autoridade policial, quando realiza a diligência
pessoalmente, não necessita de mandado judicial para
realizar a busca e apreensão.
03) A autoridade policial, mesmo estando de posse de um
mandado judicial, só poderá proceder a diligência na
residência da pessoa investigada, durante o dia, ou à
noite, se ela autorizar.
04) Cartas particulares encontradas durante a busca e
apreensão, estejam elas abertas ou fechadas, poderão
ser apreendidas, quando a diligência ocorrer mediante
autorização judicial.
05) Os policiais, ainda que a investigada, durante a busca e
apreensão, se negue terminantemente a abrir gavetas,
sob o argumento de ter perdido as chaves, poderão
arrombá-las sem estar sendo caracterizado abuso de
autoridade, independentemente da existência de
mandado judicial.
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QUESTÃO

69

Após vários meses de investigação policial sobre tráfico de
drogas, havendo, inclusive, policiais militares infiltrados no
grupo sob suspeita, os policiais conseguiram provas
suficientes que sustentavam a prisão e condenação dos
suspeitos, mas antes de efetuarem as respectivas prisões,
decidiram colocar escutas nos telefones dos mandantes do
grupo para também as utilizarem como provas adicionais.
Diante da ocorrência de tal fato, é correto afirmar:
01) O juiz, no prazo máximo de quarenta e oito horas, decidirá
sobre o pedido.
02) A interceptação de comunicações telefônicas não será
admitida quando a prova puder ser feita por outros meios
disponíveis.
03) A interceptação de comunicações telefônicas será
permitida quando não houver indícios razoáveis da autoria
ou participação em infração penal.
04) A interceptação de comunicações telefônicas será
admitida quando o fato investigado constituir infração
penal punida, no máximo, com pena de detenção.
05) O pedido de interceptação de comunicação telefônica
conterá a demonstração de que a sua realização é
necessária à apuração de infração penal, não sendo
necessária a indicação dos meios a serem empregados.
QUESTÃO

70

Um empregado apoderou-se de uma folha do talão de
cheques de seu empregador, preenchendo-a no valor de
R$ 80,00 (oitenta reais) e, falsificando a assinatura do dono
do cheque, utilizou-o para comprar alimentos, recebendo o troco
em espécie.
Sobre essa ocorrência, identifique com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.
Nesse caso, tem-se por configurado
( ) crime de furto.
( ) o crime de estelionato.
( ) o crime de estelionato, descabendo a punição no crime
de furto, uma vez que a folha de cheque em branco não
pode ser objeto de tal delito, porque se trata de documento
despido de relevância patrimonial.
( ) o incidente de arrependimento posterior e o de privilégio,
provado que o acusado, primário, restituiu, antes do
recebimento da denúncia, a coisa obtida com o
estelionato.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) F V F V
02) V F V F
QUESTÃO

03) V V F F
04) F F V V

05) V V V V

71

O Código Penal Brasileiro dedica, exclusivamente, o Título XI,
com a rubrica Dos Crimes contra a Administração Pública,
com o fito de proteger a Administração Pública das condutas
lesivas de seus servidores, bem assim de particulares que
se relacionam com a Administração, possuindo como
objetividade jurídica “o interesse da normalidade funcional,
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probidade, prestígio, incolumidade e decoro” da Administração
Pública, conforme leciona o Professor Júlio Fabbrini Mirabete,
em sua obra Manual de Direito Penal III, 19ª edição. Não custa
nada acreditar que, um dia, todos terão uma Administração
Pública livre e longe desses que se utilizam do cargo para
locupletar-se com o dinheiro do povo.
Com base no Código Penal, os crimes praticados por
funcionário público contra a administração em geral são os
indicados em
01) Peculato e tráfico de influência.
02) Violação de sigilo funcional e exploração de prestígio.
03) Peculato e subtração ou inutilização de livro ou
documento.
04) Violação de sigilo funcional e inscrição de despesas não
empenhadas em restos a pagar.
05) Peculato, violação de sigilo funcional e extravio, sonegação
ou inutilização de livro ou documento.
QUESTÃO

72

O instituto das concessões públicas, como se sabe, foi
idealizado para efetivar a prestação de serviços públicos
por pessoas diversas do Estado, ocupando função
originariamente de sua alçada. A natureza jurídica das
concessões públicas de rádio e TV, todavia, por destoar das
demais espécies de concessões, figura-se, ainda hoje, como
matéria das mais controversas, sendo motivo de constantes
debates e elucubrações doutrinárias por parte de estudiosos
do assunto.
A programação das emissoras de rádio e televisão deverá
atender aos princípios constitucionais indicadas na alternativa
01) Preferência por finalidades informativas tão somente e
respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da
família.
02) Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da
família e regionalização da produção cultural, artística e
jornalística, mesmo que ultrapasse os percentuais
estabelecidos em lei.
03) Promoção da cultura nacional e regional visando ao
estímulo da produção e objetivando sua divulgação, e
preferência por finalidades educativas, em detrimento das
informativas.
04) Promoção da cultura nacional e regional, estímulo à
produção, independente de que objetive sua divulgação,
e regionalização da produção cultural, artística e
jornalística, sem que seja necessária a observância dos
percentuais estabelecidos em lei.
05) Preferência por finalidades educativas, artísticas, culturais
e informativas; promoção da cultura nacional e regional
e estímulo à produção, independente de que objetive sua
divulgação; regionalização da produção cultural, artística
e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da
família.
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QUESTÃO

73

Depois de três dias de operações, fiscais de uma determinada
prefeitura/estado demoliram todas as barracas de praia
localizadas nas areias da sua orla. Foi elaborado um novo
projeto para reduzir pela metade o número de barracas
existentes, de modo que todas fiquem no calçadão, deixando
as areias livres para os cidadãos. No entanto, conforme foi
divulgado oficialmente, a Justiça vetou o documento sob a
alegação de que a prefeitura e ou estado não explicaram como
serão feitos a coleta de lixo e o esgotamento sanitário.
Incluem-se entre os bens dos estados
01) seus direitos, ações, bens e móveis e imóveis e as rendas
provenientes do exercício das atividades de sua
competência e da prestação dos seus serviços.
02) os recursos naturais da plataforma continental e da zona
econômica exclusiva; o mar territorial; os terrenos de
marinha e seus acrescidos e os potenciais de energia
hidráulica.
03) os terrenos de marinha e seus acrescidos; os potenciais
de energia hidráulica; os recursos minerais, inclusive os
do subsolo; as cavidades naturais subterrâneas e os
sítios arqueológicos e pré-históricos, além das terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios.

Assim sendo, no Brasil, a incorporação de um tratado
internacional de direitos humanos exige a
01) ratificação pelo Presidente da República apenas.
02) ratificação pelo Presidente da República e a edição de um
decreto de execução.
03) aprovação pelo Poder Legislativo e a ratificação pelo
Presidente da República tão somente.
04) assinatura do tratado, sua aprovação pelo Poder
Legislativo e sua ratificação pelo Presidente da República.
05) assinatura do tratado, sua aprovação pelo Poder
Legislativo, sua ratificação pelo Presidente da República
e a edição de um decreto de execução.
QUESTÃO

75

Os Estados-Partes adotaram todas as medidas adequadas
para eliminar a discriminação contra a mulher em todos os
assuntos relativos ao casamento e às relações familiares, em
particular, com base na igualdade entre homens e mulheres.
No sistema global, a Convenção sobre Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher, ratificada pelo
Brasil em 1984, é um marco no tocante ao combate à
discriminação contra a mulher e à afirmação de sua cidadania.
Sobre essa Convenção, é correto afirmar:

04) as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na
forma da lei, as decorrentes de obras da União; as áreas,
nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu
domínio, excluídas aquelas sob domínio da União,
municípios ou terceiros; as ilhas fluviais e lacustres não
pertencentes à União e as terras devolutas não
compreendidas entre as da União.

01) Consagrou a possibilidade de adoção de “ações
afirmativas”, ou seja, de medidas especiais de caráter
definitivo destinadas a acelerar a igualdade de fato entre
mulheres e homens por ela legitimada.

05) as terras devolutas indispensáveis à defesa das
fronteiras, das fortificações e construções militares, das
vias federais de comunicação e à preservação ambiental,
definidas em lei; os lagos, rios e quaisquer correntes de
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais
de um estado, sirvam de limites com outros países, ou
se estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais.

03) Foi aperfeiçoada pelo Protocolo Facultativo à Convenção,
adotado pelo Brasil, em 2002, a sistemática de
monitoramento da Convenção, com a possibilidade de
apresentação de denúncias por mulheres, individualmente
ou em grupos, em casos de violação.

QUESTÃO

74

Devem ser cumpridos os seguintes requisitos para que um
tratado internacional seja incorporado ao ordenamento jurídico
brasileiro: celebração do tratado pelo Presidente da República
(Art. 84, VIII, da Constituição Federal); referendo do Congresso
Nacional (Art. 84, VIII, e art. 49, I, da Constituição Federal) e
promulgação pelo Poder Executivo, por decreto, para produzir
efeitos na ordem interna.
Segundo o Ministro Celso de Mello, do STF, a edição desse
ato presidencial, nessa terceira etapa, acarreta efeitos, que
passam então a “vincular e obrigar no plano do direito positivo
interno”, tal como uma lei ordinária (STF, ADI nº 1.480-3/DF, DJ
18/05/2001).
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02) Trouxe um completo sistema de monitoramento,
permitindo, inclusive, denúncias individuais por mulheres,
em casos de violação, viabilizado, quando de sua adoção
pela ONU.

04) Respeitou as diferenças culturais e a diversidade étnica
ao permitir diferentes direitos e responsabilidades durante
o casamento e por ocasião da sua dissolução, permitindo
que cada Estado faça sua regulamentação interna.
05) Logrou obter o maior número de ratificações de uma
Convenção da ONU ao evitar impor muitas obrigações
aos Estados-Partes que significassem ruptura imediata
com padrões estereotipados de educação de meninas e
meninos.

* * * * * *
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