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RASCUNHO



PORTUGUES

Texto I

Ai pelas tres da tarde
(Raduan Nassar)

Nesta sala atulhada de mesas, maquinas e papeis, onde 
invejaveis escreventes dividiram entre si o bom-senso do 
mundo, aplicando-se em ideias claras apesar do ruido e do 
mormago, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que 
afligem o homem moderno (especie da qual voce, milenarmente 
cansado, talvez se sinta um tanto excluido), largue tudo de 
repente sob os olhares a sua volta, componha uma cara de 
louco quieto e perigoso, faga os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, de um largo “ciao” ao trabalho 
do dia, assim como quern se despede da vida, e surpreenda 
pouco mais tarde, com sua presenga em hora tao insolita, os 
que estiveram em casa ocupados na limpeza dos armarios, 
que voce nao sabia antes como era conduzida. Convem nao 
responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por 
instantes, a intensa expectativa que se instala. Mas nao exagere 
na medida e suba sem demora ao quarto, libertando ai os pes 
das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se 
retirasse a importancia das coisas, pondo-se enfim em vestes 
minimas, quern sabe ate em pelo, mas sem ferir o pudor (o seu 
pudor bem entendido), e aceitando ao mesmo tempo, como 
boa verdade provisoria, toda mudanga de comportamento. 
Feito um banhista incerto, assome depois com uma nudez no 
trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse 
beirar um salto, silenciando de vez, embaixo, o surto abafado 
dos comentarios. Nada de grandes lances. Desga, sem 
pressa, degrau por degrau, sendo tolerante com o espanto 
(coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca com a 
mao enquanto se comprimem ao pe da escada. Passe por eles 
calado, circule pela casa toda como se andasse numa praia 
deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda nao 
precipitado), e se achegue depois, com cuidado e ternura, junto 
a rede languidamente envergada entre plantas la no terrago. 
Largue-se nela como quern se larga na vida, e va fundo nesse 
mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, com um 
impulso do pe (ja nao importa em que apoio), goze a fantasia 
de se sentir embalado pelo mundo.

1) Ao analisar a estrutura do texto, percebe-se que se trata 
de um grande “bloco”, formado por um unico paragrafo. 
Assinale a opgao que melhor estabelece uma relagao 
entre a forma do texto e o conteudo abordado.
a) A forma do texto sugere a sensagao de liberdade 

apresentada pelo autor.
b) A forma do texto simboliza o sentimento de opressao 

vivenciado pelos escreventes.
c) A forma do texto inviabiliza o ideal de liberdade proposto 

no texto.
d) A forma livre do texto invalida a percepgao de que os 

escreventes estao oprimidos.

2) E possivel perceber que ha, no texto, varias referencias 
a um interlocutor ou receptor. Desse modo, indique a 
opgao que nao evidencia essa caracteristica.
a) “largue tudo de repente sob os olhares a sua volta,”
b) “faga os gestos mais calmos quanto os tais escribas 

mais severos”
c) “os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos 

armarios”
d) “Mas nao exagere na medida e suba sem demora ao 

quarto”

3) Considerando a tipologia que caracteriza o texto em 
analise, e correto afirmar que se trata da:
a) argumentativa
b) narrativa
c) descritiva
d) expos itiva

4) Considerando o contexto e o fragmento “os que 
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armarios, 
que voce nao sabia antes como era conduzida.”, 
conclui-se o seguinte motivo pelo qual a condugao da 
limpeza nao fora conhecida pelo interlocutor:
a) falta de interesse do interlocutor.
b) incapacidade das empregadas.
c) desconhecimento das tarefas diarias.
d) falta de tempo em fungao do trabalho.

5) O autor baseia seu texto na representagao de varias 
imagens simbolicas. Por exemplo, no trecho “de um 
largo “ciao” ao trabalho do dia, assim como auem se 
despede da vida.”. ha um fragmento destacado que 
combina duas figuras de linguagem. Sao elas:
a) comparagao e eufemismo
b) metafora e ironia
c) metonimia e personificagao
d) hiperbole e paradoxo

6) O texto comega com a expressao “Nesta sala”. Sobre 
o emprego do pronome demonstrativo “esta” que se 
encontra contraido em tal expressao, e correto afirmar 
que:
a) indica que uma ideia citada anteriormente esta sendo 

retomada.
b) revela proximidade entre o enunciador e o espago 

narrado.
c) indica que o leitor encontra-se no espago narrado.
d) revela distanciamento entre o enunciador e o espago 

narrado.

7) No fragmento “onde invejaveis escreventes dividiram 
entre si o bom-senso do mundo”, o pronome “onde” 
poderia ser substituido, mantendo-se o sentido original 
do texto, pela seguinte estrutura:
a) para a qual
b) a qual
c) na qual
d) sobre a qual

8) Observe a ocorrencia de erase em “largue tudo de 
repente sob os olhares a sua volta”, seu emprego e 
mais bem justificado:
a) pela presenga do pronome possessivo.
b) portratar-se de uma expressao conjuntiva.
c) por acompanhar termo no singular.
d) portratar-se de uma locugao adverbial.

9) Em “cerre as abas da rede sobre os olhos”, pode ser 
entendido como um sinonimo para o termo em destaque 
a seguinte palavra:
a) feche
b) cole
c) corte
d) afaste

Considere o fragmento “Mas nao exagere na medida e 
suba sem demora ao quarto libertando ai os pes das 
meias e dos sapatos” para responder as questoes 10 e 
11.

10) O conectivo “Mas” introduz a seguinte ideia em relagao 
ao que foi dito anteriormente:
a) ressalva
b) anulagao
c) exemplificagao
d) proporcionalidade
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11)0  adverbio “af” tem seu sentido aprendido pelo 
contexto. Assim, pode-se concluir que ele se refere:
a) ao ato de subir.
b) a nao exagerar.
c) ao quarto.
d) aos pes.

12)0  texto pode ser entendido tambem como um convite ao 
leitor para mudar de realidade. Um elemento gramatical 
que contribui para esse efeito e:
a) a grande quantidade de vocativos.
b) a escassez de adjetivos no texto.
c) o uso da Norma Culta da Lingua.
d) o emprego recorrente do modo imperativo.

13) Em “Feito um banhista incerto”, percebe-se que se 
indica, corretamente, a classe gramatical de uma 
dessas palavras em:
a) “incerto” -  adverbio
b) “um” -  artigo indefinido
c) “um” -  numeral
d) “banhista” -  adjetivo

14) Os parenteses, geralmente, introduzem um comentario 
acessorio no texto. Assim, em “(especie da qual 
voce, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto 
excluidoL”. considerando o contexto, com o trecho em 
destaque; o autor pretende dizer que o interlocutor:
a) sente-se antiquado, obsoleto.
b) nao e muito sociavel.
c) nao se sente ser humano.
d) fala pouco no trabalho.

15) Em “Desga, sem pressa, degrau por degrau, sendo 
tolerante com o espanto”, alem de um papel sintatico a 
pontuagao cumpre um efeito importante, pois:
a) impede duplas interpretaqoes.
b) isola o aposto.
c) reforqa a ideia de lentidao.
d) indica uma enumeraqao de termos de mesma funqao.

16)Acentuado pelo mesmo motivo que o vocabulo 
“invejaveis”, tem-se a palavra:
a) “comentarios”
b) “Convem”
c) “exclufdo”
d) “mfnimas”

Texto II

ONbE ESTA O SUJEITO?

17) 0  humor da tira fica mais bem explicitado:
a) pela expressao facial do professor.
b) pela representaqao de uma aula tradicional
c) pelo emprego de letras maiusculas.
d) pela dupla interpretaqao da pergunta feita.

18) Considerando o contexto em que o verbo “assistir” foi 
empregado, percebe-se que, considerando a Norma 
Padrao, seu uso evidencia um desvio de:
a) concordancia
b) regencia
c) ortografia
d) colocaqao pronominal

19) 0  vocabulo “mais”, presente na charge, permite inferir 
que o aluno:
a) nunca foi a aula.
b) sempre frequenta a aula.
c) deixou de frequentar a aula.
d) passou a frequentar a aula.

20) Considerando que “o aluno” e o sujeito da primeira 
oragao escrita no quadro, assinale o comentario correto 
sintaticamente:
a) o vocabulo “nao” e adjunto do sujeito “aluno”.
b) o predicado de tal oraqao e nominal.
c) “o aluno” e um sujeito passivo.
d) o predicado de tal oraqao e verbal.

_________________ RACIQCINIQ L6GICO_________________

21) 0  valor a pagar na conta de luz e calculado da seguinte 
forma: R$ 0,45 o kWh (quilowatt/hora) ate 30 kWh, 
R$ 0,57 o kWh para os proximos 40Kwh e R$ 0,68 para 
os demais kWh, alem dos impostos. O valor a pagar pela 
conta de luz para um consumo de 82 kWh, desprezando 
os impostos e, em reais:
a) um valor entre 40 e 43.
b) um valor menor que 44.
c) um valor entre 44 e 45.
d) um valor maior que 45.

22) A  sequencia foi formada utilizando a palavra 
CONCURSO:

CONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSO 
A 262a letra dessa sequencia e igual a:
a) C
b) O
c) N
d) R

23) A  negagao da frase “Jose e professor e nao trabalha de 
manha” e equivalente a:
a) Jose nao e professor e trabalha de manha
b) Se Jose e professor, entao trabalha de manha
c) Se Jose nao e professor, entao trabalha de manha
d) Jose nao e professor ou nao trabalha de manha

24) De acordo com o diagrama abaixo nao e correto afirmar 
que:

a) Nem todo C e A.
b) Todo C e B.
c) Ha B que nao e C.
d) Pode haver A que nao e B.
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25) Considerandoo valor logico da proposigaop: osucessor 
do numero 32 e 31 e o valor logico da proposigao q: a 
soma entre o numero 4 e o numero 7 e Igual a 11, e 
correto afirmar:
a) o valor logico da proposigao p conjungao q e verdade.
b) o valor logico da proposigao p disjungao q e falso.
c) o valor logico da proposigao p entao q e verdade.
d) o valor logico da proposigao p se e somente se q e 

verdade.

26) Considerando a sequencia logica 11, 12, 15, 14, 19, 16,
23, 18 a diferenga entre o 17° termo e 16° termo da
sequencia, nessa ordem, e:
a) 17
b) 15
c) 19
d) 21

27) Uma professora pretende formar 2 grupos com seus 7 
alunos, sendo que o primeiro grupo tera 4 alunos e o 
outro 3 alunos. O total desses 2 grupos que a professora 
poderia formar com seus alunos, todos eles diferentes, 
e igual a:
a) 420
b) 35
c) 840
d) 210

28) Numa urna ha 6 bolas amarelas numeradas de 1 a 6 e 
5 bolas vermelhas numeradas de 2 a 6. A probabilidade 
de sortearmos uma bola de tal modo que ela tenha um 
numero par ou um numero maior que 3 e:

a) -8_ 
11

b)

c)

d)

7_
11

9_

11

6_

11

29) Dentre os tres primeiros colocados numa corrida sabe- 
se que: Andre nao foi o primeiro colocado, Bernardo 
foi o primeiro ou terceiro colocado e Celso nao foi o 
segundo colocado. Nessas circunstancias, pode-se 
afirmar corretamente que:
a) Bernardo foi o primeiro colocado.
b) Celso foi o primeiro colocado.
c) Celso foi o terceiro colocado.
d) Andre foi o segundo colocado.

30) A probabilidade de se acertar, na primeira tentativa, 
o segredo de um cofre composto por 3 digitos nao 
repetidos dentre os numeros 3,4,5,6,8, sabendo-se que 
o segredo comega por um numero par e de:

1a) —  
75

b)

c)

36

_L
40

d) —  
60

GEOGRAFIA DA PARAIBA

31) Antes da chegada dos portugueses aqui na America 
e a consequente ocupagao do territorio brasileiro, 
a Paraiba ja era habitada por grupos indigenas que 
ocuparam primeiramente o litoral, pertenciam a grande 
tri bo__________________.
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Potiguaras.
b) Tabajaras.
c) Guarani.
d) Cariri.

32) Leia o enunciado a seguir. Na epoca da conquista
da Paraiba (segunda metade do seculo_________ )
chegaram outros silvicolas, dessa vez pertencentes a 
tribo Tabajaras, tambem de origem Tupi-Guarani, mas 
logo tornaram-se inimigos dos Potiguaras, fixando-se 
na varzea do Rio Paraiba.
Assinale a alternativa que preencha adequadamente a 
lacuna existente no enunciado acima:
a) XVI.
b) XVII.
c) XV.
d) XIV.

33) A maior parte do territorio paraibano e constituido por 
rochas resistentes, e bastante antigas que remontam a 
era pre-cambriana, com mais de 2,5 bilhoes de anos. 
Faga a associagao:
I. Litoral.
II. Regiao da Mata.
III. Agreste.
IV. Sertao.
( ) Uma depressao sertaneja que se estende do municipio 

de Patos ate apos a Serra da Viragao.
( ) Temos os tabuleiros que sao formados por acumulos de 

terras que descem de lugares altos.
( ) E formada(o) pelas praias e terras arenosas.
( ) Depressao que fica entre os tabuleiros e o Planalto da 

Borborema. Apresenta muitas serras.
Assinale a ordem numerica correta de cima para baixo:
a) I, II, III e IV.
b) III, IV, I e II.
c) IV, II, I e III.
d) II, III, I e IV.

34) O Planalto da Borborema e o mais marcante do relevo 
do Nordeste. Na Paraiba ele tern um papel fundamental 
no conjunto do relevo. Ele tambem e conhecido
como_______________________. Assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna.
a) Serra de Teixeira.
b) Serra das Rugas.
c) Serra do Capao.
d) Serra do Taboao.
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35) A distribuigao dos climas da Paraiba esta relacionada 
com a local izagao, ou seja, quanto mais proximo do 
litoral, mais umido sera o clima, quanto mais longe, 
mais seco. Tres tipos ocorrem na Paraiba:
I. Clima Tropical quente-umido: domina o litoral, a regiao 

da mata e parte do agreste. Com chuvas abundantes 
e temperatura media anual de 26°C. Com essas 
caracteristicas, esse tipo climatico domina em todo o 
sertao.

II. Clima semiarido: Com chuvas de verao, predomina no 
Cariri, no Serido, em grande parte da Borborema e do 
sertao. Sua principal caracteristica nao e a ausencia de 
chuva, mas sua irregularidade.

III. Clima Tropical semiumido: chuvas de verao-outono 
estendem-se pela regiao do litoral.

Estao corretas as afirmativas:
a) Apenas I e II.
b) Apenas III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas II.

36) O clima, o relevo e a hidrografia determinam a vegetagao 
que se apresenta diferenciada, em toda a extensao do 
territorio paraibano. Destacam-se os seguintes tipos de 
vegetagao:
I. Vegetagao Litoranea: as especies dessa formagao 

vegetal apresentam algumas caracteristicas essenciais 
para essa adaptagao ao meio, por exemplo, raizes 
suportes e respiratorios.

II. Mata Atlantica: formagao vegetal, com especies 
arboreas e arbustivas da caatinga (barauna, angico, 
jurema). Ocorrem ainda a tatajuba, violeta, etc.

III. Cerrado: formado por arvores e arbustos. Arvores 
tortuosas e tufos de capins encontrados nos tabuleiros. 
Predomina a mangaba, a lixeira, o batiputa entre outros.

IV. Agreste: vegetagao intermediaria entre a caatinga e a 
floresta.

V. Mata Serrana: nessa vegetagao, encontram-se arvores 
altas, copas largas, troncos com grande diametro, folhas 
perenes, muitos cipos, orquideas e bromelias.

VI. Caatinga: vegetagao dominante, formada por xerofilas, 
cactaceas, caducifolias e aciculifoliadas. Os solos sao 
profundos e arenosos.

Considerando V (verdadeiro) e F (falso), I, II, III, IV, V e VI 
sao respectivamente:
a) V, F, V, V, F, F.
b) V, V, F, F, V, V.
c) F, F, V, V, F, F.
d) F, V, F, F, V, V.

37) Os Rios Litoraneos que fazem parte da hidrografia da 
Paraiba tern a seguinte caracteristica:
a) Sao rios que vao em diregao ao norte em busca de 

terras baixas.
b) O rio mais importante deste grupo e o Rio Piranhas.
c) Nascem na Serra da Borborema e vao em busca do 

litoral para desaguar no Oceano Atlantico.
d) Rio do Peixe, Rio Pianco e o Espinhara, sao afluentesdo 

Rio Paraiba.

38) A economia da Paraiba baseia-se principalmente no 
setor de Comercio e Servigos. Sua agricultura baseia- 
se na:
a) Cana-de-agucar, abacaxi, fumo, graviola, juta, umbu, 

caju, manga, acerola, mangaba, tamarindo, trigo, sorgo, 
urucum, pimenta do reino, castanha de caju, arroz, cafe 
e feijao.

b) Cana de agucar, abacaxi, fumo, graviola, juta, umbu, 
caju, manga, acerola, mangaba, tamarindo, mandioca, 
milho, sorgo, urucum, pimenta do reino, castanha de 
caju, arroz, cafe e feijao.

c) Cana de agucar, abacaxi, fumo, graviola, juta, umbu, 
caju, manga, acerola, mangaba, tamarindo, trigo, grao 
de bico, sorgo, urucum, pimenta do reino, castanha de 
caju, arroz, cafe e feijao.

d) Cana de agucar, abacaxi, fumo, graviola, juta, umbu, 
caju, manga, morando, mangaba tamarindo, grao de 
bico, sorgo, urucum, pimenta calabresa, castanha de 
caju, arroz, feijao e cafe.

39) As manifestagoes folcloricas e populares existem 
em grande quantidade no estado da Paraiba. Tais 
manifestagoes fazem parte da cultura paraibana. 
Dentre estes acontecimentos pode-se citar a literatura 
transmitida pessoa a pessoa, a qual conserva a 
memoria do povo. Com base no exposto, atribua 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) aos exemplos a 
seguir. Assinale a alternativa que apresenta a sequencia 
correta de cima para baixo.
( )Anedota: tipo de historia curta, que tern por finalidade 

provocar reflexao.
( )Cantoria: atividade propria do poeta -  cantador. A 

cantoria sofreu codificagoes desde o seu surgimento ate 
hoje.

( )Parlenda: poema feito em versos longos, geralmente 
utilizados para distrairos adultos.

( )Proverbio: sentenga longa, criada pelo povo. Tern por 
finalidade mostrara experiencia humana.

( ) Adivinha: tipo de passatempo divertido.
a) V,V,V,V,V.
b) V,F,V,F,V.
c) V,F,V,V,F.
d) F,V,F,F,V.

40) Os festejos populares realizados em homenagem aos 
padroeiros servem para reencontrar pessoas que nao 
se viam ha muito tempo, especialmente familiares 
que vem de outras localidades para fazer uma visita 
a sua terra natal. Esses festejos tambem servem para 
o divertimento da populagao. Faga a associagao dos 
locais de turismo religioso aos respectivos municipios 
onde estao localizados:
I. Santuario de Padre Ibiapina.
II. Cruz da Menina.
III. Pedra de Santo Antonio.
IV. Estatua de Frei Damiao.

( )Patos.
( )SaIanea 
( )Guarabira.
( )Fagundes.
A sequencia correta de cima para baixo e:
a) II, I, IV e III.
b) I, II, III e IV.
c) IV, III, II e I.
d) III, I, II e IV.
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HISTpRIA d a  p a r a ib a

41) Para assegurar a posse efetiva das terras para Portugal, 
uma das medidas adotadas foi a criagao da Capitania da
Parafba, no ano de 1.574, por ordem do rei__________ .
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Dom Manuel.
b) Dom Henrique.
c) Dom Sebastiao.
d) Dom Joao.

42) Quando o governador geral Dom Luis de Brito recebeu 
a ordem para separar Itamaraca, recebeu tambem do rei 
de Portugal a ordem de punir os fndios responsaveis 
pelo massacre, expulsar os franceses e fundar uma 
cidade. Assim, comegaram as cinco expedigoes para a 
conquista da Parafba. Faga a associagao correta:
I. 1.574.
II. 1.575.
III. 1.579.
IV. 1582.
V. 1.584.

( ) Frutuoso Barbosa volta decidido a conquistar a Paraiba, 
mas desiste apos perder um filho em combate.

( ) Expedigao comandada pelo governador geral Dom Luis 
de Brito, que foi prejudicada por ventos desfavoraveis e 
eles nem chegaram as terras paraibanas.

( )A  expedigao chega a Paraiba e captura cinco navios 
de traficantes franceses, solicitando mais tropas de 
Pernambuco e da Bahia para assegurar os interesses 
portugueses na regiao.

( ) Dom Fernao da Silva, comandante da expedigao, teve 
sua tropa surpreendida por indigenas e teve que recuar 
para Pernambuco.

( )Ainda sob forte dominio “de fato” dos franceses, foi 
concedida, por dez anos, ao capitao Frutuoso Barbosa 
a Capitania da Paraiba, desmembrada de Olinda.

A sequencia correta de cima para baixo e:
a) I, II, III, IV, V.
b) IV, II, V, I, III.
c) V, IV, III, II, I.
d) III, V, I, II, IV.

43) Leia o enunciado a seguir.
Os europeus que vieram para o estado eram
predominantemente__________________________ , isso
desde o infcio da colonizagao no seculo . Estes
chegaram a Parafba provenientes principalmente da
Capitania de___________________. O pequeno numero
de mulheres__________  na epoca estimulou logo
cedo a miscigenagao com mulheres das tribos locais
e, em menor escala, com as mulheres__________ ,
sedimentando a base da populagao atual.
Assinale a alternativa que preencham adequa e 
respectivamente as lacunas.
a) Portugueses -  XVI -  Pernambuco -  brancas -  escravas.
b) Holandeses -  XV -  Ceara -  brancas -  indias.
c) Italianos -  XVI -  Rio Grande do Norte -  pardas -  

brancas.
d) Portugueses -  XV -  Rio Grande do Norte -  negras -  

caboclas.

44) Em relagao a populagao indfgena analise as afirmativas 
abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequencia correta de cima 
para baixo.
( ) Os indios Cariris se encontravam em maior numero 
que os tupis e ocupavam uma area que se estendia desde o 
planalto da Borborema ate os limites do Ceara, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco.
( )Os indios Tabajaras -  eram mais numerosos que os 

Potiguaras e ocupavam uma pequena regiao nos limites 
do Rio Grande do Norte com a Paraiba.

( ) Os indios Potiguaras na epoca da fundagao da Paraiba, 
os Potiguaras formavam um grupo de aproximadamente 
5 mil pessoas. A alianga que firmaram com os 
portugueses foi de grande proveito para os indios 
quando da conquista da Paraiba e fundagao de Joao 
Pessoa.

A sequencia correta das assertivas e:
a) F - V - V .
b) V - V - V .
c) F - F - V .
d) V -  F -  F.

45) Em relagao a presenga holandesa na Parafba, e correto 
afirmar:
I. A instalagao da empresa agucareira no Brasil contou 

com a participagao holandesa, desde o financiamento 
das instalagoes ate a comercializagao no mercado 
europeu.

II. O primeiro governador da provincia holandesa da 
Paraiba e Rio Grande do Norte foi Duarte Gomes da 
Silveira, que em nome do Principe de Orange dos 
Estados Gerais e da Companhia, fez aos paraibanos, 
em ata de 13 de Janeiro de 1.635 varias promessas.

III. O controle holandes sobre a Paraiba durou apenas 10 
anos, de 1.634 a 1.644.

IV. Na epoca da invasao holandesa, a populagao era 
dividida em dois grupos: os homens livres (holandeses, 
portugueses e brasileiros) e os escravos (de procedencia 
brasileira ou africana).

V. Quando da invasao holandesa ao nordeste do Brasil, 
a Paraiba era a terceira capitania em ordem de 
grandeza e importancia economica na colonia, sendo 
precedida pela Bahia e Pernambuco. Era esta riqueza e 
prosperidade que atraia os invasores.

Estao corretas apenas as afirmativas:
a) I, IV e V.
b) II e III.
c) I, III eV.
d) II e IV.

46) A Revolugao Praieira ocorrida na Provfncia de 
Pernambuco, entre os anos de 1.848 e 1.850, foi uma 
revolta de carater:
a) Popular armada contra o objetivo de explorar os 

recursos minerais e a mao de obra da regiao, alem 
de ampliar o mercado consumidor para seus produtos 
industrializados.

b) Republicana com descontentamento politico com o 
governo imperial brasileiro, com busca por parte dos 
liberais por maior autonomia para as provincias.

c) Popular e insatisfagao com o elevado prego cobrado 
pelos produtos essenciais e alimentos, alem disso, 
reclamavam da carencia de determinados alimentos.

d) Liberal e federalista, onde os senadores conservadores 
vetaram a indicagao, para uma cadeira do Senado de 
um liberal e da insatisfagao com a falta de autonomia 
politica das provincias e concentragao de poder nas 
maos da monarquia.
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47) Outro acontecimento historico de grande 
repercussao nacional que a Forga Policial da Paraiba 
participou foi a Guerra do Paraguai, sob o comando
do_______________________. Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.
a) Tenente Coronel Francisco Antonio Chacon.
b) Capitao Genuino Antonio Athayde de Albuquerque.
c) Major Jose Vicente Monteiro de Francisco.
d) Tenente Manuel Marinho.

48) Em 1.930 um grupo armado, sediado na cidade de 
Princesa, no alto sertao paraibano, tentou conturbar a 
ordem publica no interior do Estado. Os acontecimentos 
mais marcantes desse confronto foram:
I. O desastre da Agua Branca, em que cerca de 200 

(duzentos) policiais foram mortos em uma emboscada.
II. A tomada, pela Policia, das cidades de Teixeira, 

Imaculada e Tavares.
III. Cerco de Tavares, que se achava ocupada pela Policia 

e foi cercada por grupos de cangaceiros, durante 18 
dias.

Estao corretas as afirmagoes:
a) I e II.
b) I, II e III.
c) l ie  III.
d) I e III.

49) A Forga Policial da Paraiba teve outra importante 
participagao em acontecimento historico. Foi a 
pacificagao do movimento que ficou conhecido como 
a Revolta de Quebra Quilo. Essa Revolta se deu no ano 
de:
a) 1.874.
b) 1.849.
c) 1.834.
d) 1.865.

50) O movimento popular ocorrido entre dezembro de 1.851 
e fevereiro de 1.852, que envolveu vilas e cidades de 
cinco provincias do Nordeste, ficou conhecido como 
a Revolta do Ronco da Abelha. Os incidentes foram 
provocados por dois decretos imperials, de junho de 
1.851, que sao:
a) Decretos 796 e 797.
b) Decretos 797 e 798.
c) Decretos 798 e 799.
d) Decretos 795 e 796.

_________ n o c Oe s  d e  d ir e it o  e s o c io l o g ia _________

51) A Constituigao federal organiza e rege toda a legislagao 
do Estado brasileiro. Entre seus dispositivos mais 
importantes, destaca-se o artigo 5° que disciplina 
os direitos e garantias fundamentals. Considere tal 
normatizagao e assinale a alternativa incorreta.
a) Homens e Mulheres sao iguais em direitos e obrigagoes 

permanecendo validas as disposigoes legais em 
contrario, desde que criadas em legislagao anterior a 
promulgagao da atual carta constitucional.

b) Aausencia de disposigao legal proibitiva de conduta de 
Direito Privado nao implica na sua vedagao, tampouco 
penalizagao.

c) Aausencia de previsao legal sobre uma conduta impede 
que ela seja punida como crime.

d) Para a manifestagao do pensamento, nao e garantido o 
anonimato.

52) O caput do artigo 5° da Constituigao Federal estabelece 
que todos sao iguais perante a lei, sem distingao de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do 
direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga 
e a propriedade. Nesse contexto, considere a 
disciplina constitucional sobre os direitos e garantias 
fundamentals e assinale a alternativa correta.
a) A protegao constitucional do domicilio nao impede que 

um juiz de Direito, em processo devidamente instruido, 
determine e se conduza regularmente sua violagao em 
qualquer horario.

b) O sigilo de correspondencia e garantido e nao pode ser 
violado sequer por ordem judicial.

c) O direito de propriedade e contemplado, mas esta deve 
atender a sua fungao social.

d) A liberdade de locomogao no territorio nacional e 
garantida em tempo de paz e de guerra.

53) A Constituigao Federal regula a interferencia do 
Estado nas iniciativas de reuniao e associagao. Sobre 
essa limitagao do poder estatal, assinale a alternativa 
correta.
a) O direito de reuniao pacifica em locais abertos ao 

publico independe de comunicagao previa a qualquer 
autoridade.

b) O Estado pode regular e interferir em todos os 
aspectos do funcionamento das cooperativas ainda que 
constituidas na forma da lei.

c) A suspensao das atividades de uma associagao 
depende de sentenga judicial transitada em julgado.

d) E plena a liberdade de associagao para fins Ifcitos, 
vedada a de carater paramilitar.

54) Aexistencia de crime, sua apuragao e o devido processo 
legal sofrem influencia do texto constitucional. Sendo 
assim, assinale a alternativa correta.
a) Ninguem sera considerado culpado ate o transito em 

julgado da sentenga penal condenatoria.
b) A pratica de racismo constitui crime inafiangavel e 

imprescritivel, sujeito a pena de detengao, nos termos 
da lei.

c) As provas ilfcitas sao admissiveis no processo desde 
que sirvam para apurar a verdade.

d) O preso so tera direito a assistencia da familia depois de 
responder objetivamente em interrogatorio, garantido o 
acompanhamento por advogado.

55) Assinale a alternativa incorreta sobre as normas 
previstas na Constituigao Federal no tocante a disciplina 
sobre as Policias militares, rodoviaria e judiciaria.
a) As patentes dos oficiais das Policias Militares sao 

conferidas pelos Governadores.
b) Ainda que venham a ser criados, e vedada a organizagao 

de policias militares nos Territorios.
c) A Policia Rodoviaria Federal faz parte do conjunto de 

orgaos de preservagao da ordem publica.
d) A fungao de policia judiciaria da Uniao e exclusiva da 

Policia Federal.

56) Ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, 
ficam sujeitos a lei brasileira, embora cometidos no 
estrangeiro e independente do concurso de qualquer
condigao, os crimes_________________________ .
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Que, por tratado ou convengao, o Brasil se obrigou a 

reprim ir.
b) Praticados por brasileiro.
c) Contra a administragao publica, por quern esta a seu 

servigo.
d) Praticados em aeronaves ou embarcagoes brasileiras, 

mercantes ou de propriedade privada, quando em 
territorio estrangeiro e ai nao sejam julgados.
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57) Nao ha crime quando o agente pratica o
fato____________ . Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna.
a) Em estado de necessidade.
b) Em legitima defesa.
c) Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercicio 

regular de direito.
d) Por erro plenamente justificado pelas circunstancias, 

supoe situagao de fato que, se existisse, tornaria a agao 
legitima.

58) Assinale a alternativa correta. Nao sera considerado 
crime contra a pessoa.
a) Homicidio.
b) Lesao corporal.
c) Latrocinio.
d) Rixa.

59) Constranger alguem, mediante violencia ou grave 
ameaga, e com o intuito de obter para si ou para outrem 
indevida vantagem economica, a fazer, tolerar que se 
faga ou deixar fazer alguma coisa constitui o crime 
de_______________ .
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Furto.
b) Roubo.
c) Extorsao mediante sequestra.
d) Extorsao.

60) Assinale a alternativa correta que corresponda a 
conduta prevista em lei e que configura o crime de 
Concussao.
a) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da fungao ou antes de assumi-la, mas 
em razao dela, vantagem indevida.

b) Apropriar-se o funcionario publico de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem movel, publico ou particular, de 
que tern a posse em razao do cargo, ou desvia-lo, em 
proveito proprio ou alheio.

c) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da fungao ou antes de 
assumi-la, mas em razao dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem.

d) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
oficio, ou pratica-lo contra disposigao expressa de lei, 
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

61) Nos crimes de agao penal privada o inquerito policial
sera iniciado________________ . Assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna.
a) De oficio.
b) Mediante requisigao da autoridade judiciaria.
c) Mediante requisigao do Ministerio Publico.
d) A requerimento de quern tenha qualidade para intenta-la.

62) Assinale a alternativa correta. Cabera intentar a agao 
privada:
a) Ao Ministerio Publico.
b) Ao Ministerio Publico apos representagao da vitima.
c) Ao ofendido ou a quern tenha qualidade para representa-lo.
d) Aojuiz.

63) Assinale a alternativa INCORRETA. Ao receber o auto de 
prisao em flagrante, o juiz devera fundamentadamente:
a) Relaxar a prisao ilegal.
b) Converter a prisao em flagrante em preventiva, quando 

presentes os requisitos constantes do artigo 312 do 
Codigo de Processo Penal, e se revelarem inadequadas 
ou insuficientes as medidas cautelares diversas da 
prisao.

c) Conceder liberdade provisoria, com ou sem fianga.
d) Entregar a nota de culpa ao preso.

64) Assinale a alternativa correta. Segundo regra prevista 
no codigo de processo penal, podera o juiz substituir a 
prisao preventiva pela domiciliar quando o agente for:
a) Maior de 65 (sessenta e cinco) anos.
b) Extremamente debilitado por motivo de doenga grave.
c) Imprescindivel aos cuidados especiais de pessoa menor 

de 10 (dez) anos de idade.
d) Gestante a partir do 5° (quinto) mes de gravidez.

65) Julgar-se-a quebrada a fianga quando o
acusado_____________ . Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.
a) Regularmente intimado para ato do processo, deixar de 

comparecer, sem motivo justo.
b) Deliberadamente praticar ato de obstrugao ao

andamento do processo.
c) Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente 

com a fianga.
d) Praticar nova infragao penal culposa.

66) Leia as alternativas abaixo e depois de analisa-las 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) Posto e o grau hierarquico do Oficial conferido por ato 

do Governador do Estado da Paraiba.
b) Graduagao e o grau hierarquico da praga conferido por 

ato do Governador do Estado da Paraiba.
c) Os Aspirantes-a-Oficial sao denominados Pragas 

Especiais.
d) Os Alunos Oficiais PM sao denominados Pragas 

Especiais.

67) Assinale a alternativa que completa corretamente o 
trecho a seguir. “Nao constitui valor do policial militar, 
segundo o estatuto dos policiais militares do Estado da 
Parafba:__________________ .”
a) Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na 

apreciagao do merito dos subordinados.
b) A fe na elevada missao da Policia Militar.
c) O sentimento de servir a comunidade estadual, traduzido 

pela vontade inabalavel de cumprir o dever policial 
militar e pelo integral devotamento a manutengao da 
ardem publica, mesmo com o risco da propria vida

d) O civismo e o culto das tradigoes historicas.

68) Com relagao ao comando e a subordinagao, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a) O comando esta vinculado ao grau hierarquico e 

constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercicio 
o policial militar se define e se caracteriza como chefe.

b) A subordinagao nao afeta, de modo algum, a dignidade 
pessoal do policial militar e decorre, exclusivamente da 
estrutura hierarquica da Policia Militar.

c) O Sargento e preparado, ao longo da carreira para o 
exercicio do Comando, da Chefia e da Diregao das 
Organizagoes Policiais Militares.

d) Os Cabos e Soldados sao, essencialmente, os 
elementos de execugao.

69) Consideram-se crimes militares, em tempo de paz os 
Crimes Previstos no Codigo Militar, embora tambem 
o sejam com igual definigao na lei penal comum,
quando praticados_____________________. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Por militar em situagao de atividade ou assemelhado, 

contra militar na mesma situagao ou assemelhado.
b) Por militar em situagao de inatividade ou assemelhado, 

em lugar sujeito a administragao militar, contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil.

c) Por militar em folga ou atuando em razao da fungao, em 
comissao de natureza militar, ou em formatura, ainda 
que fora do lugar sujeito a administragao militar contra 
militar da reserva, ou reformado, ou civil.

d) Por civil durante o periodo de manobras ou exercicio, 
contra militarda reserva, ou reformado, ou assemelhado, 
ou civil.
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70) Assinale a alternativa correta. Segundo o artigo 157 
do codigo penal militar, quern praticar violencia contra 
superior tera imposta a pena de:
a) Reclusao, de tres meses a dois anos.
b) Detengao, de tres meses a dois anos.
c) Reclusao, de tres meses a um ano.
d) Detengao, de tres meses a um ano.

71) Assinale a alternativa que nao completa corretamente a 
lacuna: Segundo artigo 3° da lei 4.898/65, constitui abuso 
de autoridade qualquer atentado____________________.
a) A liberdade de locomogao.
b) A inviolabilidade do domicilio.
c) Ao livre exercicio do comercio.
d) A liberdade de associagao.

72) Assinale a alternativa correta. Nao sera considerado
hediondo o seguinte crime:_______________________ .
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Homicidio simples (artigo 121 do Codigo Penal).
b) Latrocinio (artigo 157, § 3°, in fine do Codigo Penal).
c) Extorsao qualificada pela morte (artigo 158, § 2° do 

Codigo Penal).
d) Estupro (artigo 213, caput e §§ 1° e 2° todos do Codigo

73) Assinale a alternativa INCORRETA: Os crimes
hediondos sao insuscetlveis de:
a) Anistia.
b) Progressao de regime.
c) Indulto.
d) Graga.

74) Assinale a alternativa INCORRETA. Constitui crime de 
tortura constranger alguem com emprego de violencia 
ou grave ameaga, causando-lhe sofrimento fisico ou 
mental:
a) Com o fim de obter confissao da vitima ou de terceira 

pessoa.
b) Para provocar agao ou omissao de natureza criminosa.
c) Em razao de discriminagao racial ou religiosa.
d) Para obrigar ao pagamento da indenizagao civil ex

75) Assinale a alternativa correta. Segundo o estatuto da 
crianga de do adolescente, lei 8.069/90, considera-se 
crianga:
a) A pessoa ate quatorze anos de idade incompletos.
b) A pessoa ate doze anos de idade incompletos.
c) A pessoa ate dezesseis anos de idade incompletos.
d) A pessoa ate dezoito anos de idade.

77) Assinale a alternativa que indica corretamente o nome 
de um importante lider e personagem do movimento 
social pela reforma agraria no Brasil que foi preso 
varias vezes e que recentemente divulgou a criagao da 
Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL).
a) Luiz Antonio Nabhan Garcia.
b) Jose Rainha Junior.
c) Santiago Lidio Andrade.
d) Mario Colares Pantoja.

78) Na noite de 22 de setembro de 1977, homens da tropa de 
choque e agentes do Departamento de Ordem Politica e 
Social (DOPS) realizaram uma operagao em que foram 
presos centenas de estudantes.
Assinale a alternativa que indica corretamente o nome 
da instituigao de ensino superior em que ocorreu a 
citada operagao.
a) Universidade Gama Filho.
b) Universidade de Sao Paulo.
c) Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo.
d) Universidade Presbiteriana Mackenzie.

79) Assinale a alternativa correta sobre o nome do 
movimento social que ocorreu em 1720, em Vila Rica 
(atual Ouro Preto), contra a exploragao do ouro e 
cobranga extorsiva de impostos da metropole sobre 
a colonia. A revolta contou com cerca de dois mil 
populares, que pegaram em armas e ocuparam pontos 
da cidade. A coroa portuguesa reagiu e o lider acabou 
enforcado.
a) Revolta de Filipe dos Santos.
b) Inconfidencia mineira.
c) Guerra dos Farrapos.
d) Balaiada.

80) Assinale a alternativa correta sobre o nome da revolta 
feita por militares e integrantes da classe media e rica 
da Bahia que pretendia implementar uma republica. 
Em 7 de novembro de 1837, os revoltosos tomaram o 
poder em Salvador e decretaram a Republica Bahiense. 
Cercados pelo exereito governista, o movimento 
resistiu ate meados de margo de 1838. A repressao foi 
violenta e milhares foram mortos ou feitos prisioneiros.
a) Cabanagem.
b) Sabinada.
c) Conjuragao Baiana ou Conspiragao dos Alfaiates.
d) Revolugao Praieira.

76) Em seu conjunto, os diversos movimentos sociais 
pretendem evidenciar contradigoes presentes na 
sociedade brasileira. Mesmo assim, pode-se perceber 
uma abordagem tematica em cada um deles.
Nesse contexto, assinale a alternativa correta sobre o 
significado da sigla ”MTST”.
a) Movimento dos trabalhadores sem terra.
b) Movimento dos trabalhadores sem transporte.
c) Movimento dos trabalhadores sem-teto.
d) Movimento dos trabalhadores sem trabalho.
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