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Língua Portuguesa

Questões de 1 a 15
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 1

Questão 2

TEXTO:

     Segurança pública no Brasil

Na última década, a questão da segurança pública
passou a ser considerada problema fundamental e
principal desafio ao estado de direito no Brasil. A
segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais,

5 em nossa história recente, esteve tão presente nos
debates tanto de especialistas como do público em geral.

Os problemas relacionados com o aumento das
taxas de criminalidade, o aumento da sensação de
insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos,

10 a degradação do espaço público, as dificuldades
relacionadas com a reforma das instituições da
administração da justiça criminal, a violência policial, a
ineficiência preventiva de nossas instituições, a
superpopulação nos presídios, as rebeliões, fugas, a

15 degradação das condições de internação de jovens em
conflito com a lei, a corrupção, o aumento dos custos
operacionais do sistema, os problemas relacionados
com a eficiência da investigação criminal e das perícias
policiais e a morosidade judicial, entre tantos outros,

20 representam desafios para o sucesso do processo de
consolidação política da democracia no Brasil.

A amplitude dos temas e problemas afetos à
segurança pública alerta para a necessidade de
qualificação do debate sobre segurança e para a

25 incorporação de novos atores, cenários e paradigmas
às políticas públicas.

O problema da segurança, portanto, não pode mais
estar apenas adstrito ao repertório tradicional do direito
e das instituições da justiça, particularmente, da justiça

30 criminal, dos presídios e da polícia. Evidentemente, as
soluções devem passar pelo fortalecimento da
capacidade do Estado em gerir a violência, pela retomada
da capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas
de segurança, mas também devem passar pelo

35 alongamento dos pontos de contato das instituições
públicas com a sociedade civil e com a produção
acadêmica mais relevante à área.

Em síntese, os novos gestores da segurança
pública (não apenas policiais, promotores, juízes e

40 burocratas da administração pública) devem enfrentar
esses desafios, além de fazer com que o amplo debate
nacional sobre o tema se transforme em real controle
sobre as políticas de segurança pública e, mais ainda,
estimule a parceria entre órgãos do poder público e

45 sociedade civil na luta por segurança e qualidade de
vida dos cidadãos brasileiros.

Trata-se, na verdade, de ampliar a sensibilidade
de todo o complexo sistema da segurança aos influxos

Os aspectos temáticos do texto permitem concluir que

01) a desordem social brasileira requer medidas de ataque
urgente a seus efeitos, em primeiro lugar para, mais
adiante, cuidar das causas.

02) o crescente aumento de problemas relacionados com a
criminalidade no Brasil está unicamente associado à
desigualdade social e ao desemprego.

03) o poder público do país tem buscado não fomentar a
violência através de leis severas, procurando resolver
os conflitos sociais da melhor forma possível para os dois
lados: réus e vítimas.

04) os cidadãos brasileiros parecem acreditar que os
frequentes debates do público sobre segurança se
esgotam na ideia de quanto mais repressão, melhores
resultados para a paz de todos.

05) a questão da segurança pública brasileira requer do poder
federal maior empenho no controle social, por meio de
uma renovação ampla, passando pela qualificação dos
policiais militares, pela fundamentação das políticas
públicas de segurança e até pela reforma do sistema
prisional.

Os fatos focalizados no texto deixam claro que, para o
restabelecimento da ordem social, a

01) discussão sobre o tema em questão não pode arrefecer,
a fim de que a insegurança social desapareça de uma
vez por todas da vida dos brasileiros.

02) reestruturação dos órgãos policiais por si só é suficiente
para não só restaurar a ordem social, mas também
garantir os direitos humanos dos que habitam o Brasil.

03) obediência dos policiais militares aos princípios
constitucionais torna-se o farol norteador de seus atos,
até mesmo em situações complicadas, com prejuízo de
suas próprias vidas.

04) responsabilidade deve ser solidária, isto é, estendida a
todos os órgãos, instituições públicas e também aos
próprios cidadãos, desejosos de um melhor convívio
social em prol da consolidação democrática no país.

05) promoção da segurança fique a cargo do aparelho
repressor do Estado, que deve impor ordens legais, e, se
preciso, restringir a liberdade das pessoas, mesmo em
casos que violem os direitos inerentes ao indivíduo.

de novas ideias e energias provenientes da sociedade e
50 de criar um novo referencial que veja na segurança

espaço importante para a consolidação democrática e
para o exercício de um controle social da segurança.

SEGURANÇA públ ica no Brasi l .  Disponível em: <http:/ /
www.observatoriodeseguranca.org/seguranca>. Acesso em: 26 jan.
2014.
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Questão 4

Do ponto de vista semântico, está correto o que se afirma em

01) As marcas linguísticas “questão” (l. 1) e “problema” (l. 2)
opõem-se quanto ao sentido.

02) As palavras “particularmente” (l. 29) e “Evidentemente”
(l.  30) denotam a ideia de modo.

03) Os articuladores “pela” (l. 32) e  “pelo” (l. 34) introduzem,
no contento em que se inserem, circunstâncias de
meio.

04) As partículas “se” (l. 42) e “se” (l. 47) indicam,
respectivamente, reflexibilidade e reciprocidade.

05) Os elementos coesivos “para” (l. 51) e “para” (l. 52) são
conjunções e expressam finalidade.

Questão 5

A análise dos elementos linguísticos presentes na tessitura
do texto permite afirmar que é verdadeiro o que está
expresso em

01) “passou a ser” (l. 2) forma uma locução verbal, já que o
infinitivo “ser” pode ser desdobrado em uma oração
com a presença de um conectivo, o mesmo ocorrendo em
relação a “devem passar” (l. 31).

02) “desafio” (l. 3) é uma palavra formada por derivação
regressiva e “fugas” (l. 14), por derivação imprópria.

03) “de criminalidade” (l. 8) possui  valor restritivo assim como
a expressão “de qualificação” (l. 23-24).

04) “representam” (l. 20) possui a mesma regência que
“alerta” (l. 23).

05) “mais” (l. 27) modifica a forma verbal “pode [...] estar”
exprimindo ideia de tempo, e “mais” (l. 37) modifica o
termo “relevante” intensificando a ideia por ele expressa.

Questão 3

Tendo em vista a garantia da defesa de sua tese, como
estratégia de argumentação, o articulista

01) utiliza a opinião de outros enunciadores a fim de emitir
seu parecer sobre segurança pública e insegurança
social, deixando bem evidente que a pressão do povo já
está surtindo os efeitos desejados para mudar os rumos
da vivência na sociedade brasileira.

02) faz uma constatação e, a seguir, cita uma série de
problemas referentes à temática abordada, para, depois,

     posicionar-se sobre o assunto de que trata e apontar
medidas mais abrangentes que poderão mudar o cenário
social do Brasil.

03) esclarece ao leitor que os reflexos da desordem social
afetam toda a estrutura governamental do país, e, o pior,
enfraquece a democracia, razão pela qual o governo já
começa a manifestar-se a favor do combate acirrado à
criminalidade.

04) vale-se da existência de debates de diferentes origens
para esclarecer que as providências a serem tomadas

      pelas três esferas governamentais serão eficientes para
conter a marginalidade que atua no país inteiro.

05) estabelece uma relação de causa e consequência da
insegurança social, para mostrar a seus interlocutores que
a criminalidade não tem causas sociais e que os que
estão sob a lei são os verdadeiros escravos.

Questão 6

DUKE. Matando sem motivo. Disponível em:< http://1.bp.blogspot.com/
-StgzJ3mjSYo/-StgzJ3mjSYo/UQaIfwJODFI/AAAAAAAADKQ/
h4OSEk12ycI/s1600/matando+sem+motivo.jpg>. Acesso em: 26 jan. 2014.

É uma ideia inaplicável à situação retratada nessa charge a
indicada na alternativa

01) Hostilidade gratuita.
02) Intolerância irracional.
03) Contenção das emoções.
04) Banalização da vida humana.
05) Desrespeito à opinião do outro.

Questões de 7 a 10

TEXTO:

Ética e o futuro da Polícia Militar

Os valores dos indivíduos policiais militares são
basicamente os mesmos da sociedade contemporânea,
no contexto social em que vivem. Níveis elevados de
egoísmo, maledicência, inveja, esperteza, mentira,

5 preconceito, ganância acabam transformando meios em
fins. O fim do indivíduo deixa de ser sua realização
humana e passa a ser o dinheiro e o poder. O dinheiro
pelo dinheiro e o poder pelo poder. Tudo isso conduz ao
vício e à negação da humanidade dos indivíduos.

10 Se os valores individuais são contaminados por
desvalores que permeiam a sociedade em geral, os
valores profissionais que cultivamos não foram
construídos por nós; são valores profissionais
repassados por uma profissão diferente: “a arte da

15 guerra”; a arte do combate e da eliminação do inimigo;
da ordem absoluta; da crença na violência como
instrumento de luta contra a violência; na valorização da
destruição.

Lamentavelmente, ainda não construímos os
20 nossos próprios valores profissionais. Com efeito, os

valores profissionais dos policiais militares deverão ser
buscados nos valores universais da atividade policial,
tais como respeito à lei; respeito ao cidadão; aceitação
das diferenças como inerentes à complexidade da

25 sociedade; seletividade no uso da força etc.
Com certeza, todo policial militar sonha com sua

Polícia Militar do futuro. Só que esse policial militar
gostaria que a PM do seu sonho acontecesse num
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Questão 7

passe de mágica. Bastaria, na sua visão emocional,
30 que aparecesse um messiânico comandante, um líder

luminar, um grande “salvador” que conduzisse a Polícia
Militar e seus integrantes à “terra prometida”. Ora, a
construção do futuro da PM é tarefa racional e envolve a
ação de todos os seus membros.

35 Ninguém discordará desta VISÃO do FUTURO:
“Visão de futuro
Queremos e precisamos mudar a Polícia Militar.
Queremos uma polícia moderna, aparelhada, com
tecnologias avançadas, com policiais militares bem

40 treinados, motivados, sensíveis aos anseios da
população, aptos e dispostos a cumprir o seu dever.
Queremos buscar, a cada ano, melhores índices de
satisfação da sociedade com os nossos serviços,
através da valorização dos nossos homens e mulheres,

45 os quais necessitam ser atendidos em suas
necessidades básicas e expectativas profissionais.
Queremos uma PM transparente e eficaz, com canais
modernos de comunicação com a comunidade em geral,
com apoio efetivo das autoridades políticas e dos

50 diversossegmentos da opinião pública.
Queremos, finalmente, uma PM que paute seu
crescimento e modernização no respeito à comunidade,
na intransigência com o crime, na prática da verdade e
na permanente busca da qualidade para seus

55 integrantes e a sociedade em geral.
E juntos vamos conseguir”.

Temos que buscar os nossos próprios valores
profissionais e firmar a posição social a que fazemos
jus. Temos que direcionar os nossos “atos de escolha”

60 para a valorização da Polícia Militar. Vamos enaltecer o
mérito dos companheiros. Parece difícil..., mas é
imprescindível.

SILVA, Jorge da. Ética e o futuro da Polícia Militar. Disponível em:
<http://www.jorgedasilva.com.br/artigo/29/etica-e-o-futuro-da-policia-
militar/>. Acesso em: 27 jan. 2914. Adaptado. Trecho de uma aula inaugural
da Escola Superior da Polícia Militar. Com ajustes.

Identifique com V ou com F, conforme sejam verdadeiras ou
falsas as afirmativas sobre o texto.

Segundo o enunciador do discurso,

(  ) o policial militar, como qualquer ser humano,  sofre as
influências do meio e, assim, mesmo orientado para
agir diferente, também se deixa levar pelo aluvião dos
antivalores da sociedade contemporânea.

(  ) o profissional que milita em prol da segurança pública,
diante da banalização da violência, não espera mais
uma reversão da realidade do dia a dia, razão por que
simplesmente age sem nenhum respeito pela vida
alheia.

(  ) certas ações praticadas por policiais militares se
justificam, em determinadas ocasiões, pelo fato de eles
agirem de acordo com valores que lhes foram
repassados de outra profissão, cuja missão é bem
diferente da que lhes foi confiada.

(  ) os integrantes da Polícia Militar têm consciência de que
precisam construir uma nova corporação voltada para o
pleno cumprimento do seu dever, construindo, assim, outro
cenário, com outros valores e a certeza de estar
contribuindo de fato para a consolidação da democracia
no país.

(  ) os militares, de modo geral, por serem treinados para o
combate e vivenciarem o perigo a todo instante, já não
sabem direcionar seus atos para a valorização da
corporação a que pertencem, tornando-se desprovidos
de respeito e amor ao próximo, tendo em vista a falta de
perspectivas de mudança da realidade em tela.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

01) V V F F F
02) F V F F V
03) F F V V V
04) V F V V F
05) V V V V V

Questão 8

No desenvolvimento temático, o uso da primeira pessoa do
plural

01) revela a inserção do locutor na categoria profissional
enfocada em seu discurso.

02) demonstra a certeza do enunciador de que todo cidadão
brasileiro tem lutado em prol da paz social.

03) explicita uma constatação de que o homem é um ser
limitado e, portanto, passível de cometer deslizes.

04) denota reconhecimento de que o policial militar deve agir
conforme os ditames da sociedade em que vive.

05) evidencia a consciência do autor do texto sobre a
pluralidade que compõe o quadro social de que faz parte.

Questão 9

Em relação aos termos que garantem a progressão semântica
ao texto, está correto o que se afirma em

01) “Se” (l. 10) prenuncia uma concessão ao que vai ser
anunciado a seguir, dando continuidade ao comentário
sobre os valores sociais contemporâneos e a inserção
da figura do policial no cenário da sociedade brasileira.

02) “Com efeito” (l. 20) estabelece um elo com a informação
anterior, apresentando, diante do exposto, uma
constatação da necessidade de o policial militar conceber
seus próprios valores, alicerçando-os no respeito à lei
e à alteridade, dentre outros.

03) “Com certeza” (l. 26) é uma expressão adverbial que
equivale a certamente e explicita o modo como o locutor
percebe os anseios de mudança do policial militar atual
quanto à valorização da corporação a que pertence.

04) “Ora” (l. 32) mantém a sequência do discurso,  objetivando
contrapor uma visão onírica da realidade à inviabilidade de
se atingir um grau de otimização dos atos praticados
pelos policiais militares em curto e médio prazo.

05) “que” (l. 57) tem valor conjuntivo e une duas ações que
resumem a ideia de obrigatoriedade de o policial agir
sem perder o foco na preservação do nome da corporação
de que faz parte.

Língua Portuguesa
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Questão 10

Quanto aos mecanismos linguísticos usados na composição do texto, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F, as
falsas.

(  ) Os vocábulos “egoísmo” (l. 4) e “vício” (l. 9) são acentuados pela mesma razão.
(  ) O ponto e vírgula existente depois da palavra “nós” (l. 13) pode ser substituído por ponto, sem comprometer a estrutura

da frase, desde que se faça o ajuste necessário na forma verbal “são” (l. 13), o que não se aplica ao mesmo sinal de
pontuação presente nas linhas posteriores (l. 15-16-17).

(  ) O sinal indicativo de crase presente em “à”, nas duas ocorrências (l. 23 e 24), é dispensável, pois os nomes femininos,
em ambos os casos, estão tomados em sentido genérico.

(  ) A oração “que aparecesse um messiânico comandante” (l. 30) exerce função subjetiva no contexto frasal.
(  ) A forma verbal “conduzisse” (l. 31) expressa uma ação hipotética no passado subordinada a outra que está simultaneamente

no passado.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

01) F V F V V 03)  F F V V V 05)  V V V V V
02) V F V F F 04)  V V F F F

Questões 11 e 12

  I.

Mem. 118/DJ

Em 12 de abril de 1991.

Ao Sr. Chefe do Departamento de Administração

Assunto: Administração. Instalação de microcomputadores

1. Nos termos do Plano Geral de informatização, solicito a

Vossa Senhoria verificar a possibilidade de que sejam instalados

três microcomputadores neste Departamento.

2. Sem descer a maiores detalhes técnicos, acrescento, apenas,

que o ideal seria que o equipamento fosse dotado de disco rígido

e de monitor padrão EGA. Quanto a programas, haveria necessidade

de dois tipos: um processador de textos, e outro gerenciador de

banco de dados.

3. O treinamento de pessoal para operação dos micros poderia

ficar a cargo da Seção de Treinamento do Departamento de

modernização, cuja chefia já manifestou seu acordo a respeito.

4. Devo mencionar, por fim, que a informatização dos trabalhos

deste Departamento ensejará distribuição de tarefas entre os servidores

e, sobretudo, uma melhoria na qualidade dos serviços prestados.

Atenciosamente,

[nome do signatário]

[cargo do signatário]

MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Disponível
em:< http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/galeria-de-fotos/
arquivos-importados/arquivos-pdf/manual-de-redacao-pdf>. Acesso
em: 13 fev. 2014.

 II.

Ofício no 193/2012 - SNPDDH/SDH/PR

        Brasília, 23 de maio de 2012.

A Sua Senhoria o Senhor
Jorge Vieira da Cruz
Presidente
Associação dos Militares do Estado do Sergipe
Rua Boquim, no 147, sala 03

49010-280 — Aracaju/SE

Assunto: Violação de Direitos Humanos

        Prezado Senhor,

1. Acuso o recebimento do ofício no 09/2012, que encaminhou cópia
da proposta de Código de Ética para a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros do Estado de Sergipe.
2. Informo que cópias dos documentos foram enviadas para a
Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, assim
como para o Departamento de Defesa dos Direitos Humanos da SDH,
para avaliação do conteúdo.
3. Sendo o que tinha para o momento, coloco-me à disposição.

       Atenciosamente,

Sueli de Paula Dias

Chefe de Gabinete

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em:<http://
1.bp.blogspot.com/- HGd0H3dXbhA/ T9X5IPtsanI/AAAAAAAANCA/
twCaB71ZB_k/s1600/PARTE+1Oficio+193+SNPDDH.jpg>.  Acesso: 13
fev. 2014.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

SCS Quadra 9 — Ed. Parque Cidade Corporate — 9o andar.
CEP: 70308-200 — Brasília —DF

(61) 2015-9617  Fax (61) 2025-3682
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Questão 11

A leitura dos textos I e II, em relação ao de Jorge da Silva —
“Ética e o futuro da Polícia Militar” —, permite afirmar que a
linguagem utilizada,

01) nos três textos, contempla o uso do padrão culto da
língua, a predominância da função referencial da
linguagem e a impessoalidade no tratamento do assunto
enfocado, por se tratar, de alguma forma, de temas
voltados para o poder constituído.

02) nos primeiros, é marcada pelo uso de certos clichês e
de um tratamento cortês, diferentemente do que acontece
com a estruturação das ideias no outro texto, em que
essas marcas estão ausentes, aparecendo, em seu lugar,
jargões característicos do linguajar do policial, ficando
subentendida uma ironia em relação ao desempenho do
atual governo brasileiro.

03) nos dois citados inicialmente, referenda a publicidade e
a formalidade como princípios da Administração Pública,

      o mesmo não ocorrendo com o texto da autoria de Jorge
da Silva, que privilegia a informação com prejuízo do
conteúdo, a agilidade do raciocínio em detrimento de uma
preocupação formal e estética, ao fazer uma crítica à
desordem da sociedade em que a PM atua.

04) nestes, diverge da usada naquele, porque os textos
oficiais, dentre outras características, são impessoais,
formais  e concisos, ao contrário do gênero discursivo que
caracteriza “Ética e o futuro da Polícia Militar”, em que se
notam impressões pessoais, ressignificação de termos
linguísticos e uma estruturação de ideias voltada para o
que tem conduzido os atos da PM de hoje e as mudanças
desejadas para o amanhã.

05) naquele, apresenta variações sociais ou culturais, uso de
termos com sentido conotativo e também muito
constantes na comunicação oral, informal, ou seja, na
chamada “língua viva”, enquanto nestes, a estrutura  é
uniforme e padronizada.

Questão 12

Quanto aos gêneros discursivos representados pelos textos
I e II, a única informação incorreta em relação a ambos é a

expressa na alternativa

01) Os dois, quanto à sua diagramação, podem ser
impressos em ambas as faces do papel, incluindo-se

seus anexos.

02) Ambos possuem como fecho o termo  Atenciosamente,
conforme ocorre em todas as comunicações oficiais —
excetuando-se as dirigidas às autoridades superiores,

nas quais se emprega Respeitosamente — e  apresentam
a assinatura do signatário com o respectivo cargo, o que
se exclui nas comunicações assinadas pelo Presidente

da República.

03) O I, do  ponto  de  vista  formal, segue o modelo do padrão
ofício, mas, ao contrário do II, é uma forma de
comunicação eminentemente interna.

04) O I, no que se refere à sua tramitação por qualquer órgão,
caracteriza-se pela rapidez e pela simplicidade quanto
aos procedimentos burocráticos, razão pela qual os seus

despachos devem ser dados no próprio documento e,
caso falte espaço, isso será feito em uma folha de
continuação, o mesmo não se podendo afirmar quanto

ao II.

05) O II é usado para a comunicação entre os diferentes
órgãos públicos e entre os particulares, enquanto o I é
uma modalidade de comunicação entre unidades do

mesmo órgão que devem ser, invariavelmente, do mesmo
nível hieráquico.

Questões 13 e 14

TEXTO:

        Paz  pela  paz

A paz do mundo
Começa em mim.
Se eu tenho amor,
Com certeza sou feliz.

5 Se eu faço o bem ao meu irmão,
Tenho a grandeza dentro do meu coração.
Chegou a hora de a gente construir a paz
Ninguém suporta mais o desamor.

Paz pela paz - pelas crianças;
10 Paz pela paz - pelas florestas;

Paz pela paz - pela coragem de mudar;
Paz pela paz - pela justiça;
Paz pela paz - a liberdade;
Paz pela paz - pela beleza de te amar.

(repetir a 1ª estrofe)

15 Paz pela paz - pro mundo novo;
Paz pela paz - a esperança;
Paz pela paz - pela coragem de mudar;
Paz pela paz - pela justiça;
Paz pela paz - a liberdade;

20 Paz pela paz - pela beleza de te amar.

CORDEL, Nando. Paz pela paz. Disponível em: <http://letras.mus.br/
nando-cordel-musicas/204823/>. Acesso em: 14 fev. 2014.

Questão 13

A leitura do poema-canção de Nando Cordel leva à conclusão
de que a paz é uma

01) sensação experimentada tão somente em momentos
fugazes.

02) luta ininterrupta em favor da igualdade social em todas as
partes do mundo.

03) conquista derivada de um processo contínuo de
aperfeiçoamento do ser humano.

04) consequência resultante do isolamento do homem do
mundo conturbado pelo desamor.

05) missão impossível para qualquer ser humano na
contemporaneidade em curto e médio prazo.

Língua Portuguesa
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Questão 14

Em referência aos termos destacados na letra de “Paz  pela  paz”, está sem suporte no contexto analisado e/ou nas normas
gramaticais o que se afirma em

01) A expressão “do mundo” (v. 1) qualifica “paz” (v. 1), o mesmo ocorrendo  com “de mudar” (v. 11) em relação à “coragem”
(v. 11), termo que sinaliza uma ação indispensável para a consecução do objetivo pleiteado.

02) A oração “Se eu faço o bem ao meu irmão” (v. 5), se reestruturada para Porque eu faço o bem a meu irmão, não compromete
a semântica do contexto, já que o termo coesivo que a introduz indica a causa do efeito explicitado no verso seguinte.

03) A forma verbal “faço” (v. 5) pertence a um verbo irregular, que, nesse contexto, se completa com dois termos, um dos quais
está preposicionado, e faz parte de de uma declaração hipotética.

04) O termo “a hora” (v. 7) é um sujeito posposto que pratica a ação do verbo com que está relacionado, sugerindo que não
há mais por que esperar para a construção da paz.

05) A palavra “pro” (v. 15) é uma contração da preposição para com o artigo o e expressa finalidade da busca de paz.

Questão 15

Língua Portuguesa

BOM-DIA, tropa! Disponível em: <https://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600
bih=805&q=homenagem+ao+dia+do+Soldado+PMBA&oq=homenagem+ao+dia+do+Soldado+PMBA&gs_l=img.12...16457.38
620.0.40872.32.5.0.27.27.0.248.1193.2-5.5.0....0...1ac.1.39.img...15.17.1258.nzzd85S8bPk>.  Acesso em: 20 mar. 2014.

O texto em destaque recorre às linguagens verbal e não verbal para

01) mostrar que os policiais militares,  porque também sabem recuar na hora precisa, merecem o respeito da população que
procuram proteger.

02) chamar a atenção da sociedade local para o valor de uma tropa que luta para garantir a tranquilidade e a segurança pública,
mesmo sem contar com o apoio popular.

03) saudar os policiais militares, expressando o desejo de que tudo corra bem em sua jornada de trabalho, que se configura
como, além de imprevisível, uma sucessão de desafios.

04) contrapor o clima ameno do quartel, mesmo todos tendo consciência dos problemas que os esperam, como o das ruas,
onde se pleiteia compreensão e tolerância sem a devida reciprocidade.

05) convencer os interlocutores da periculosidade da função desempenhada pelos policiais militares, razão do desejo de paz
e de sucesso no seu contato diário com uma sociedade multifacetada.

*  *  *
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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

Redação

Um evento com as dimensões da Copa do Mundo traz, naturalmente, grandes preocupações relacionadas com a segurança.

É preciso que o país esteja preparado para garantir a integridade física e patrimonial dos visitantes e de sua população durante

todo o torneio. Ao mesmo tempo, esse acontecimento motiva uma grande injeção de recursos (em um curto espaço de tempo)

nessa área. Os investimentos podem ser, portanto, uma oportunidade para capacitar, integrar e modernizar forças e órgãos de

segurança.

É cada vez mais reconhecida a necessidade de pensar a segurança pública de modo mais integrado — não apenas entre

os entes federativos, mas também entre os serviços oferecidos para a população e políticas públicas desenvolvidas pelos

governos, o que perpassa por outras áreas, como esporte, lazer, trabalho, saúde, educação.

As prefeituras são a esfera de governo mais próxima da população e a que melhor conhece as demandas, as necessidades,

as características e os potenciais de seu território. E, em especial para a Copa do Mundo da FIFA de 2014, é a prefeitura que pode

articular os atores em torno de um projeto que não apenas garanta a segurança de cidadãos e visitantes durante o torneio, mas,

acima de tudo, consiga contribuir para que cada uma das cidades-sede se torne um local mais seguro para seus habitantes.

(FÓRUM  Brasileiro de Segurança Pública. Copa, cidades e segurança. Disponível em:< http://www.soudapaz.org/upload/pdf/guia_copa_
segura.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2014. Adaptado.)

Considere as ideias apresentadas no fragmento em destaque como uma oportunidade de refletir sobre o tema enfocado, e,

em seguida, com base em sua própria vivência, escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre a necessidade de garantia

da integridade física e patrimonial dos visitantes e da população das cidades-sede durante a Copa do Mundo da FIFA de 2014,

apresentando sugestões em favor do aproveitamento conveniente dos investimentos advindos desse evento e da experiência
vivenciada durante todo o torneio, ou seja, defendendo a ideia de um legado de melhores condições de segurança e de qualidade
de vida deixado pela Copa para todos os habitantes do Brasil.
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Tema II

Segundo o Cel. PM Nelson Fernando Cordeiro (MG), nenhuma instituição prospera quando impera a indisciplina; nenhum

ambiente de trabalho é salutar quando a indisciplina predomina e que o homem indisciplinado não prospera em nenhuma
instituição. Igualmente, asseverou que o conceito, a credibilidade e a respeitabilidade de que desfruta qualquer instituição devem
ser mantidos através de posturas sérias, inteligentes, criativas e éticas, sendo inadmissíveis, no seu exercício profissional,

artifícios inescrupulosos e enganosos ou condutas ilícitas ou aéticas.
Ressalte-se que a adoção de novas técnicas e o aprendizado de novos conhecimentos tecnológicos não implicam, do ponto

de vista moral, ético e disciplinar, o esquecimento do legado que as tradições acumularam aos policiais militares. O conceito de

“avanço” não coexiste com manifestações de indisciplina ou falta de ética profissional, sendo absolutamente intolerável o
cometimento de infrações por quem tem o dever legal de preveni-las e reprimi-las.

(OS VALORES profissionais e os deveres éticos na Polícia Militar. Disponível em: <http://www.policiamilitar.pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=679>. Acesso em: 28 fev. 2014. Adaptado.)

Com base na leitura do fragmento em evidência e de uma reflexão sobre o assunto de que ele trata, escreva um texto

dissertativo-argumentativo, discorrendo sobre a importância da disciplina e da ética em instituições militares, para que eficiência,
qualidade e bons resultados sejam os alicerces que validam sua inquestionável utilidade social, através de exemplos
comprobatórios de suas afirmações.

Tema III

A questão da segurança pública é delicada e muito discutida. Os índices de roubos, assaltos, sequestros e mortes, em
decorrência de crimes, são sempre altos. A violência atinge todas as classes sociais e sem os esforços das autoridades, estão

todos à mercê dos criminosos.
É preciso ressaltar que não é possível falar em segurança pública sem tocar em diversos outros assuntos, como o

desemprego, a educação, a distribuição de renda, os programas assistencialistas, a capacitação e remuneração da polícia, entre

tantos outros. Todos esses temas são interligados e interferem diretamente um no outro. A falta de educação de qualidade coloca
as crianças nas ruas. Sem capacitação, o adulto não consegue um emprego e pode apelar para a criminalidade para garantir a
subsistência.

Um problema comumente levantado e discutido diz respeito ao modelo de organização das polícias estaduais do Brasil.
Nosso país é o único no mundo em que duas corporações dividem a apuração de um mesmo crime. A Polícia Civil só começa seu
trabalho quando termina o da Polícia Militar. A primeira é responsável pelos atendimentos a chamadas e eventuais flagrantes, já

a segunda é encarregada de conduzir investigações e inquéritos. Essa cisão leva a disputas, rivalidades, além de prejudicar a
comunicação entre as corporações. A falta de cooperação é uma das principais explicações para a imperícia dos inquéritos
policiais.

(GARCIA, Rodrigo. O que poderia ser feito para melhorar a segurança pública. Disponível em: <http://www.rodrigogarcia.com.br/ 2010/06/07/
o-que-poderia-ser-feito-para-melhorar-a-seguranca-publica/#sthash.LKAapJTi.dpuf>. Acesso em: 6 mar. 2013. Adaptado.)

A partir de uma reflexão sobre as ideias veiculadas no fragmento acima e com base na sua vivência como termômetro social,
imagine-se um integrante da Polícia Militar convidado para um debate televisivo sobre Segurança Pública com autoridades locais
e escreva um texto argumentativo em que sejam apresentadas, no mínimo, cinco sugestões a serem defendidas nesse
evento – através de argumentos consistentes – como imprescindíveis para melhorar o controle social, explicitando o papel
dos atores que, de alguma forma, contribuirão para garantir à população brasileira cidadania e paz.

Redação
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Rascunho da Redação

Redação
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Língua Inglesa

Questões de 16 a 30
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 16

Questão 17

Questão 18

Questões de 16 a 18

Questões de 19 a 22

Língua Inglesa

TEXTO:

Scent from my I-phone

Let’s say we’re talking on the phone. I’m having
dinner by the Mediterranean. You’re in your office in a
landlocked American city. “Can you smell the sea?” I
ask. “Yes,” you say. “It’s almost like being there.” And

5 because the evocative power of smell is so strong, that’s
almost true. Just such experiences are being promised
by a new project from Le Laboratoire, a Paris-based
center of art, design, and science developing what’s
called the OPHONE. The idea is to communicate scents

10 much the way we communicate sounds and sights: by
using our smartphones. An app connects to a pocket-
size device that’s able to capture smells and break
them down into their components — a sort of olfactory
alphabet — then transmit them to another device

15 thousands of miles away, where they are reconstituted.
A fairly simple prototype limited to coffee smells is being
demonstrated already at an exhibition in Paris. Harvard
professor David Edwards, the founder of Le Laboratoire,
expects to have more advanced models by next year,

20 when he opens an art-science laboratory in Cambridge,
Massachusetts. Fully commercialized OPHONEs are
probably something for later in the decade. But, already,
you can smell the possibilities.

DICKEY, Christopher. In BIG THINK, Around the world in five ideas,
Newsweek, Aug. 12& 19, 2013  p.8.

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

About the OPHONE, it’s correct to say:

(  ) It’s already on the market in all of Europe.
(  ) It’s a special application that will make it possible to

communicate smells through smartphones.
(  ) It will be able to transmit all kind of scents only to short

distances.
(  ) It’s supposed to work the same way that sounds and

images are transmitted.

According to the text, the correct sequence, from top to
bottom, is

01) T F T F 04)  F F T T
02) F T F T 05)  T T F T
03) T T F F

The text says that

01) the OPHONE doesn’t work with coffee smells.

02) the reconstituted smell is very different from the real one.

03) scents like the smell of the sea won’t be able to be
reconstituted.

As far as the future success of the OPHONE is concerned,
professor David Edwards feels

01) excited.

02) frightened.

03) pessimistic.

04)  uninterested.

05)  discouraged.

TEXTO:

The Slow Down Diet: Eating for Pleasure,
Energy, and Weight Loss

Our modern culture is very interested in doing as
much as possible in the least amount of time. As a result,
most people rush through life at a speed that makes a
healthy lifestyle impossible. We eat fast, on the run,

5 and often under stress. As a result, we not only lose
most of the pleasure we might get from our food, but we
also damage our health. Many of us come to the end of
the day feeling depressed and overweight.

In The Slow Down Diet, Marc David presents a new
10 way to understand our relationship with food, encouraging

us to look for quality ingredients and to take pleasure in
eating. He presents an eight-week program that allows
readers to analyze their own connection to food, helping
them get rid of old habits and any guilt they may have.

15 He explains the disadvantages of all “quick-fix” diets and
tells the truth about common myths, such as “the right
way to lose weight is to eat less and exercise more.”
Instead, he shows us strategies that help both the body
and the soul, proving that a full enjoyment of each meal

20 is the best way to a healthy body.

Clive Oxenden & Christina Latham-Koenig. American English File,
Workbook 3, p. 46, Oxford University Press, 2008.

Questão 19

According to the text, it’s difficult for most people nowadays to
have a healthy lifestyle because they

01) eat too much.

02) don’t exercise properly.

03) have sedentary office jobs.

04) don’t try outdoor activities.

05) are usually busy and in a hurry.

04) people will have to put on special nose devices in order
to capture  the smells.

05) the OPHONE is likely to be available sometime before the
end of this decade.
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Questão 21

Língua Inglesa

“we not only lose most of the pleasure […] but also damage our health.” (l. 5-7)

In this sentence, the words in bold, not only…but also, express

01) result. 03)  addition. 05)  condition.

02) choice. 04)  contrast.

Questões 23 e 24

DAVIS, Jim. Garfield. Disponível em: <http://www.google.com.br/url?>. Acesso em: 2 fev. 2014.

Questão 20

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

In his book, The Slow Down Diet, Marc David encourages us to

(  ) avoid eating junk food.
(  ) really enjoy every meal.
(  ) skip meals so as to lose weight.
(  ) take our time while we’re having a meal.

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is

01) T F T F 03)  T T F F 05)  T T F T
02) F T F T 04)  F F T T

Questão 22

The adjective “best” (l. 20) is the superlative degree of

01) ill. 03)  well. 05)  badly.

02) bad. 04)  good.
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Questão 24

When the small cat in picture 5 says “So what should we
play”, it

01) is not willing to play.

02) feels a little frightened.

03) wants to go back home.

04) is asking for a suggestion.

05) wants Garfield to go on sleeping.

Questões de 25 a 28
TEXTO:

Voyager 1 leaves the Solar System

An artist’s impression of NASA’s Voyager 1 space probe
passing behind the rings of Saturn

The Voyager 1 spacecraft has become the first
man-made object to leave the solar system. The probe
was launched 36 years ago and has spent years hurtling
away from the sun. Now a new analysis has revealed

5 that the craft crossed into interstellar space in August
last year.

Voyager 1 was launched into space in 1977 to study
the planets beyond our own. But after passing them one
by one, it just kept on going. And now scientists believe

10 the probe left the edge of our solar system on the 25th
August last year. It crossed a region known as the
heliopause, where particles thrown out from the sun pile
up against the matter and magnetic fields from other
stars. Now, at nearly 12 billion miles from earth, it’s in

15 interstellar space - a cold, dark part of the Milky Way
filled with gas and dust. Ed Stone , the Voyager’s chief
scientist says: “This is one of those journeys of
exploration, like circumnavigating the globe for the first
time, or having a footprint on the moon for the first time.

20 This is the first time we have been exploring now, this
new region of space, interstellar space.”

As Voyager 1 ventures into the unknown it will send
data back to NASA. Eventually though, it will fall
silent — its power supply is expected to run out in the

25 next 10 years. But if the probe is ever happened upon
by extraterrestrial beings as it floats through space they’ll
find a record containing pictures and messages.

VOYAGER 1 leaves the Solar System. Disponível em: <www.bbc.co.uk/
worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2013/09/
130913_witn_voyager_story.shtml>. Acesso em: 2 fev. 2014

“probe” (l. 2): sonda.

Questão 25

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

About the Voyager 1 spacecraft, it’s correct to say:

(  ) It has managed to get out of our solar system.

(  ) It went past all the planets in our solar system.

(  ) It avoided getting near the region known as heliopause.

(  ) It’s unable to send photos of the interstellar space back

to Earth.

According to the text, the correct sequence, from top to bottom,

is

01) T F T F

02) F T F T

03) T T F F

04)  F T T T

05)  T F T T

Questão 26

Fill in the blanks with interrogative words (WH-questions)

A. ____ was Voyager 1 sent into space? Thirty-six years ago.

B. ____ was Voyager 1 sent into space? To study other
planets.

C. ____ is it from Earth now? Twelve billion miles.

D. ____ is it expected to last? Ten years at the most.

According to the text, the correct sequence, from top to

bottom, is

01) When/Why/How far/How long.

02) Why/Where/How often/ When.

03) How long/What for/Where/How old.

04) When/How far/How often/What.

05) How far/Why/How long/Why.

Questão 27

Considering vocabulary used in the text, the only word or
expression which is not correctly defined on the right is in
alternative

01) “kept on” (l. 9) – went on.

02) “nearly” (l. 14) – approximately.

03) “chief” (l. 16) – main.

04) “footprint” (l. 19) – mark made by one’s foot.

05) “run out” (l. 24) – renew.

Questão 28

Considering verb forms used in the text, it’s correct to say:

01) “has become” (l. 1) describes an action that has no
connection with the present time.

02) “to leave” (l. 2) is in the imperative form.

03) “passing” (l. 8) is in the present continuous.

04) “left” (l. 10) describes a past action.

05) “will fall” (l. 23) refers to an unreal possibility in the present
time.

Questão 23

The best adjective to describe the cat Garfield is that he’s

01) sick. 04)  impolite.

02) lazy. 05)  competitive.

03) active.

Língua Inglesa



13
CFOPM/BA - Concurso Público 2014 Língua Inglesa

TEXTO:

Wangari Maathai, who won the Nobel Peace Prize in 2004, is an environmental leader known in her native Kenya as
the “Tree Woman.” In 1977, she founded the Green Belt Movement, an organization, consisting
mostly of women, that has fought deforestation by planting more than 20 million trees in Kenya. She wanted to prove that
“women could improve the environment without much technology or financial resources.” The movement has spread to

5 other African nations, but her work has also met with opposition, and at one time she was jailed for her fight against
deforestation. Today she continues to work for environmental causes, women’s rights, and democracy.

Clive Oxenden & Christina Latham-Koenig, American English File, Student Book 3, p. 95. Oxford University Press 2012.

Questão 29

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

Considering the Green Belt Movement, it’s correct to say:

(  ) All of its members are women.

(  ) It aims to protect our planet.

(  ) Its members have planted over twenty million trees in Kenya.

(  ) Its success depends on rising lots of money and using high-tech devices.

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is

01) T F T F

02) F T F T

03) T F F T

04) F T T F

05) T T T T

Questões 29 e 30

Questão 30

The sentence “she was jailed” (l. 5) means that she was

01) spanked.

02) promoted.

03) criticized.

04) complimented.

05) sent to prison.

*  *  *
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Matemática / Raciocínio Lógico

Questões de 31 a 45
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 31

Matemática/Raciocínio Lógico

De acordo com os conhecimentos sobre Lógica Matemática, é correto afirmar que a
proposição “Não é verdade que se X participa da manifestação, então  presencia atos
de vandalismo” é logicamente equivalente a

01) “É verdade que X participa da manifestação e presencia atos de vandalismo”.
02) “É verdade que X participa da manifestação ou presencia atos de vandalismo”.
03) “Não é verdade que X participa da manifestação ou não presencia atos de

vandalismo”.
04) “Não é verdade que X não participa da manifestação ou presencia atos de vandalismo”.
05) “Não é verdade que X não participa da manifestação ou não presencia atos de

vandalismo”.

Questão 32

O número de participantes em uma manifestação, após 3 horas de seu início, foi estimado
em, aproximadamente, 1000 pessoas.

Admitindo-se que esse número tenha aumentado 25% a cada hora, pode-se afirmar que,
no início da manifestação, o número aproximado de participantes era igual a

01) 250. 03)  420. 05)  512.
02) 356. 04)  500.

Questão 33

Por medida de precaução, a administração de um prédio resolveu restringir o número
de pessoas transportadas por um de seus elevadores a 9 mulheres ou 6 homens, de
média compleição.

Respeitando-se a restrição imposta, quando, no elevador, já se encontram 6 mulheres,
é correto afirmar que, nesse elevador, ainda podem entrar, no máximo,

01) quatro homens.
02) dois homens.
03) dois homens e uma mulher.
04) dois homens e duas mulheres.
05) um homem e duas mulheres.

Questão 34

Todos os funcionários de determinada empresa deverão fazer um curso de atualização
por ela oferecido. Tal curso é composto por três módulos distintos e independentes que
poderão ser cursados simultaneamente ou não.

Se cada módulo tiver uma taxa de participação de 70% dos funcionários, pode-se estimar
o percentual mínimo de participação simultânea, nos três módulos, em

01) 10%. 03)  25%. 05)  40%.
02) 20%. 04)  30%.

Questão 35

X recebe R$320,00 por x horas de trabalho semanal em seu emprego.

Y recebe o mesmo valor, por seu trabalho semanal, porém trabalha 4 horas a mais e
recebe R$4,00 a menos do que X, por hora trabalhada.

Nessas condições, pode-se afirmar que o número de horas semanais de trabalho de
Y equivale a

01) metade de um dia. 03)   de um dia. 05)  um dia e meio.

02)  de um dia. 04)  um dia.
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Questão 36

Questão 37

A função pol inomial f( t)  =  t3
 −  14t2

 +  53t  −  40 representa a evolução do lucro
de uma microempresa, em milhares de reais, ao longo de t anos de funcionamento,
1 ≤ t ≤ 10.

Excluindo-se, durante esse intervalo de tempo, o número de anos em que o lucro foi igual
a zero, pode-se afirmar que o número de anos em que a empresa não teve prejuízo foi
igual a

01)  4. 03)  6. 05)  8.
02)  5. 04)  7.

Após uma negociação entre credor e devedor, acordou-se que o  pagamento de uma
dívida de  V = R$3000,00 será feito em 5 parcelas mensais, sendo o valor de  cada  parcela

composto por  de  V, acrescido de 2% de juros ao mês, cobrados sobre o saldo devedor,

D(n), representado, a cada mês, pelos pontos destacados no gráfico.

Supondo-se que todos os pagamentos sejam efetuados sem atraso, pode-se afirmar
que

01) o saldo devedor decrescerá segundo uma progressão geométrica de razão r = 

02) o saldo devedor, a cada mês, poderá ser obtido através da fórmula D(n) = − 4n+ 26.
03) os valores das parcelas decrescerão segundo uma progressão aritmética de

razão r = 120.
04) o valor de cada parcela poderá ser obtido através da fórmula P(n) = 600 − 12n.
05) o valor médio das prestações será igual a R$636,00.

Questão 38

Quando o número de queixas de roubo de aparelhos celulares registradas em uma
delegacia chegou a 100, passou-se a monitorar essas queixas, constatando-se que o
seu crescimento era, em média, de 20% a cada semana.

Nessas condições, considerando, se necessário, log2 = 0,31 e log3 = 0,48, pode-se
estimar que o número de queixas semanais deverá ultrapassar 1200 em um número
de semanas, no mínimo, igual a

01) 11. 03)  15. 05)  19.
02) 13. 04)  17.

Questão 39

Com fins beneficentes, organizou-se um sorteio para o qual foram vendidas cartelas com
nove números dispostos na forma de matrizes de ordem 3. Foi premiado o portador da
cartela cujos números aij obedeciam à regra a aij = | i − 3j |..

A matriz assim obtida tem determinante igual a

01) −14. 03)  0. 05)  14.

02) −10. 04)  10.

Matemática/Raciocínio Lógico
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Questão 40

Em determinado concurso, os candidatos foram distribuídos em salas, com 40 candidatos
cada, segundo a ordem crescente dos seus números de inscrição, conforme indicado
na tabela.

Nessas condições, pode-se afirmar que um candidato cujo número de inscrição coincide
com a média aritmética dos números de inscrição obtidos através de todas as
permutações de  2, 7 e 9  ficou na sala de número

01)  20. 03)  18. 05)  16.
02)  19. 04)  17.

Questão 41

Devido a um problema na emissão digital de senhas, um funcionário recebeu uma caixa
contendo cartões numerados para serem distribuídos ao público como senhas de
atendimento. Examinando-se esses cartões, observou-se que

• 20 deles tinham numeração múltipla de 3;
• 15 deles tinham  numeração múltipla de 4;
• 10 deles tinham numeração múltipla de 12.

Considerando-se  que a caixa contém o menor número possível de cartões com essas
características, pode-se afirmar que, retirando-se, aleatoriamente, um desses cartões,
a probabilidade de que ele não tenha numeração múltipla de 12 é igual a

01) 03)  05)  

02)  04)  

Questão 42

Considere uma circunferência de centro C e raio 4cm, que se  apoia sobre uma reta
tangente r, como indicado na figura, e P, um ponto da circunferência posicionado na
horizontal à direita de C.

Sabe-se que P se desloca sobre a circunferência, no sentido horário, até ocupar uma
posição em que sua distância à reta r mede 3cm.

Se a mesma localização de P fosse obtida através de um deslocamento no sentido
anti-horário,  então é correto afirmar que a amplitude da rotação feita por P mediria, em
radianos,

01) 03)  05)  

02) 04)  

Matemática/Raciocínio Lógico
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Questão 43

Os pontos A, B, C e D representam, no plano complexo, os vértices de uma mesa de
sinuca, retangular, de lados paralelos aos eixos coordenados e cujo centro O coincide
com a origem do referido sistema de coordenadas. Após uma tacada na direção de
z = 1 + i, uma bola colocada no ponto P segue até Q, na lateral dessa mesa, indo, em
seguida, até R.

Sabendo-se que a bola se desvia com o mesmo ângulo com que incide e que os pontos

A e P são afixos dos números complexos z1 = 3 + 2i e z2 = − , respectivamente,

pode-se afirmar que o ponto R é afixo de um número complexo cujo argumento principal
θ é tal que

01) 6tgθ = −1

02) 6tgθ = 1

03) 3tgθ = −2

04) 2tgθ = 3

05) 3tgθ = 4

Questão 45

Devido ao crescimento no número de ocorrências violentas em determinado bairro
decidiu-se instalar um posto policial cuja localização foi escolhida, por razões estratégicas,
tomando-se como referência três regiões − R1, R2, R3 − de maior incidência de eventos
dessa natureza. Se R1, R2, R3 forem representadas no plano cartesiano  por (6,1), (6,9)
e (13,1), respectivamente, então o posto deverá ser representado por um ponto P, o mais
próximo possível de R1 e R2, equidistante destes e, além disso, a uma distância de 5u.c.
de  R3.

Assim sendo, a medida da distância do ponto P a R2, em unidades de comprimento,
deverá ser, aproximadamente, igual a

01)  4,0.
02)  4,7.
03)  5,3.
04)  5,6.
05)  6,2.

Questão 44

Sabe-se que a capacidade de uma taça na forma de um cone equilátero é
de .

Se uma pessoa colocou um líquido nessa taça até a altura correspondente a  do raio

máximo da taça, então sobre o volume de líquido nela colocado, em cm3, pode-se afirmar:

01)  É menor do que 6,2π.

02)  Está entre 6,2π e 7,5π.

03)  É igual a 7,5π.

04)  Está entre 7,5π e 8,8π.

05)  É igual a 8,8π.

*  *  *

Matemática/Raciocínio Lógico
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Ciências Humanas

Questões de 46 a 60
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 47

Questão 46

Ciências Humanas

No ano cristão de 1501, no primeiro dia de
novembro, a primeira igaraçu [canoa grande:
navio português] cruzou a barra da baía para
rebatizá-la Baía de Todos-os-Santos. Eram ao
todo três os navios que compunham a expedição
do português Gonçalo Coelho e do florentino
Américo Vespúcio. Sua missão era fazer o
reconhecimento das terras ocidentais do Atlântico
Sul, das quais se tinha notícia através dos relatos
da expedição do espanhol Hojeda e do português
Cabral. Os navegadores descobriram as
qualidades de Kirimurê [mar interior] e seus
habitantes: bom porto, lugar de reabastecimento
fácil, população hospitaleira. Aqui descansaram
por 27 dias e, ao sair, ensinaram aos
tupinambás a escravidão, comprando-lhes dez
prisioneiros de guerra que venderam na Europa.
(BUENO, 1998, p. 47).

A Baía de Todos-os-Santos não se constitui apenas um
acidente geográfico, mas se integra, juntamente com seus
habitantes, ao processo de desenvolvimento histórico baiano,
na medida em que

01) a expedição de Gonçalo Coelho encontrou  povos
indígenas em estágio primitivo e culturalmente atrasado,
cuja mão de obra se mostrou ineficaz ao sistema
produtivo português, em função do desconhecimento
desses povos de atividades agrícolas.

02) o processo colonial se instalou, no Brasil, com o objetivo
de catequisar os povos pagãos e convertê-los ao
catolicismo, relegando os aspectos econômicos a
segundo plano, o que explica a pouca importância que
a Bahia e Portugal tiveram no cenário comercial
mercantilista.

03) o controle sobre a Baía de Todos-os-Santos foi
fundamental para a expulsão dos holandeses da Bahia,
que vieram para essa região para estabelecer um ponto
de captura e revenda de africanos escravizados para a
Europa e suas colônias.

04) os colonos baianos, interessados no livre comércio entre
o Brasil e demais nações livres, expulsaram, durante o
processo de independência, o último foco de resistência
portuguesa no Brasil, rompendo definitivamente os laços
coloniais com Portugal.

05) as insurreições malês, ocorridas no entorno da Baía de
Todos-os-Santos, minaram a base de sustentação do
sistema escravista, provocando a imediata substituição
do trabalho compulsório pela mão de obra livre, o que
levou um grande apoio popular ao governo imperial.

Dez escravos foram presos e incluídos na
devassa realizada pelo desembargador do
Tribunal da Relação da Bahia, Francisco Sabino
Alvares da Costa Pinto [...]. Mas a questão não é a
quantidade; a questão é que eram escravos.

Escravos na maioria pardos e nascidos na Bahia
(o único escravo africano preso é o mina Vicente).
Pelo que se acompanha nos autos da devassa
que os colheu, todos eles souberam de conversas
e encontros conspirativos de homens livres,
alguns brancos, outros pardos; alguns militares,
oficiais de baixa e média patente, outros, artesãos.
E ainda outros, intelectuais. (TAVARES, 2003,
p. 86).

O movimento descrito no texto, cuja participação de escravos
indica a luta pelo fim da escravidão se refere

01)  à Inconfidência Baiana.
02)  à Sabinada.
03)  ao Cangaço.
04)  ao movimento de Canudos.
05)  à Revolta Tenentista.

Questões 48 e 49
Compare-se a Bahia caymmiana com o que se
passava no Brasil Meridional - em São Paulo,
especialmente. Costumo dizer, a propósito, que,
enquanto o Centro-Sul ia a todo vapor, a Bahia era
um barco a vela. Assim é que 1941 é o ano da
criação da Companhia Siderúrgica Nacional, mas
também o ano em que Caymmi compõe O Mar e
A Jangada Voltou Só.
O avesso daquela vida baiana - vida estável,
ensolarada, carente de disposição metropolitana,
desenhando-se entre uma cidade tradicional e
uma Itapoã que mal ultrapassava o limiar da
economia de subsistência - podia ser encontrado,
como disse, numa cidade como São Paulo, reino
de urbanitas atirados, em levas, na poderosa e
perigosa maré do progresso. São Paulo vivia
então um intenso processo de redefinição das
relações humanas e sociais, mapeando com
nervosismo elétrico as realidades emergentes.
(RISÉRIO, 2004, p. 512).

Questão 48

A imagem do “barco a vela”, relacionada à Bahia, comparada
ao “todo vapor”, em relação ao Centro-Sul brasileiro, é uma
referência ao contraste das duas regiões e ao desenvolvimento
dessa última, propiciado pela política

01) industrializante, estabelecida no Segundo Império, pela
ação pioneira de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de
Mauá.

02) autoritária da Primeira República, conhecida como Política
dos Governadores, que buscava conceder incentivos
fiscais aos estados que investissem na implantação de
um parque industrial.

03) getulista, de criação de empresas estatais que atuassem
no setor de infraestrutura e indústria de base, que
favorecesse o desenvolvimento em bases nacionais.
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Questão 49

Questão 50

Questão 51

Ciências Humanas

04) empreendida pelo Segundo Governo Vargas, de
associação ao capital estrangeiro e especialização
regional, tendo o Centro-Sul como polo industrial e o
Nordeste, como polo turístico.

05) desenvolvida no governo João Goulart, que, através da
implementação da reforma agrária e da estatização das
empresas estrangeiras, acelerou o processo de
urbanização nas grandes capitais do país.

A mudança da situação de uma cidade tradicional para o
desenvolvimento de uma política industrializante, ocorrida na
Bahia, tanto no caso da exploração do petróleo quanto nas
ações da SUDENE, foi realizada pelo poder estatal, ou seja,
a modernização baiana e regional foi patrocinada pelo Governo
Federal, principalmente, no governo

01) Eurico G. Dutra, quando o país recebeu investimentos dos
Estados Unidos para sua participação na Segunda
Guerra Mundial, sediando bases navais norte-americanas.

02) Juscelino Kubitschek, cuja política desenvolvimentista se
alicerçou na atração de capital estrangeiro, tendo como
base a indústria automobilística.

03) militar, momento em que a política conhecida como
“Milagre Econômico” fortaleceu o poder de compra da
classe trabalhadora, e, consequentemente, o mercado
interno.

04) José Sarney, cuja estabilidade econômica, propiciada pelo
controle inflacionário, contribuiu para a superação da
recessão econômica e para a ampliação do parque
industrial.

05) Fernando Collor de Mello, que, através do apoio à indústria
nacional, adotando uma política protecionista, acelerou o
desenvolvimento industrial nordestino.

Com uma história baseada na guerra, a Polícia
Militar da Bahia atravessou dois séculos
combatendo a revolta dos Malês, reforçando a
destruição de Canudos para saudar a república,
e se institucionalizando na ditadura militar, que
alguns [...] ainda tratam como o  período da
“Revolução”. (SANTOS; WALÊ, 2013, p. 29).

A diferença entre se tratar o período do governo militar como
um golpe de Estado ou uma revolução ocorre pelo fato de

01) não existir  uma perspectiva clara sobre o fato histórico,

em decorrência da proximidade histórica de sua
ocorrência.

02) ser necessário e ético poupar de julgamento muitos
cidadãos envolvidos diretamente no evento e que

permanecem vivos.

03) a Lei de Anistia ter obrigado o esquecimento de todos os
acontecimentos do referido período.

04) o caráter pacífico do brasileiro tê-lo levado a perdoar os
excessos cometidos, tanto pelos elementos da esquerda

quanto pelos militares.

05) a história permitir diversos pontos de vista, a depender
da posição ideológica de cada segmento social.

Os conhecimentos sobre a organização do espaço econômico
da Bahia permitem afirmar que a

01) introdução de novas atividades na agropecuária, nas
últimas décadas, tem dinamizado esse setor da
economia e contribuído para uma maior concentração
fundiária.

02) mineração é uma atividade econômica recente, sendo sua
produção destinada ao mercado externo.

03) geologia baiana explica por que o estado é o maior
produtor brasileiro de combustíveis fósseis.

04) atividade econômica que mais absorve a população ativa
é o setor secundário.

05) implantação da reforma agrária, na década de 80 do
século passado, extinguiu os conflitos fundiários na
mesorregião do extremo oeste baiano.

Passava das 19h30 do sábado, 22 de março,
quando cerca de 30 black blocs dispararam pelas
ruas do centro da capital paulista. Como fizeram
em outras ocasiões, eles quebraram agências
bancárias (foram duas desta vez) e equipamentos
públicos que encontravam pela frente. Enquanto
isso, os 2,3 mil policiais designados para
acompanhar mais um dos protestos contra a Copa
do Mundo se dirigiram a outro grupo de
manifestantes. Uma turma formada em sua
maioria por professores, estudantes, jornalistas
e representantes de movimentos sociais — todos
eles pouco afeitos a táticas agressivas, como a
dos black blocs — foi cercada pela polícia. Apesar
de não representarem, a princípio, qualquer tipo
de ameaça para a sociedade, 262 pessoas foram
presas. A ação se mais revelou despropositada,
diante da liberdade oferecida aos black blocs. “Em
um só dia, se atacou o direito de as pessoas se
reunirem, a liberdade de expressão e a
integridade física de quem protestou”, diz Brenno
Tardelli, representante do Coletivo Advogados
Ativistas, uma entidade que defende os
manifestantes gratuitamente. (PASSAVA..., 2014,
p. 36).

Questões de 52 a 54

Questão 52

As manifestações populares, que se iniciaram em 2013, no
Brasil, durante a Copa das Confederações, chamaram a
atenção pela atuação dos black blocs, um movimento

01) surgido no Brasil e composto de jovens da periferia,
revoltados contra a situação de miséria e exclusão social.

02) basicamente pacífico, que tem como objetivo principal
reivindicar mais verbas e investimentos para as áreas
sociais, como educação e saúde.

03) articulado internacionalmente, a partir de uma liderança
sediada na Alemanha, cujo objetivo é expandir
internacionalmente a ideologia neonazista.

04) geralmente formado por anarquistas e integrantes de
movimentos afins (anticapitalismo e antiglobalização), que
se juntam para determinada ação violenta, destruidora e
desordenada de protesto.

05) patrocinado pelo tráfico de drogas, com o objetivo de
provocar a desordem pública e causar o pânico e a
insegurança social.
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Questão 56

Questão 55

Ciências Humanas

Questão 53

A crítica que o autor do texto faz ao Estado Brasileiro pela ação
policial nas manifestações populares está relacionada

01) ao deslocamento de tropas para a repressão ao
movimento dos professores, que contribuiu para o
aumento da criminalidade em outras regiões do país.

02) à forma como o governo federal tem tratado os
movimentos sociais de protesto, que atentam contra os
princípios democráticos da livre manifestação e
expressão.

03) à ação repressiva, que tem gerado uma imagem negativa
do Brasil no exterior, possibilitando a suspensão da
realização da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas
no país.

04) ao fato de o governo federal ter incentivado a ação dos
black blocs, como aliados políticos na perseguição aos
seus opositores.

05) à Justiça, que tem se mostrado lenta para julgar e punir
os manifestantes, provocando uma superlotação das
cadeias e, consequentemente, a soltura dos participantes
dessas manifestações.

Vinícius Romão tem 26 anos, acabou de se formar
em psicologia, trabalha em uma loja de roupas e
também é ator. Apaixonado pelo Flamengo, é
aficionado por hip-hop e muito vaidoso. Seria um
jovem como tantos outros, não fosse por um
detalhe: Romão é negro e muitos acreditam que
foi a cor da sua pele que o levou a protagonizar
um triste episódio. Ele passou 16 dias
preso na Casa de Detenção Patrícia Acioli, em
São Gonçalo, região metropolitana do Rio de
Janeiro, acusado de um crime que não cometeu.
Faltou rigor na apuração [...] do Ministério Público

quando a copeira Dalva Santos apontou o ator
como o ladrão que, na noite da segunda-feira 10,
havia levado sua bolsa, na zona norte. Somente
na quarta-feira 26, ele foi solto, depois que Dalva
reconheceu o erro. “Minha vida começou de novo.
Aprendi a aproveitar cada minuto, a dar valor
até mesmo ao ato de pegar uma garrafa d’água
na geladeira”, disse à ISTOÉ, explicando que, no
cárcere, não se bebe água na hora da sede, mas
sim quando é possível. (VINÍCIUS..., 2014, p. 43).

A reportagem denuncia uma situação recorrente no Brasil e
que demonstra falta de respeito

01)  à liberdade de expressão.

02)  ao multiculturalismo.

03)  à diferença social.

04)  à liberdade religiosa.

05)  aos direitos humanos.

A atual divisão do Brasil leva em conta
características físicas, econômicas, humanas e
sociais para agrupar estados com características
semelhantes em cinco regiões. (REGIÕES...,
2014).

A partir da análise do mapa, do texto e dos conhecimentos
sobre as regiões brasileiras, pode-se afirmar que a alternativa
que apresenta, corretamente, a correspondência entre a região
e suas características é a

01) Sul — menor região do país, população
predominantemente rural e a mais baixa expectativa de
vida.

02) Norte — possui os solos mais férteis, clima equatorial e
a vegetação hidrófila é predominante.

03) Sudeste — elevados índices pluviométricos, estações
definidas e predominância das atividades secundárias.

04) Nordeste — agrega o maior número de estados, baixa
amplitude térmica anual e a população se concentra na
porção oriental.

05) Centro-Oeste — clima subtropical, chuvas concentradas
na primavera e predominância do setor primário, com um
IDH 1.

Questão 54

A sociedade brasileira convive, atualmente, com a questão da
violência, que assusta, inquieta e prejudica a qualidade de vida
dos cidadãos, sendo que vários fatores contribuem para o
agravamento dessa situação.

Nesse contexto, é correto afirmar:

01) A raiz da violência reside no preconceito racial.

02) As manifestações violentas têm se espalhado de forma
homogênea em todas as regiões do país, em razão da
expansão dos meios de comunicação e das redes sociais.

03) A maioria das recentes manifestações ocorridas em
cidades da Região Sudeste, caracterizadas pelos
incêndios a ônibus, foram retaliações pelas penas leves
recebidas pelos integrantes do mensalão.

04) O fraco resultado da implantação das UPPs provocou o
abandono do programa pelo Governo Federal.

05) Entre os fatores que geram a violência, estão a
precariedade de investimento público, a ausência de uma
política eficaz do Estado, a urbanização acelerada e a
desigualdade social.
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Questão 58

Questão 59

Ciências Humanas

A cota de recursos naturais que a natureza poderia

oferecer em 2013 se esgotou no [...] dia 20 de

agosto deste ano. A data, inclusive, assinalou o

Dia da Sobrecarga da Terra, marco anual de

quando o consumo humano ultrapassou a

capacidade de renovação do planeta. O cálculo

foi divulgado pela Global Footprint Network (Rede

Global da Pegada Ecológica), Organização Não

Governamental (ONG). (CONSUMO..., 2013, p. 28).

Com base na análise do texto, aliada aos conhecimentos
sobre os recursos naturais, marque V nas afirmativas
verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) O desenvolvimento tecnológico e o bem-estar da

população justificam o aproveitamento predatório dos

recursos naturais.

(  ) O esgotamento dos recursos naturais está restrito aos

países tropicais, devido ao uso de tecnologias obsoletas.

(  ) O desafio das nações é de encontrar uma forma de

desenvolvimento capaz de reduzir a demanda do capital

natural.

(  ) Atualmente, parte da população mundial vive em países

cujos ecossistemas não se renovam na mesma

proporção de sua utilização.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a

01) V V F F

02) V F V F

03) V V F V

04)  F F V V

05)  F V V F

Questões 59 e 60

A análise da charge e os conhecimentos sobre a política
externa norte-americana permitem afirmar:

01) A invasão do Iraque pelos Estados Unidos contribuiu para
o acirramento dos conflitos internos naquele país e o

crescimento dos atentados terroristas.

02) A prisão e a morte de Saddam Hussein, líder político do
Iraque, encerrou o financiamento do governo iraquiano ao
grupo terrorista Al Qaeda.

03) A execução de Osama Bin Laden, pelos norte-americanos,

cessou os ataques terroristas no mundo ocidental, além
de promover a estabilidade política do Afeganistão.

04) O Prêmio Nobel da Paz concedido ao presidente dos
Estados Unidos Barack Obama foi um reconhecimento da

política norte-americana de retirada das tropas envolvidas
em conflitos militares no exterior.

05) O envolvimento dos Estados Unidos no conflito atual
contra a Coreia do Norte acelerou o estabelecimento de

acordos de paz no Iraque e no Afeganistão e a retirada
das tropas militares norte-americanas desses países.

Questão 60

O conflito na Síria, que se iniciou em março de 2011 e que

perdura até os dias atuais, já provocou a morte de milhares
pessoas e não apresenta perspectivas de solução a curto ou
médio prazo. As resoluções propostas pela ONU, com o apoio

dos Estados Unidos, sofrem a rejeição do governo sírio
apoiado, principalmente, pela

01)  China.

02)  França.

03)  Rússia.

04)  Alemanha.

05)  Arábia Saudita.

Questão 57

O país conseguiu, ao longo dos últimos 20 anos,

melhorar em 1,24% sua expectativa de vida. A

região Nordeste saiu dos piores indicadores,

chegando à margem de 71,2 anos em 2010. Em

termos gerais, houve um ganho de pouco mais

de 12 anos. (BRASIL..., 2013, p. 44).

Entre os fatores responsáveis pela modificação do perfil da
população brasileira, indicada no texto, pode-se destacar a

01) erradicação das doenças endêmicas.

02) alteração do IDH, de 0,5 para 1, em todas as regiões.

03) emancipação da mulher, aliada à Revolução Sanitária.

04) expansão do processo de metropolização, seguida da

redução da explosão demográfica.

05) implantação de saneamento básico nas regiões

periféricas, aliada às políticas antinatalistas implantadas

pelo governo federal.

*  *  *
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Noções de Direito

Questões de 61 a 75
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Noções de Direito

Questão 61

Questão 62

Questão 63

Nos termos da Constituição, a República Federativa do Brasil

constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos a

01) soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana,

os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político.

02) soberania, a prevalência dos direitos humanos, a
autodeterminação dos povos, a concessão de asilo

político e o pluralismo político.

03) soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana,
a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo
e o pluralismo político.

04) construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a

garantia do desenvolvimento nacional, a promoção da
cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo
político.

05) construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a

garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da
pobreza e da marginalização, a redução das
desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Consoante os termos da Constituição Federal, todos são iguais

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

01) É assegurado o direito de resposta, ainda que

desproporcional ao agravo, além da indenização por dano

material, apenas. 

02) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,

atendidas as qualificações profissionais que a lei

estabelecer.

03) As entidades associativas, independente de autorização,

têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou

extrajudicialmente.

04) A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos

e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui

crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

05) Casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo

penetrar sem consentimento do morador, ainda que em

caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar

socorro, ou, durante o dia ou a noite, por determinação

judicial.

A sociedade baiana é cultural e historicamente marcada pela
presença da comunidade afro-brasileira.

Nos termos da Constituição do Estado da Bahia, é incorreto
o que se afirma em

01) Com países que mantiverem política oficial de
discriminação racial, o Estado não poderá admitir
participação, ainda que indireta, através de empresas
neles sediadas, em qualquer processo licitatório da
Administração Pública direta ou indireta.

02) A rede estadual de ensino e os cursos de formação e
aperfeiçoamento do servidor público civil e militar incluirão,
em seus programas, disciplina que valorize a participação
do negro na formação histórica da sociedade brasileira.

03) Com países que mantiverem política oficial de
discriminação racial, o Estado não poderá manter
intercâmbio cultural ou desportivo, através de delegações
oficiais.

04) Sempre que for veiculada publicidade estadual com mais
de duas pessoas, será assegurada a inclusão de uma
da raça negra.

05) O dia 20 de outubro será considerado, no calendário
oficial, como Dia da Consciência Negra.

Questão 64

De acordo com o que preceitua a Declaração Universal dos
Diretos Humanos, marque V para as afirmativas verdadeiras
e F, para as falsas.

(  ) Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade
e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem
agir em relação umas às outras com espírito de
fraternidade.

(  ) Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de
procurar e de gozar asilo em outros países, podendo este
direito ser invocado, ainda que em caso de perseguição
legitimamente motivada por crimes de direito comum ou
por atos contrários aos propósitos e princípios das
Nações Unidas.

(  ) Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal.

(  ) Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma
audiência justa e pública por parte de um tribunal
independente e imparcial, para decidir de seus direitos
e deveres ou do fundamento de qualquer acusação
criminal contra ele.

(  ) Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém
será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem
do direito de mudar de nacionalidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

01) F V F F V 04)  V F F V F
02) F V V V F 05)  V V V F F
03) V F V V V
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Questão 65

Questão 66

Questão 67

Questão 69

Considerando-se o que traz a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos/1969, é correto afirmar:

01) A pena de morte nos Estados pode ser restabelecida,
ainda que a hajam abolido.

02) Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A
lei não pode subordinar esse uso e gozo ao interesse
social.

03) Embora a pena de morte possa ser aplicada a delitos
políticos, não pode, em nenhum caso, ser aplicada a
delitos comuns conexos com delitos políticos

04) Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou
tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa
privada de liberdade deve ser tratada com o respeito
devido à dignidade inerente ao ser humano.

05) Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho
forçado ou obrigatório. Nesses termos, constituem
trabalhos forçados ou obrigatórios os trabalhos ou
serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em
cumprimento de sentença ou resolução formal expedida
pela autoridade judiciária competente.

Sobre as disposições contidas na Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher, é incorreto afirmar:

01) Para os fins da referida Convenção, a expressão
“discriminação contra a mulher” significará toda a
distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que
tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher,
independentemente de seu estado civil, com base na
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos
e liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro
campo.

02) Os Estados-Partes tomarão, em todas as esferas e, em
particular, nas esferas política, social, econômica e
cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de
caráter legislativo, para assegurar o pleno
desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo
de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos
e liberdades fundamentais em igualdade de condições
com o homem.

03) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas
apropriadas para garantir à mulher, em igualdade de
condições com o homem e sem discriminação alguma,
a oportunidade de representar seu governo no plano
internacional e de participar no trabalho das organizações
internacionais.

04) Os Estados-Partes outorgarão à mulher os mesmos
direitos que ao homem, no que diz respeito à
nacionalidade dos filhos. Os Estados-Partes outorgarão
à mulher os mesmos direitos que ao homem, no que diz
respeito à nacionalidade dos filhos.

05) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas
apropriadas, salvo de caráter legislativo, para suprimir
todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da
prostituição da mulher.

Os princípios constituem um alicerce dentro do Direito
Administrativo. A Constituição Federal expressamente dispôs
que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de

01) legalidade, interesse público, moralidade, policiamento e
eficácia.

02) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.

03) publicidade, contraditório, insegurança jurídica, legalidade
e eficiência.

04) ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.

05) legalidade, moralidade, publicidade interna, dupla
conformidade e ampla defesa.

Questão 68

O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia regula
o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os
deveres, os direitos, as garantias e as prerrogativas dos
integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia.

Sobre os requisitos e as condições para o ingresso na Polícia
Militar dispostos, marque V para as afirmativas verdadeiras
e F, para as falsas.

(  ) Ser brasileiro nato, apenas.
(  ) Ter o mínimo de dezoito e o máximo de vinte anos de

idade.
(  ) Estar em dia com o Serviço Militar Obrigatório, ser eleitor

e achar-se em gozo dos seus direitos políticos.
(  ) Possuir estatura mínima de 1,60m para candidatos do

sexo masculino e 1,55m para as candidatas do sexo
feminino.

(  ) Possuir idoneidade moral, comprovada por meio de folha
corrida policial militar e judicial, na forma prevista em edital

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

01) F F V F V 04)  V V F V F
02) F V F V F 05)  V F V F V
03) F F V V V

O ato administrativo pode ser entendido como a declaração
do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos
jurídicos imediatos, com observância da lei, sob o regime
jurídico de direito público e sujeita ao controle pelo Poder
Público.

Sobre os atributos dos atos administrativos, é correto afirmar
que por

01) Tipicidade, entende-se que todo ato administrativo deve
corresponder a figuras previamente definidas pela lei
como aptas a produzir determinados efeitos, permitindo
que a Administração aja absolutamente de forma
discricionária, em qualquer caso.

02) Imperatividade, entende-se que os atos administrativos
são impostos a todos, de acordo com a vontade do
destinatário, impossibilitando à administração pública criar
obrigações ou restrições para os administrados.
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Questão 70

Questão 72

Uma das formas de Novatio legis, que torna atípica

penalmente uma conduta até então proibida pela lei

penal-geral e que, como consequência, gera a cessação

imediata da execução e dos efeitos penais da sentença

condenatória é denominada de

01) Abolitio criminis.

02) Novatio legis in pejus.

03) Novatio legis in mellitus.

04) Novatio legis incriminadora.

05) Abolitio incriminadora in pejus.

Questão 71

Uma senhora carregou sua arma calibre 38 e desferiu, com

intenção de matar, cinco tiros contra uma pessoa, desistindo

voluntariamente de prosseguir na execução do seu intento,

razão por que não desferiu o último tiro.

A vítima foi levada ao pronto-socorro pela própria senhora, onde

foi diagnosticada com lesões corporais incapacitantes para o

exercício das atividades habituais por 30 dias.

Nesse caso, a senhora deverá ser processada por crime de

01) tentativa de lesão corporal.

02) lesão corporal gravíssima.

03) tentativa de homicídio.

04) lesão corporal grave.

05) lesão corporal leve.

Questão 73

Em relação ao inquérito policial, é correto afirmar:

01) Além do ofendido ou de seu representante legal, o
inquérito também pode ser intentado  apenas pelos

representantes das sociedades legalmente constituídas
que tenham sido designados nos contratos, no caso de
crime de iniciativa privada em que uma dessas pessoas

jurídicas de direito privado seja vítima.

02) No caso de morte do ofendido ou quando declarado
ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa
ou prosseguir na ação não passará ao cônjuge,

ascendente, descendente nem irmão.

03) A autoridade policial pode decretar a incomunicabilidade
do indiciado preso.

04) O inquérito é peça processual imprescindível ao
oferecimento da denúncia.

05) Uma vez arquivado o inquérito, é inadmissível a

propositura de ação penal privada subsidiária.

Questão 74

Sobre o crime de abuso de autoridade, Lei No 4898/65, é
correto afirmar:

01) O abuso de autoridade sempre acarreta um prejuízo à
prestação dos serviços públicos. Entretanto, o Estado não
é vítima, ainda que indireta, do abuso de autoridade na

medida em que o funcionário não está prestando o
serviço público.

02) Sujeito ativo é a autoridade pública para fins penais.
Trata-se, portanto de crime funcional, próprio, praticado

por funcionário público que exerça cargo de autoridade.

03) Nem toda pessoa física, nacional ou estrangeira, capaz
ou incapaz, pode ser vítima de abuso de autoridade.

04) Apenas pessoas jurídicas de direito público podem ser
vítimas de abuso de autoridade.

05) O particular jamais responderá por abuso de autoridade.

Questão 75

De acordo com a Teoria Geral da Prova do Processo Penal,
é possível afirmar que todos os fatos ou circunstâncias em

que reside a convicção do juiz é conhecido como

01) elemento de prova.

02) objeto de prova.

03) fonte de prova.

04) meio de prova.

05) prova.

03) Autoexecutoriedade, entende-se que todos os atos

administrativos podem ser executados pela própria

Administração Pública diretamente, dependendo, em

qualquer caso, de autorização dos outros poderes.

04) Presunção de legitimidade e veracidade dos atos

administrativos, entende-se que os atos administrativos

são presumidos verdadeiros e legais até que se prove

o contrário.

05) Presunção de legitimidade, entende-se que os atos

administrativos são legítimos, legais e convencionais, não

cabendo prova em contrário.

*  *  *  *  *  *

O agente que emprega violência ou grave ameaça contra

outrem, não como meio de subtração, mas após esta, a fim

de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa

para si ou para terceiro, comete o crime de

01)  estelionato.

02)  peculato.

03)  roubo.

04)  furto.

05)  extorsão.
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