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v  So abra este caderno depois de ler as instrugoes e quando for autorizado pclos fiscais da sala.
*5* Preencha os dados pessoais.

Autorizado o inicio da prova, verifique se este cademo contem 50 (cinquenta) questoes. Se nao estiver
completo, solicite outro ao fiscal da sala.

♦  _^ T o d a s  as questoes desta prova sao do tipo mulripla escolha e apresentam 5 (cinco) alternativas de
resposta, sendo somentc uma delas a resposta correta.

V ’Ao receber a folha de respostas, confira seus dados. Qualquer irregular!dade observada comunique 
imediatameute ao fiscal.

V  Assinale a resposta de cada questao no corpo da prova e, so depois, transfiia os resultados para a folha 
dc respostas.

V  Para marcar a folha de respostas, utilize apcnas caneta esferografica de tinta azul ou preta e faga as 
marcagoes dc acordo com  o modelo ( 01 ). A marcagao da folha de respostas c definitiva. nao se 
admitindo rasuras.

^  N ao risque, nao amasse, nao dobre e nao suje a folha de respostas, pois isso podera prejudica-lo (a).
Os fiscais nao estao autorbsados a emitir opiniao nem a prestar esclarectmentos sobre o contcudo das 
provas. Cabe unica e exclusivamcnte ao candidato interpretar e decidir.
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As questoes de 01 a 06 estao reiacionadas ao texto, abaixo transcrito.

A  E tica da Conveniencia (Em Etica e Vergonha na Cara! Campinas -  SP: Papirus 7 Mares, 2014 -  Colegao 
Papirus Debates), trata de dia'ogo entre os autores do texto Mario SSrgio Cortella, Filosofo, Professor da Pontiffoia 
Universidade Catblica de Sao Paulo -  PUC, Palestrante, autor de diversas obras e Clovis de Barros Filho, formado 
em Direito, Mestre em Ciencia Politica na Universidade de Paris III (Sorbonne-Nouvelle), Doutor, Professor da 
Universidade de SSo Paulo e Pesquisador e Consultor em etica da Unesco.

“ Mario Sergio Cortella -  £  impossivel, numa conversa que envolve o tema da corrupgSo, deixar de 
atrelar a ele a questao do relativismo moral, da etica da conveniencia -  “se 6 bom para mim, tudo bem”. Gostaria 
de iniciar este nosso baie-papo lembrando urn fato que ocorreu no final de 2012, em Navarra, Espanha, e que 
tomou proporgoes consiceraveis ao ser divulgado.

Em uma corrida de cross-country, o queniano Abel Mutai, medalha de outro nos tres mil metros com 
obsteculos em Londres, estava a pouca distancia da linha de chegada e, confuso com a sinalizagao, parou para 
posar para fotos pensando que ja havia cumprido a prova. Logo atras vinha outro corredor, o espanhol Ivan 
Fernandez Anaya. E o que fez ele? Comecou a gritar para que o queniano, ficasse atento, mas este nao entendia 
que nao havia ainda cruzado a linha de chegada. O espanhol, entao, o empurrou em diregao a vitoria.

Bom, afora o ato incrivel de fair play, h£ uma coisa maravilhosa que aconteceu depois. Com a imprensa 
inteira aii presente, urn jomalista, aproximando o microfone do corredor espanhol, perguntou: "Por que o senhor 
fez isso?". O espanhol replicou: “ Isso o oue?. Ele n§o havia entendido a pergunta -  e o meu sonho e que um dia 
possamos ter um tipo de vida comunitaria em que a pergunta feita pelo jornalista nao seja mesmo entendida 
pois nao pensou que houvesse outra coisa a ser feita que nao aquilo que ele fez. O jornalista insistiu: "Mas porque 
o senhor fez isso? Por que o senhor deixou o queniano ganhar?". Eu nao deixei ganhar. Ele ia ganhar". O 
jornalista continuou: "Mas o senhor podia ler ganho! Estava na regra, ele nao notou...". "Mas qual seria o merito da 
minha vitoria, qual seria a honra do meu titulo se eu deixasse que ele perdesse?". E continuou, entao, dizendo a 
coisa mais bonita que eu li envolvendo a questao da etica do cotidiano: "Se eu ganhasse desse jeito, o que ia falar 
para a minha mae?".

Como mae e matriz de vida, fonte de ida, ela e a ultima pessoa que se quer envergonhar. Porque etica 
tern a ver com vergonha na cara, com decencia, e, repito, a ultima pessoa que se quer envergonhar e a mae. £  
curioso, mas ate bandido pode ser prova disso. Por exemplo, ja houve situagdes de assalto a banco com refens 
em que o sujeito, mesmo com a pollcia toda em volta fazendo o cerco, nao se rende. A l a policia chama a mae 
dele. Ela chega, com a boisinha no brago, e diz: “Sai daf, meninol". E ele sai.

£  por isso que considero essa ideia da matriz do desavergonhar uma coisa extremamente inspiradora 
para que jamais venhamos a adotar isso a que me referi como etica da convivencia. Voce percebe isso, Clovis?

C lovis de Barros F ilho  -  O tempo inteiro. A  logica do resultado, da meta e do sucesso acaba se impondo 
de tal forma que os procedimentos e a maneira de atingir um objetivo acabam sendo sucateados e colocados 
como uma questao menor. Isso que voce falou, Cortella, a respeito da mae me faz lembrar d'O banquete, de 
Platao. No primeiro discurso, Fedro diz que, se existisse uma cidade de amantes, ela seria perfeita e indestrutfvel, 
porque nao ha nada mais vergonhoso do que uma pessoa fugir ou praticar uma atitude indigna diante de alguem 
que ela ama. Entao, se houvesse mais afetos e mais preocupagao, digamos, em nao desonrar pessoas que nos 
querem bem, provavelmente teriamos relagoes melhores e uma sociedade melhor.

A etica tern de ser tratada por um prisma de paixoes, de emogoes e de sensacoes. Tenho a nltida 
impressao de que, toda vez que estamos diante de dilemas existenciais, £ muito importante observarmos o duelo 
entre esperanga e temor. Quer dizer, muitas vezes, temos a esperanga de auferir bons resultados e ate de 
minimizar custos e esforgos com isso. Entao, de um lado a esperanga e um ganho de pot§ncia a partir de uma 
situagao imaginada que 6 vantajosa, prazerosa, que 6 boa, enfim. De outro lado, temos o temor, que e justamente 
o contrario, ou seja, o individuo se apequena diante de uma situagao imaginada, diante de uma consequ£ncia 
nefasta que possa Ihe acontecer. Muitas das atitudes indignas e desonrosas que observamos acabam sendo a 
vitoria da esperanga sobre o temor.
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Tratando airetamente da tematica da corrupgao, temos o individuo que se ve diante da possibilidade de 
um fantastico enriquecimehto mediante um esforgo minimo. £  claro que existe ali a possibilidade de ganho; ele 
imagina, num primeiro momento, todos os efeitos encantadores desse ganho, o que 6 uma esperanga -  
esperanga, repito, e um ganho de potencia de vida determinado por uma situagao imaginada, um conteudo de 
consci§ncia. Mas, em seguida, ele vislumbra tambem a possibilidade de ser pego, de cair em desgraga, de se ver 
em situagSo muito ruim. E al se estabelece um duelo de afetos, como se fosse uma soma de vetores: de um lado 
a esperanga de se dar bem e de outro o medo de se dar mal.

Acredito que e aqui que a quest3o das instituigoes e da sociedade se imp6e. Porque, se temos uma 
sociedade esgargada, incapaz de produzir temor sobre aqueles que pretendem auferir vantagens de situagfies 
ilegais, indecorosas ou eticamente condenaveis, acabamos, de certa maneira, estimulando um comportamento 
que nao queremos.

Cortela -  Vocfe esta empregando o termo esperanga como forga vital, aquilo que impulsiona, aquilo que 
inspira. Cuiiosarnente, do ponto de vista etimoldgico, "esperanga”. spes, signifies o "sopro", de onde vem tambem 
“espirro". A  origem de ambos os termos e a mesma. Portanto, aquilo que impulsiona, que inspira ... inclusive para 
o equivocado. E uma ideia de que gosto muito e que voce usou e a da pessoa que, tendo o temor, se apequena.

Os latinos usavam a expressSo covarde, que acho muito forte, para caracterizar o individuo que nao e 
vitorioso e que, em vez de se engrandecer, se apequena, se acovarda diante de uma situagao. Os romanos o 
chamariam de pusilanimo -  a pusilanimidade sendo um defeito de caraler.

Em grande medida, quando pensamos em apodrecimento etico, isso nada mais e do que uma forma de 
pusilanimidade -  e, usando o seu raciocinio, pusilSnime seria aquele em quern a esperanga venceu o temor, 
invertendo ate o que seria o obvio... e que nao e tao obvio, por isso gostei do modo como vocfe colocou. Mais ate 
do que esperanga, eu chamaria de expeclativa. Portanto, nao se Irata da esperanga como virtude, mas da 
esperanga como uma expectativa de impunidade e de sucesso que ultrapasse o risco do temor, isto e, uma 
expectativa de que o deiito compense a eventual situagSo da penalidade -  recorrendo ao Dos delitos e das penas, 
de Beccaria, s6culo XVIII.

£  curioso, porque isso marca um pouco a nossa conduia em v£rias situagoes do dia a dia. Na sua 
percepgao, Clovis, quando voc6 diz que a etica e uma emogao. que e um impulso, supoe que isso seja algo 
atavico, tal como considera Freud?

C lovis -  Sim, estou absolutamente convencido de que a e nossa ess§ncia, de fato, uma potencia vital.
Cortella -  Um gene egoista, para brincar com o titulo de um livro do ateu R ichard Dawkins.
C lovis -  Isso. De certa maneira, essa potencia oscila. Por exemplo, quando acordo de manha, muitas 

vezes estou indisposto e sem nenhum tesao para a vida. Eu; que moro em Sao Paulo, saio de casa as seis e meia 
da manh§, um horario sem transito, e gosto das coisas que vou encontrando no caminho. Gosto do meu bairro. 
Durante todo o meu trajeto em direcao a Cidade Universitaria, onde dou aulas, observo tudo o que me rodeia, tudo 
o que vai acontecendo, e  sinto que melhora o meu eslado vital, a minha energia vital. Ja na Cidade Universitaria, 
com seus grandes espagos, com suas grandes areas, encontro-me com os alunos e comego a aula. Por volta das 
dez horas da manh§, estou em cima da mesa, gritando, cheio de entusiasmo (eu gosto muito do que falo, e isso 
nao 6 arrcgSncia, mas condigSo de bem viver. O que posso fazer se me encanto com as coisas que falo ?!).

O que aconteceu entre cinco e dez da manh§? Houve um evidente ganho de potSncia de agir. £  o que 
Espinosa chama de alegria, passagem para um estado mais potente do proprio ser. E o mundo que encontrei foi 
um mundo alegrador. Determinou em mim um ganho de potencia de agir. £  claro que as coisas nem sempre 
continuam dessa maneira. Pode vir uma secretaria enlouquecida me dizer que eu grito muito, que estou 
atrapalhando os outros professores, e a minha potencia de agir despenca. A isso chamamos de tristeza. Assim 
vou prosseguindo, e o mundo ora me alegra, ora me entristece, dependendo de como ele faz oscilar essa minha 
potencia de agir.

Mas, no caso especifico da corrupgao. existem os dois outros afetos a que me referi -  porque, afinal, afeto 
6 essa passagem, essa oscilagao, e a interpretagao que nosso corpo da para aquilo que o mundo impbe a ele, 
para aquilo que acontece com ele -, a esperanga e o temor.

Como Espinosa define esperanga? £ justamente um tipo particular de aiegria. Nao e uma alegria 
determinada por aquilo que encontramos no mundo, mas uma alegria determinada pelo que imaginamos dele. 
Espinosa chama essa esperanga de paixao triste. E por que? Porque, quando nos perdemos entre a esperanga e 
o temor, que e a perda da potencia determinada por um conteudo de consci6ncia, estamos perdendo a 
oportunidade de nos reconoiliarmos com o real e de nos deixarmos alegrar ou entristecer. Entao, de certa 
maneira, esse e o grande problema do individuo que nao espera o mundo chegar com sua carga de alegria ou de 
tristeza e acaba, de um modo ou de outro, antecipando e vivendo aquilo que Espinosa chama de flutuagao da 
alma".
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01 . O tema central do texto que acabamos de ler e:

A) Afazeres do cotidiano.
B) Corrida de cross-country.
C) Forma de entrevistar dos jornalistas.
D) £tica e corrupcSo.
E) A paisagem no caminho da Universidade.

02. Segundo os autores, a logica dos resultados, 
das metas e do sucesso, impoe atitudes para 
alcangar um objetivo que termina por sucatear e 
colocar a etica como uma questao menor. Que 
preocupagao deverlamos ter para vivermos numa 
sociedade melhor?

A) Considerar apenas o resultado e o sucesso de 
nossas agoes.

B) Buscar o sucesso a qualquer prego.
C) Nao nos preocuparmos em atingirmos com nossas 

agbes as pessoas que nos querem bem.
D) Nao desor.rarmos as pessoas que nos querem 

bem.
E) Desprezarmos o afeto pelas pessoas.

03. Para CI6vis de Barros Filho quando estamos 
diante de um dilema existencial assistimos o duelo 
entre:

A) Desespero e solugSo.
B) Esperanga e temor.
C) Tristeza e alegria.
D) Desespero e medo.
E) Ousadia e esperanga.

04. Segundo Mario S6rgio Cortella os Romanos 
chamavam de Pulsilanime a pessoa que:

A) Eravirtuosa.
B) Nao se corrompia.
C) Tinha defeito de carater
D) Tinha sangue quente.
E) Nasceu na PensilvSnia.

05 . Clovis deixa explfcito, no texto, que a etica est3 
ligada 2 paixao e a emogao. Emogao, 
especificamente, no sentido de:

A) Incapacidade de amar o pr6ximo.
B) Capacidade organica de chorar.
C) Capacidade organica de sorrir.
D) Forga fisica.
E) Potencia vital.

06. No texto, os autores citam Espinosa que define 
esperanga como sendo:

A) Qualquer tipo de alegria.
B) PaixSo alegre.
C) Tipo particular de alegria.
D) Reconciliagao com o irreal.
E) Distanciamento do real.

07. Indique a alternativa cujo emprego da letra Z 
esta co rre to :

A) Infernizar, Vitimizag§o, Inferiorizar, Materializar, 
Comercializar.

B) Infernisar, Vitimisar, Inferiorizar, Materializar,
Comercialisar.

C) Infernizar. Vitimisar, Inferiorisar, Materialisar,
Comercializar.

D) Infernisar, Vitimizar, Inferiorizar, Materialisar,
Comercializar.

E) Infernizar, Vitimizar, Inferiorisar, Materializar,
Comercializar.

08. Qual a alternativa, cujo emprego da virgula, 
encontra-se em acordo com a norma culta da lingua 
portuguesa?

A) Virgula, no texto as vezes tem demais, as vezes 
de menos, e tambem muda o sentido da frase.

B) Virgula no texto, as vezes, tem demais, as vezes, 
de menos e tambem muda o sentido da frase.

C) Todos, os jogadores chutavam chutavam e n§o 
faziam gol.

D) Roberto professor, emerito de quimica falou sobre 
a evaporagao da agua.

E) Podemos, dizer que a aula foi perfeita rapida clara 
objetiva e animada.

09. Marque a alternativa cuja flexao nominal e 
verbal esta em acordo com a norma culta da lingua 
portuguesa?

A) Voces sabe o quanto eles se gosta.
8) Voces sabem o quanto eles se gosta.
C) A gente sabe o quanto eles se gostam.
D) A  gente sabemos o quanto eles se gosta.
E) A  gente sabemos o quanto eles se gostam.
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10 . Indique a alternativa cuja concordSncia nominal
e verbal este em concordSncia com a norma culta da
lingua portuguesa.

A) Os professores da alfabetizagao, da Escola Vida, 
ganha um salario muito pequeno.

B) Os professores da alfabetizagao, da Escola Vida, 
ganham um salario muito pequeno.

C) Os professores da alfabetizagao, da Escola Vida, 
ganha um salario muito pequenos.

D) Os professores da alfabetizagao, da Escola Vida, 
ganham um salario muito pequenos.

E) Os professores da alfabetizagao, da Escola Vida, 
ganha uns salarios muito pequeno.

11  . Suponha que um certo equipamento eletronico 
possa apresentar somente 2 tipos de defeitos (D f e 
D2). Considcre as seguintes probabilidades:

. A de apresentar o defeito D1 seja 30%.

. A de apresentar o defeito D2 seja 25%.

. A de apresentar o defeito D1 cu D2 seja 40%.

Se um desses equipamentos for observado, qua! a 
probabilidade dele apresentar os defeitos D1 e D2?

A) 95%.
B) 55%.
C) 15%.
D) 27,5%.
E) 20%.

12 . Existem 20 automoveis em um deposito, 8 deles 
sSo movidos somente a gasolina, 2 somente a alcool 
e o restante sao flex (movidos a alcool ou 2 gasolina). 
Dois desses automoveis sao escolhidos ao acaso, 
sem reposigao, qual a probabilidade de ambos serem 
movidos 3 gasolina?

A) 80,0%.
B) 76.5%.
C) 85,5%.
D) 75,0%.
E) 8B,5%.

13. Qual o valor de W na seguinte expressSo: 
W = (2/5) + (5/3) -  (1)

A) 16/15.
B) 18/15.
C) 5.
D) 15/35.
E) 35/15.

14. Quatrocentos e trinta decimetros equivalent a 
quanto em termos de hectometro?

A) 4,333.
B) 0,043.
C) 43,000.
D) 0,430.
E) 4,300

15. Oitenta decaiitros equivalent a quanto em 
termos de metro cubico?

A) 8,0.
B) 800,0.
C) 0,8.
D) 80.
E) 8000.0.

16. Se eu gastei 800 reais para construir um muro 
de 40 metros quadrados, quantos reais eu gastaria 
para construir um muro de 100 metros quadrados?

A) 1200.
B) 2400:
C) 1800.
D) 2000.
E) 2500.

1 7 .  Qual a taxa anual de juros que faz um capital 
quintuplicar seu valor numa aplicagao financeira 
durante 12 meses?

A) 300%.
B) 150%.
C) 50%.
D) 500%.
E) 400%.

1 8 .  Numa operagSo financeira, durante 6 meses, 
resgatei 1.260 reais. Se a taxa semestral de juros era 
de 5%, quantos reais eu apliquei?

A) 800.
B) 1200.
C) 1060.
D) 1000.
E) 9600.
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19 . Considers os seguintes conjuntos numericos:

A = {22,26,28,30};
B = {26,28,32,34};
C = {28,32,38,39};
D = {28,38,48,58}

EntSo; o conjunto E, tal que E=(A U C) H (B U D), e:

A) {26,28,32,38}.
B) {28}.
C) {28,38}.
D) {26,28}.
E) {22,26,28}.

20 . Considere os seguintes conjuntos nurrtericos:

A  = {23,32,45,67,88,90},
B = {32,67,89,92} e
C = {32,89,93,96}; dal, podemos afirmar que:

A) {32,67} pertence ao conjunto A U B.
B) {32} = A U B U C.
C} 32 este contido e m A U B U C .
D) 32 esta contido em A f l  B f l  C.
E) {23,32} nao esta contido em A  f l  B f l  C.

21. A respeito da tentativa, e corre to  afirmar que
Beltrano que efetuou disparos de arma de fogo contra
Ciclano, sem contudo atingi-lo, incorre:

A) No crime de homicidio consumado, visto que a 
intengao de Beltrano era ceifar a vida de Ciclano.

B) Ameaga, visto que os disparos de arma de fogo 
nao atingiram Ciclano.

C) No crime de disparo de arma de fogo em via 
publica.

D) A  conduta e atipica, visto que Ciclano nao foi 
atingido.

E) Em tentativa de homicidio.

22 . Beltrano e Ciclano saem juntos para comemorar 
o sucesso obtido em concurso publico. Beltrano nao 
pode ingerir em hipotese alguma bebida alcoolica. 
Entretanto, Ciclano coloca as escondidas £lcool no 
refrigerante de Beltrano. Ao tomar o refrigerante, 
Beltrano perde a capacidade de se comportar 
conforme o direito e de entender inteiramente o 
car&ter iliciio de seus atos. Totalmente fora de si, 
Beltrano quebra uma garrafa na cabega de Ciclano 
que falece. Considerando o exposto, e corre to
afirmar:

A) Beltrano esta isento de pena porque no momento 
que ceifou a vida de Ciclano encontra-se em 
situagao de inimpulabilidade.

B) Beltrano rteo cometeu nenhum crime, visto que 
est6 amparado pela exctudente de estado de 
necessidade.

C) Beltrano respondera por homicidio, pois a
embriaguez em nenhuma hipotese o isenta de 
pena.

D) Beltrano respondera por homicidio visto que
deveria ser mais cuidadoso para nao ingerir 
bebida alcoolica.

E) Beltrano esta isento de pena porque agiu sob 
coagao irresistivel.

23. Auioridade poiicial aceitou recompensa de 
genitor ap6s concluir as investigagoes que levaram a 
pris§o do autor do homicidio de seu filho.
Considerando o exposto, e corre to  afirmar que a 
autoridade policial:

A) Nao incorieu em nenhum crime.
B) Cometeu o crime de corrupcao passiva.
C) Cometeu o crime de corrupgSo ativa.
D) Cometeu o crime de prevaricagao.
E) Cometeu o crime de concussao.
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24. Beltrano, decide levar em sua cintura um 
simulacra de arma de fogo por se encontrar 
assustado com a violencia na iocalidade onde reside. 
Dentro do finibus quando se deslocava para seu 
trabalho foi abordado por policiais que apreenderam o 
referido simulacra e efetuaram a pris§o de Beltrano. 
Considerando o  exposto. e corre to  afirmar

A) Que a prisao de Beltrano foi legal, visto que a Lei 
Federal n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
(Estatuto do Desarmamento), veda a fabricagao, a 
venda, a comercializagao e a importagao de 
brinquedos, replicas e simulacros de armas de 
fogo, que com estas se possam confundir em todo 
territorio nacional.

B) Que a prisao de Beltrano foi legal, visto que 
Beltrano poderia ameagar algum dos passageirosr "  ’

C) Que foi ilegal a prisSo, visto que a Lei Federal n° 
10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do 
Desarmamento), nao considera crime o porte de 
simulacra de arrna de fogo.

D) Que foi ilegal a pris§o, visto que Beltrano 
necessitava de autorizagao legal de autoridade 
competente para portar simulacra de arma de 
fogo.

E) Que foi legal, visto que a Lei Federal n° 10.826, de 
22 de dezembro de 2003 (Estatuto do 
Desarmamento), nao distingue entre o simulacra e 
a arma de fogo real.

25. Beltrano, aproveitando-se da greve da forga 
estadual de seguranga publica, invade casa de 
eletrodomesticos a noite, arromba a porta de acesso 
e subtrai teievisao. Apos ampla divulgagao do 
acontecido pelos meios de imprensa, Beltrano 
arrependido devolve a teievisao. Considerando o 
exposto, e co rre to  afirmar que Beltrano:

A) Nao cometeu crime algum, visto que devolveu a 
televis§o.

B) Cometeu o crime de roubo, visto que agiu quando 
a forga de seguranga do Estado se encontrava de 
greve.

C) Cometeu o crime de apropriagao ind6bita, visto 
que inobstante tenha subtraido devolveu o objeto.

D) Cometeu o crime de furto, sendo irrelevante para 
consumagao do citado crime a devolugSo da 
televis§o.

E) Cometeu o crime de estelionato visto que agiu 
com ardil se aproveitando da greve da forga de 
seguranga do Estado.

26. Agente de Seguranga Municipal acusado de 
receber propina mente ao Juiz no momento de sua 
audiencia de interrogatorio. De imediato, o magistrado 
prende o agente de seguranga pela imputagSo do 
crime de falso testemunho. Considerando o exposto, 
pode-se afirmar que:

A) Agiu corretamente o magistrado, visto que o 
agente de fato incorreu no crime de falso 
testemunho.

B) Agiu incorretamente o magistrado, visto que o 
agente estava na qualidade de acusado.

C) Agiu corretamente o magistrado, visto que embora 
o agente estivesse na qualidade de acusado, ele, 
poderia permanecer em silencio, mas nSo mentir 
no interrogatorio.

D) Agiu incorretamente o magistrado, visto que o 
agente de seguranga municipal nao pode exercer 
o direito ao silencio quando acusado de 
recebimento de propina.

E) Agiu corretamente o magistrado. visto que do 
contrario incorreria no crime de prevaricagSo.

27 . Assinale, de acordo com a Constituigao Federal 
do Brasil, a assertiva corre ta :

A) O Agente de Seguranga Municipal que adentra em 
residencia para prender em flagrante delito incorre 
em crime de invasSo de domicflio, visto que so os 
orgaos policiais podem prender em tal 
circunstancia.

B) A  vida 6 o bem mais precioso na natureza e por 
esta razao tem como caracteristica peculiar o 
cateter absoluto.

C) A inviolabilidade da correspondencia consagrada 
na atual constituigSo federal impede qualquer 
possibilidade de um diretor de estabelecimento 
penal abrir qualquer carta de preso.

D) A ausfencia de comunicagao a autoridade 
competente possibilita a Policia Militar impedir a 
passeata de determinado grupo que protesta 
reivindicando direitos.

E) O Agente de Seguranga Municipal pode 
temporariamente restringir a liberdade de 
locomogao quando presente o interesse pOblico e 
na atuagao de suas alribuigdes legais.
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28 . Assinaie, de acordo com a Constituigao Federal
do Brasil, a assertiva corre ta :

A) Pelo fato do Brasil ser um Estado laico, qualquer 
cidadao que se encontra divorciado, tem o direito 
de ter seu novo casamento celebrado na religiSo 
que livremente escolher, mesmo que contrarie' a 
doutrina nela pregada.

B) Nas religiCes que permitem a poligamia, o  Estado 
deve reconhecer oficialmente para todos efeitos a 
multiplicidade destes casamentos sem qualquer 
distingao, mesmo que o Brasil adote a monogamia 
como um dos requisites para o casamento.

C) O Estado laico permite que aquele que professa 
ao ateismo receba tratamento distinto daquele que 
professa o teismo.

D) O Estado laico n5o afasta a possibilidade do Brasil 
manter com representantes da igreja caioiica a 
colaboragao que seja do interesse publico da 
nagao.

E) Com fulcro que o Brasil e um pais laico, a 
autoridade publica n^o pode intervir para obrigar 
fleis de determinado credo a reduzir o barulho 
proveniente de seus cultos religiosos.

29 . Assinaie, de acordo com a Constituigao Federal
do Brasil, a assertiva incorre ta :

A) S§o estaveis apos tres anos de efetivo exercicio 
os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso publico.

B) O servidor ptiblico so perdera o cargo em virtude 
de sentenga judicial, mediante processo 
administrativo em que Ihe seja assegurada ampla 
defesa ou ainda, mediante procedimento de 
avaliacao periodica de desempenho, na forma de 
lei complementar, assegurada ampla defesa.

C) Invalidada por sentenga judicial a demissao do 
servidor estdvel, sera ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estavel, reconduzido ao 
cargo de origem, sem direito a indenizagao, 
aproveitado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade com remuneragao proporcional ao 
tempo de servigo.

D) Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor publico estavel ficara 
em disponibilidade, com remuneragao 
proporcional ao tempo de servigo, ate seu 
adequado aproveitamento em outro cargo.

E) Como condigao para a aquisigao da estabilidade 
para a estabilidade do servidor publico, 6 
obrigatoria a avaliagSo especial de desempenho 
por comissao institute's para essa finalidade.

30. Assinaie no que se refere ao preso, de acordo 
com a Constituigao Federal do Brasil, a assertiva 
inco rre ta :

A) O preso tem o direito de nao ser torturado.
B) O preso tem a obrigacao de trabalhar.
C) O preso naturalizado brasileiro pode ser banido.
D) A  presa tem o direito de cumprir pena em 

estabelecimento distinto do preso masculino.
E) O preso tem o direito de n9o produzir prova que 

venha a prejudic£-lo.

31 . O Presidente da Republics constara no decreto 
que instituir o estado de defesa, as medidas adiante 
coercitivas que poderSo restringir direitos, exceto:

A) Reuniao, ainda que exercida no seio das 
associagoes.

B) Sigilo de correspondencia.
C) Sigilo de comunicacao telegrafica.
D) Sigilo de comunicag^o te!ef6nica.
E) Violabilidade domiciliar.

32. De acordo com a Constituigao Federal, 
constituem-se orgaos de Seguranga Publica as 
instituigoes a seguir, exceto:

A) Policia Federal.
B) Policia Rodoviaria Federal.
C) Policia Penal.
D) Policia Ferrovteria Federal.
E) Policias Militares.

33 . Acerca da infragao descrita no Art. 165 do CTB 
"dirigir sob a influencia de alcool ou de qualquer outra 
substencia psicoativa que determine dependencia*, 
assinaie a alternativa errada:

A) Trata-se de infragSo gravissima.
B) Preve uma penalidade de multa (dez vezes) e 

suspensao do direito de dirigir por 12 (doze) 
meses.

C) Preve como medida administrativa o recolhimento 
do documento de habilitagao e retengao do 
veiculo.

D) A  desconstituigao judicial da penalidade imposta 
exige a prova da legalidade do ato.

E) Em caso de reincid£ncia no pertodo de 12 meses, 
aplica-se em dobro a multa prevista.
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34. Acerca do equipamento "drive alert', dispositivo 
capaz de detectar os efeitos de radar, assinale a 
altemativa corre ta :

A) £ de uso proibido conforme a resolugSo n° 528/77 
do CONTRAN.

B) £  infragao de transito pois ofende o disposto no 
Art. 230, III, do CTB, que prolbe a condugao de 
veiculo com dispositivo anti-radar.

C) De acordo com a ResoIugSao n° 501/14, teve seu 
significado alterado no contexto tecnolbgico atual, 
n§o possuindo as caracteristicas do aparelho anti
radar.

D) Deve obrigatoriamente ser aferido pelo INMETRO, 
anualmente.

E) Deve obrigatoriamente ser aferido pelo INMETRO, 
mensalmente.

35. Quanto ao uso de equipamentos eletronicos na 
fiscalizagSo de transito, assinale a altemativa 
inco rre ta :

A) Quando em um trecho da via urbana houver 
instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os 
equipamentos dos tipos estatico, portetil e movel, 
somente poderao ser utilizados a uma distancia 
minima de cem metros daquele fixo.

B) Os medidores de velocidade devem ser revisados 
obrigatoriamente com periodicidade maxima de 12 
(doze) meses e, eventualmente, conforme 
determina a !egislag£o metrolbgica em vigencia.

C) Os medidores de velocidade devem ter seu 
modelo aprovado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia -  INMETRO.

D) Cabe a autoridade de transito com circunscrigSo 
sobre a via determinar a localizacSo, a sinalizagao, 
a instalagSo e a operagao dos medidores de 
velocidade do tipo fixo.

E) £ necessario um estudo tecnico para determinar a 
necessidade da instalagao de medidor de 
velocidade do tipo fixo.

36. De acordo com o C6digo de Transito Brasileiro, 
em caso de acidente com vitima, cabe ao condutor 
tomar certas providfencias, dentre outras:

I - Preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos
da policia e da pericia.

II - Adotar providencias, podendo faze-lo, no sentido
de evitar perigo para o transito no local.

III - Identificar-se ao policial e de Ihe prestar
informagoes necessarias & confecg§o do boletim 
de ocorr£ncia.

IV - Remover o veiculo do local, quando necess£ria
tal medida para assegurar a seguranga e a fluidez 
do transito.

Acerca dessas providencias, assinale uma das 
alternativas abaixo:

A) Estao corretas as providencias dos itens I, I!, Ill c 
IV.

B) Estao erradas as providencias dos itens I, II e III.
C) Estao corretas as providencias dos itens I e II.
D) Estao corretas as providencias dos itens II e IV.
E) Esta errada a providfencia do item IV, apenas.

37 . Ao preencher o auto, o Agente de Transito deve 
inserir nele informagoes imprescindiveis sob risco de 
eiva-!o de vicio. Dentre essas medidas, assinale 
abaixo aquela prescindivel, quando n§o posslvel 
colhe-la:

A) Tipificag3o da infragao.
B) O local, data e nora do cometimento da infragao.
C) Caracteres da placa de identificagSo do veiculo, 

sua marca e esp6cie, e outros elementos julgados 
necessarios a sua idcntificagao.

D) O prontu£rio do condutor.
E) Identificagao do orgao ou entidade e da autoridade 

ou agente autuador.

38. Sao medidas administrativas que podem ser 
adotadas pela autoridade de transito ou seus agentes 
de acordo com o Codigo de Transito Brasileiro, 
exce to :

A) Retengao do veiculo.
B) Recolhimento do Certificado de Licenciamento 

Anual.
C) Transbordo do excesso de carga.
D) Retirada compulsiva de pelicula.
E) Recolhimento de animais que se encontrem soltos 

nas vias e na faixa de dominio das vias de 
circulagao, restituindo-os aos seus proprietaries, 
ap6s o pagamento de multas e encargos devidos.
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39. Os sinais de transito classificam-se em:

A) Verticals; horizontais; dispositivos de sinalizagao 
auxiliar; luminosos; sonoros; gestos do agente de 
transito e do condutor.

B) Verticals; diagonais; dispositivos de sinalizagao 
auxiliar, luminosos; sonoros; gestos do agente de 
transito e do condutor.

C) Principal's; horizontais; dispositivos de sinalizagao 
auxiliar; luminosos; sonoros; gestos do agente de 
transito e do passageiro.

D) Verticais; segmentados; dispositivos de 
sinalizagao auxiliar; luminosos; sonoros; gestos do 
agente de transito e do condutor.

E) Verticais; horizontais; dispositivos radioeletronicos; 
luminosos; sonoros; gestos do agente de irSnsito e 
do condutor.

40. Das infrap6es abaixo elencadas, qual nao
caracteriza infragao gravissima:

A) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto 
de seguranga.

B) Confiar ou entregar a diregao de veiculo a pessoa 
que, mesmo habilitada, por seu estado flsico ou 
pslquico, n§o estiver em condigoes de dirigi-lo 
com seguranga.

C) Transportar criangas em veiculo automotor sem 
observancia das normas de seguranga especiais 
estabelecidas no Codigo de Transito Brasileiro.

D) Dirigir veiculo automotor com validade da Carteira 
Nacional de Habilitagao vencida h£ mais de trinta 
dias.

E) Sem usar lentes corretoras de visao, aparelho 
auxiliar de audigao, de protese fisica ou as 
adaptagoes do veiculo impostas por ocasiao da 
concessao ou da renovagao da licenga para 
conduzir.

41 . Para fins de correta compreensao do Codigo de 
Transito Brasileiro, temos as seguintes definicoes:

I - ACOSTAMENTO - parte da via diferenciada da 
pista de rolamento destinada & parada ou 
estacionamento de veiculos, em caso de emergencia, 
e a circulagao de pedestres e bicicletas, quando nao 
houver local apropriado para esse fim.
II - FAIXAS DE DOMiNIO - superficie lindeira £s vias 
rurais, delimitada por lei especifica e sob 
responsabilidade do 6rgSo ou entidade de transito 
competente com circunscrigao sobre a via.
III - ILHA - obstaculo fisico, colocado na pista de 
rolamento, destinado £ ordenagSo dos fluxos de 
transito em uma intersegao.

Acerca dos conceitos acima:

A) Todas as alternativas estao erradas.
B) As alternativas I e II estao corretas, apenas.
C) As alternativas II e III estSo erradas, apenas.
D) As alternativas I e III estao corretas, apenas.
E) Todas alternativas est§o corretas.

42. Acerca do processo administrative que incide 
em imposigao de multa, e corre to  afirmar que:

A) E necessario a notificagao da autuagao ao infrator 
para imposigao de multa de transito, apenas.

B) £ necessario a notificag3o da aplicagao da pena 
decorrente da infragao para imposigao de multa de 
ttensito, apenas.

C) O Auto de Infragao valera como notificacao da 
autuagao quando colhida a assinatura do condutor 
e a infragao for de responsabilidade do condutor.

D) O Auto de InfragSo valera como notificag5o da 
autuagao quando for assinado pelo condutor e 
este for o proprietario do veiculo.

E) Se nao for expedida a notificagao de autuagao em 
15 dias, o auto de infragao deve ser arquivado.
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43. Todo cidadao tem o direito de solicitar, por 
escrito, aos org§os ou entidades do Sistema Nacional 
de TrSnsito, sinalizagao, fiscalizag&o e implantagao 
de equipamentos de seguranga, bem como sugerir 
alteragoes em normas, legislagao e outros assuntos 
pertinentes ao C6digo de Transito Brasileiro. Para 
tanto, entende-se como cidadao:

A) Aquele que este apenas no gozo de seus direitos 
civis.

B) Aquele que este no gozo de seus direitos politicos, 
civis e sociais.

C) Aquele que e sujeito de contemplag§o, omisso e 
absorvido por si e para si mesmo.

D) Aquele que este vivo e participa de uma 
sociedade.

E) Aquele que, mesmo morto, usufrui de direitos 
politicos, civis e sociais.

44. Acerca da cidadania no transito, e in  corre to  
afirmar que:

A) E dever do cidadao transitar sem constituir perigo 
ou obstaculo para os demais elementos do 
trSnsito.

B) O cidadao tem o direito de utilizar vias seguras e 
sinalizadas. Em caso de sinalizagao deficiente ou 
inexistente, a autoridade com jurisdigao sobre a 
via deve responder e ser responsabilizada.

C) O cidadao tem o direito de sugerir alteragoes a 
qualquer artigo ou norma do CTB e receber 
resposta, bem como solicitar alteragoes em 
sinalizagao, fiscalizagao e equipamentos de 
seguranga e ser atendido ou receber resposta.

D) O cidadSo tem o direito de cobrar das autoridades 
a educagao para o transito, que e prioridade 
definida pelo CTB.

E) O cidadao tem o direito de ser ressarcido por 
eventuais danos causados por agao, omissao ou 
erro na execugao e manutengao de programas, 
projetos e servigos que garantam o exerclcio do 
direito do transito seguro, deles respondendo 
subjetivamente os orgaos e entidades 
componentes do Sistema Nacional de Transito.

45 .  Acerca da educagao para o transito, assinale a
altemativa corre ta :

A) Nao e um objetivo basico do Sistema Nacional de 
Transito.

B) Nao e competencia dos Conselhos Estaduais de 
Transito.

C) Nao e competencia do orgao nteximo executivo da 
Uniao que deve administrar o fundo nacional 
destinado a seguranga e educagao no transito.

D) A  educagao do transito desde a pre-escola ate os 
cursos de graduagao deve decorrer da atuagao 
conjunta de todos os orgaos municipals, estaduais 
e federativo do Sistema Nacional de Transito e 
Educagao.

E) Ao Ministerio de Defesa Civil, que abrange os 
Corpos de Bombeiros e Servigos SAMU, cabe 
estabelecer campanha nacional esclarecendo 
condutas a serern seguidas nos primeiros socorros 
em caso de acidente de transito.

46. Dentre diversas medidas tomadas para a
protegao do meio ambiente, o C6digo de Transito
previu, exceto:

A) Que 6 infragao de Transito a condugao de animais 
em veiculos.

B) Que os cursos de formagao de condutores deve 
incluir obrigatoriamente conceitos basicos de 
protecao ao meio ambiente.

C) Que os importadores, as montadoras, as 
encarrogadoras e fabricantes de veiculos e 
autopegas sao respons£veis civil e criminalmente 
por danos causados.

D) Que o Conselho Nacional de Transito tem em sua 
composigao um representante do Ministerio do 
Meio Ambiente e da Amazonia Legal.

E) Que os usuarios de vias terrestres devem abster- 
se de todo ato que possa constituir perigo ou 
obstaculo para o transito.
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47. O Brasil e um pais de proporgSes continentals: 
seus 8,5 milhoes km2 ocupam quase a metade da 
America do Sul e abarcam vFrias zonas climaticas -  
como o tropico timido no Norte, o semi-Frido no 
Nordeste e areas temperadas no Sul. Evideniemente, 
estas a'iferengas climaticas levam a grandes 
variagoes ecologicas, formando zonas biogeograficas 
distintas ou biomas: a Floresta Amazonica, maior 
floresta tropical umida do mundo; o Pantanal, maior 
pianicie inundFvel; o Cerrado de savanas e bosques; 
a Caatinga de florestas semi-Fridas; os campos dos 
Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata AtlFntica. 
Pensando nisso o legislador ao redigir o Codigo de 
TrFnsito Brasileiro, inseriu nele diversos dispositivos a 
fim de controlar a emissao de poluentes. Acerca 
disso, e co rre to  afirmar que:

A) Os veiculos em circulagao terao suas condigfies 
de seguranga, de controle de emissao de gases 
poluentes e de ruido avaliadas mediante inspegao 
cuja periodicidade serF definida pelo CONTRAN.

B) Aos veiculos reprovados na inspegao de 
seguranga e na de emissao de gases poluentes e 
ruido sao aplicados a medida administrativa de 
remogao do veiculo.

C) E obrigatorio o uso de dispositivo destinado ao 
controle de emissao de gases poluentes e de 
ruido, segundo normas estabelecidas pelo 
CONTRAN.

D) Para a expedigFo do novo Certificado de Registro 
de Veiculo sao exigidos diversos documentos e 
dentre estes o Certificado de Seguranga Veicular e 
de emissao de poluentes e ruido, 
independentemente de ter ocorrido adaptagFo ou 
alteragao de caracterlsticas do veiculo.

E) Ao licenciar o veiculo, nao e necessFrio o 
proprietario comprovar sua aprovagao nas 
inspegdes de seguranga veicular e de controle de 
emissoes de gases poluentes e de ruido.

48. Sao infragoes que penalizam quern infringe 
preceitos ambientais, exceto:

A) Usar o veiculo para arremessar, sobre os 
pedestres ou veiculos, agua ou detritos (Art. 171).

B) Atirar do veiculo ou abandonar na via objetos ou 
substancias ( Art. 172).

C) Usar buzina: entre as vinte e duas e as seis horas 
(Art. 227, III).

D) Usar indevidamente no veiculo aparelho de alarme 
ou que produza sons e ruido que perturbem o 
sossego publico, em desacordo com normas 
fixadas pelo CONTRAN (Art.229).

E) Conduzir o veiculo com o lacre, a inscrigao do 
chassi, o selo, a piaca ou qualquer outro elemento 
de identificagao do veiculo violado ou falsificado 
(Art. 230).

49 . Analise as assertivas abaixo:

I -  Conceitua-se etica como sendo o estudo dos 
juizos de apreciagao referentes a conduta 
humana, do ponto de vista do bem e do mal. E 
um conjunto de normas e princfpios que norteiam 
a boa conduta do ser humano.

II - A  cidadania expressa um conjunto de direitos que
da a pessoa a possibilidade de participar 
ativamenle da vida e do governo de seu povo.

III - Preferir o transporte publico ao individual, sentar-
se ao volante sobrio, parlilhar sua condugao com 
amigos, conhecidos ou colegas de trabalho, sao 
atitudes de forte cunho Ftico e de cidadania.

Acerca das alternativas abaixo, assinaie a corre ta :

A) Todas as alternativas estao corretas.
B) Apenas as alternativas I e II estao corretas.
C) Apenas as alternativas I e HI estao erradas.
D) Apenas a alternativa ill estF errada.
E) Apenas a alternativa II esta correta.

50 . Assinaie a alternativa corre ta :

A) A  democracia estabeleceu-se no Brasil a partir da 
adogao de leis que garantiram o acesso das 
pessoas menos favorecidas a padroes mmimos de 
dignidade.

B) A democracia enquanto conceito histdrico n§o 
acompanhou o desenvolvimento do conceito de 
cidadania das pessoas que ainda hoje nFo 
usufruem direitos individuals igualitariamente.

C) O conceito de cidadania se confunde com o 
conceito de democracia.

D) Na cidadania o poder esta nas maos do povo que 
decide as questoes de interesse sdcio-politico a 
partir do sufrFgio universal.

E) A democracia e o direito individual do ser em ter 
consciencia de seus direitos e obrigagoes 
enquanto ser social e lutar para que sejam 
colocados em pratica.
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