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LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO

1 O TEMPO DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA SERÁ DE 8h às 12h (total 
de 4 horas), não havendo prorrogação por qualquer motivo.

2. O Caderno de Prova contém: PROVA OBJETIVA com 80 (oitenta) QUESTÕES, 
sem repetição ou falhas. O caderno é constituído com as questões de CONHECIMENTOS 
BÁSICOS: Língua Portuguesa, Noções de Informática e Atualidades e de 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de Direito Administrativo, Noções de 
Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Noções de Direito Processual Penal e 
Legislação Aplicada.

3. Para cada uma das questões serão apresentadas 5 (cinco) alternativas designadas 
pelas letras (A), (B), (C), (D) e (E). Assinale UMA ALTERNATIVAPARA CADA QUESTÃO. A 
rasura ou a marcação em mais de uma alternativa no CARTÃO-RESPOSTA, ANULA A 
QUESTÃO.

4. No CARTÃO-RESPOSTA, as questões são representadas por seus respectivos 
números. Apesar de constar 100 (cem) questões, o candidato deverá marcar no CARTÃO- 
RESPOSTA apenas as 80 (oitenta) iniciais. Preencha, FORTEMENTE, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, toda a área correspondente à opção de sua 
escolha, sem ultrapassar seus limites. Exemplo:

5. O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta.

6. Ao término das provas, entregar ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA.

7. O CARTÃO-RESPOSTA, não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado, 
pois este documento não é substituível.

8. Será sumariamente eliminado do Concurso o candidato que for pego praticando 
qualquer tipo de fraude, conforme prevê o Edital.

9. O candidato só poderá levar o caderno de provas, após o término do horário das provas 
objetivas, conforme o Item 8.17 do Edital.

10. Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a ata de sala.

11. O Gabarito Preliminar da prova objetiva será divulgado às 15h do dia 18/09/11, nos 
quadros de aviso da Instituição e no site da UERR - www.uerr.edu.br

http://www.uerr.edu.br
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1

Sobre o Novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, assinado pelos países que têm 
o Português como língua oficial, marque a 
alternativa incorreta.

a) Não se usa mais o acento diferencial dos 
pares das palavras seguintes: pára/para; 
péla/pela; pólo/polo; pêlo/pelo.

b) Nas formações em que o prefixo termina 
com a mesma letra com que se inicia o 
segundo elemento, usa-se o hífen, como em: 
anti-ibérico; micro-organismo; infra-auxiliar.

c) Nas formações em que o prefixo termina 
em voga! diferente da vogai inicial do 
segundo elemento também se usa hífen, 
como em: auto-estrada; co-autor; extra- 
oficial.

d) Usa-se o hífen nos compostos entre cujos 
elementos há o emprego do apóstrofo. 
Exemplos: gota-d'água, pé-d’água.

e) Não se usa o hífen em compostos que 
apresentam elementos de ligação como pé 
de moleque; dia a dia; fim de semana,

Questão 2

Leia o texto que segue e assinale a 
alternativa correta.

Investimento

De acordo com as últimas estatísticas para 
fins didáticos, é profundamente errado, e 
antipedagógico, ensinar às crianças a não 
mentir. Está provado que vencer na vida 
depende essencialmente de uma boa cara- 
de-pau.
Os institutos Gallup e Poli, reunidos, 
mostram que a mentira aumenta na medida 
da importância do posto hierárquico

ocupado pela pessoa e que um presidente da 
república de um grande país mente mais que 
o presidente da república de um pequeno 
país, na proporção direta da diferença de 
poderio econômico dos dois países.
Os famosos institutos de pesquisa acima 
citados foram mais além: mostraram que, só 
na guerra do Vietnam, os líderes americanos 
mentiram mais que outros líderes de todas as 
outras guerras conhecidas até hoje.

Millor Fernandes

a) A expressão “cara-de-pau” foi empregada 
na forma padrão, culta e formal da língua 
portuguesa, representando, nesse contexto, 
uma pessoa benevolente.

b) Segundo o texto, a mentira é justificada 
pela proporção de responsabilidade 
assumida e pelo poder aquisitivo que possui 
o “mentiroso”.

c) Na oração “ensinar às crianças a não 
mentir”, o emprego do acento indicativo de 
crase é necessário porque “às crianças” é 
complemento indireto do VTDI.

d) As form as verbais “m ostraram ” e 
“mentiram”, no último parágrafo do texto, 
concordam com o sujeito “os líderes 
americanos”.

e) O primeiro período do texto não revela 
uma ironia e contradição em relação aos 
princípios ensinados pela família e escola em 
relação à realidade vivenciada no mundo 
atual.

Questão 3

Após a compreensão do texto, marque a 
alternativa incorreta.

Pronominais

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professore do aluno 
E do mulato sabido



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 03

Mas o bom negro e bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro.

Oswald de Andrade

a) Iniciar a frase com pronome átono é lícito na 
linguagem informal, que se diferencia da 
linguagem culta, pelo não cumprimento de 
algumas regras gramaticais e pelo excessivo 
emprego de expressões que são marca de 
oralidade, bem como gírias.

b) Percebe-se, por meio da primeira estrofe, um 
explícito preconceito linguístico que emprega, a 
um determ inado grupo de falantes, a 
capacidade assertiva da colocação pronominal.

c) Acolocação pronominal no verso “Dê-me um 
cigarro” é incorreta, pois de acordo com a norma 
culta, não se inicia oração com pronome oblíquo 
átono.

d) O autor afirma que o nível de linguagem 
escolhido de como faiar pelo “bom negro e bom 
branco da Nação Brasileira” é informal.

e) Infere-se nos versos da última estrofe, que 
Oswald de Andrade não admite o uso da 
linguagem informal, por isso, produziu o poema 
como forma de crítica aos desvios linguísticos.

Questão 4

Após a leitura, marque a alternativa incorreta. 

Racismo

“Tenho certeza de que, contra algumas 
atitudes em relação a racismo contra os negros, 
bem como em relação à perseguição a 
homossexuais e outras pessoas, deveriam 
haver, sim, penas, mas penas diferentes. Por 
exempío: fica o racista obrigado a ler mais, a ter 
aulas de biologia, a aprender geografia, a 
aprender sobre outros povos e costumes, a 
aprender sobre religiões (todas). O criminoso só 
será colocado em liberdade novamente se der 
palestras públicas e obter oito como média 8. Aí, 
então, o cidadão, ex-racista, estará apto a voltar

à sociedade, pois o racismo, seja de quem for e 
contra quem for, só tem, a meu ver, um motivo: 
falta total de informação.”
Roberto Moreira da Silva, Painel do Leitor. 
FolhadeS. Paulo, São Paulo, 7 jul. 2001

a) Há uma inadequação na utilização do hífen 
em “ex-racista”, levando-se em consideração a 
Nova Reforma Ortográfica.

b) O verbo “haver” em “deveriam haver, sim, 
penas, mas penas diferentes” é classificado 
como impessoal, está empregado no sentido 
de existir, e deve ser grafado na 3a pessoa do 
singular.

c) A primeira oração do texto “tenho certeza” só 
ganha significado na oração seguinte, quando 
o autor começa a explicitar sua idéia.

d) Não há uma incorreção gramatical na 
utilização do acento indicativo de crase em 
“bem como em relação à perseguição”.

e) De acordo com a Nova Reforma Ortográfica, 
a palavra “média” conserva o acento gráfico por 
não se tratar de um ditongo aberto formando 
por-éi e-ói.

Questão 5

Leia esta tira, de Quino:

No 2o quadrinho da tira se lê: "... bombas de 
grande poder foram lançadas pela aviação 
de...” , a respeito da oração, marque a 
alternativa incorreta.

a) Há uma locução verbal, cujo verbo auxiliar é 
o “ser”.
b) Aoração está na voz ativa.
c) Aoração está na voz passiva.
d) Na voz ativa a oração ficaria da seguinte 
forma: “A aviação lançou bombas de grande 
poder”.
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e) O verbo “lançar” é transitivo direto na 
oração destacada.

Questão 6

A concordância é um mecanismo 
linguístico comum aos textos que se 
expressam no padrão culto e divide-se 
em verbal, concordância entre sujeito e 
predicado, e nominal, concordância em 
gênero e número entre o substantivo e 
seus determinantes.

A partir das informações apresentadas, 
assinale a alternativa correta de acordo com 
a concordância verbal e nominal.

a) O gerente e o vendedor veio para a troca 
da mercadoria, estavam ansiosos na vistoria 
dos produtos.

b) Haviam temas interessantes para a feira 
cu ltu ra l, mas a lguns alunos ainda 
demonstravam-se desgostosos com ter de 
realizar os trabalhos de pesquisa.

c) Necessitam-se de corretores experientes, 
propensos com venda de apartamentos.

d) A equipe de professores da faculdade fez 
um excelente trabalho.

e) Os alunos estavam acostumados por 
fazer trabalhos copiados da internet.

Questão 7

Leia o poema de Ferreira Gullar, em 
seguida, assinale a alternativa correta a 
respeito das regras de concordância.

NÃO HÁ VAGAS

O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás 
a luz o telefone 
a sonegação 
do leite

da carne 
do açúcar 
do pão

O funcionário público 
não cabe no poema 
com seu salário de fome 
sua vida fechada 
em arquivos.
Como não cabe no poema 
o operário
que esmerila seu dia de aço 
e carvão
nas oficinas escuras

- porque o poema, senhores, 
está fechado:
"não há vagas"

Só cabe no poema 
o homem sem estômago 
a mulher de nuvens 
a fruta sem preço

O poema, senhores, 
não fede 

nem cheira

Gullar, Ferreira.In: Toda Poesia. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 1970

a) Há dupla concordância entre o verbo e o 
sujeito em “Não cabem no poema o gás a luz 
o telefone...”, ou seja, o verbo da oração 
poderia estar no singular sem desrespeitar a 
regra.

b) Percebe-se que o poema, produzido nos 
anos 70, é extremamente ultrapassado, pois 
fala de assuntos pertinentes naquela época.

c) Em “...não há vagas...”, admitir-se-ia o 
verbo “haver” no plural, pois o mesmo está no 
sentido de existir.

d) Há transg ressão  das norm as de 
concordância nominal em: “- porque o 
poema, senhores, está fechado”, uma vez 
que o verbo “estar” e o particípio não 
concordam em gênero e número com o 
substantivo a que se referem.
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e) Em “Só cabe no poema o homem sem 
estômago a mulher de nuvens a fruta sem 
preço.” Há incorreção na utilização do verbo 
“caber", pois o sujeito, ao qual ele se refere, é 
um sujeito composto, portanto o verbo deveria 
estarno plural.

Questão 8

Considerando o estudo de regência verbal e 
nominal, aspectos gramaticais e a charge a 
seguir, assinale a alternativa incorreta quanto 
ao emprego dos termos regentes e seus 
termos regidos.

http://www.google.com.br/imgres.chargesdamafalda

a) O conhecimento do uso adequado das 
preposições não é um dos aspectos 
fundamentais do estudo da regência verbal.

b) Há uma incorreção gramatical na fala 
empregada pela mãe da Mafalda no primeiro 
quadrinho em “Eu vou no mercado”.

c) Dá-se o nome de regência à relação de 
subordinação que ocorre entre um verbo (ou 
um nome) e seus complementos.

d) A regência ocupa-se em estabelecer 
relações entre as palavras, criando frases não 
ambíguas, que expressem efetivamente o 
sentido desejado, que sejam corretas e claras.

e) Aparentemente, o verbo ir, no primeiro 
quadrinho, tem complemento, pois quem vai, 
vai a algum lugar. Porém a indicação de lugar é 
circunstância (adjunto adverbial de lugar), e 
não complementação. Desta forma, não há erro 
de regência verbal na oração “Eu vou no 
mercado”.

Questão 9

De acordo com a interpretação do texto e 
conceitos da língua culta, marque a alternativa 
correta.

ijU.. ‘"'"Am» (

A BELA DEPRIMIDA

Um erro comum das mulheres feias é 
esquecer que não podem disputar o mercado 
com as bonitas usando os mesmos recursos. 
[...] Canso de ver mulheres que, sem se 
destacar pela beleza, são disputadas por 
amigos meus. Em geral, são leves, engraçadas 
e autoconfiantes. Para chegar a isso, estou 
certo de que elas deram um jeito de se gostar. 
[...] No dia a dia, o que vale é a capacidade de a 
pessoa se transformar e nos surpreender. Uma 
bela deprimida, insegura e dependente, não 
nos surpreende — nos cansa.

Sílvio LuizDejeam, professor de Educação Física

a) Em “No dia a dia, o que vale é a capacidade 
de a pessoa se transformar e nos surpreender”, 
“dia a dia” foi grafado de maneira incorreta de 
acordo com as novas regras ortográficas.

b) Autoconfiança não é qualidade que 
embeleza, muito menos certas características

http://www.google.com.br/imgres.chargesdamafalda
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in te rio res , como s im patia , carinho, 
disponibilidade, companheirismo, etc. Para 
ser bela, aparência física é a que importa.

c) Em "... o que vale é a capacidade de a 
pessoa se transformar e nos surpreender” 
não há incorreção gramatical nos termos 
destacados entre aspas.

d) A beleza física não é o mais importante 
para a felicidade amorosa, apesar de ser 
muito valorizada socialmente, desta forma, 
sempre que for engraçada será bonita(o).

e) Para Sílvio Luiz Dejeam, a beleza externa 
é apaixonante e a única capaz de 
surpreender.

Questão 10

Leia o texto e marque a alternativa correta 
acerca dos pronomes e da coesão textual.

“O professor pergunta ao Pedrão:
- Diga ao menos quantos ossos tem o crânio 
humano.
- Não me recordo, professor, mas os tenho 
todos na minha cabeça ...”

(Donaldo Buchweitz, erg. Piadas para você morrer de 
rir.Belo Horizonte: Leitura, 2001. p. 81.)

a) O pronome “os” (4a linha) se refere ao 
aluno Pedrão.

b) O pronome “me” (4a linha) se refere ao 
professor.

c) Há no texto um pronome de tratamento 
expresso pelo vocábulo “professor”.

d) O pronome “minha” é classificado como 
possessivo.

e) Os pronomes não são termos que 
contribuem para construir a coesão textual. 
Geralmente, repetem palavras ou até 
mesmo frases já citadas.

Noções de Informática

Questão 11

Acerca do Microsoft Windows XP, em sua 
configuração padrão, é correto afirmar que:

a) Um arquivo apagado de um disquete vai 
automaticamente para a lixeira sendo 
possível restaurá-io se houver necessidade.

b) Opções de Acessibilidade, no Painel de 
Controle, é o item responsável por configurar 
os parâmetros de acesso à internet, como o 
número do telefone do provedor e o endereço 
IP do modem.

c) O sistema Windows não permite a 
formatação da unidade de disco em que foi 
instalado.

d) Os sistemas operacionais da família 
Windows permitem que se formate as 
unidades de disco nos sistemas de arquivos 
FAT32 e NTFS desde a versão 98.

e) Sistemas Operacionais diferentes devem 
ser instalados na mesma partição do disco 
para que não haja p rob lem as de 
funcionamento entre eles. Quando o micro for 
iniciado, o primeiro Sistema Operacional 
instalado assume o controle do computador, 
e o outro sistema pode ser acessado a partir 
de um ícone, como um aplicativo qualquer.

Questão 12

Acerca do Microsoft Windows XP, em sua 
configuração padrão, é correto afirmar que:

a) No painel de controle do Windows, para 
alterar as configurações do estilo do número 
e da moeda, pode-se utilizar o ícone, 
configurações regionais.

b) CTRL +Z é a tecla de atalho que aciona o 
comando EDITAR- SELECIONAR TUDO.
c) Opções de Acessibilidade, no Painel de
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Controle, é o item responsável por configurar 
os parâmetros de acesso à internet, como o 
número do telefone do provedor e o endereço 
IP do modem.

d) Um arquivo apagado de um disquete vai 
automaticamente para a lixeira sendo possível 
restaurá-lo se houver necessidade.

e) Sistemas Operacionais diferentes devem 
ser instalados na mesma partição do disco para 
que não haja problemas de funcionamento 
entre eles. Quando o micro for iniciado, o 
primeiro Sistema Operacional instalado 
assume o controle do computador, e o outro 
sistema pode ser acessado a partir de um 
ícone, como um aplicativo qualquer.

Questão 13

Quando um computador é desligado, o que 
acontece com o conteúdo da memória Ram ?

a) Fica gravado em disco rígido para podermos 
abri-lo quando ele retornar.

b) É gravado automaticamente no Sistema 
Operacional.

c) É perdido, pois a memória só guarda suas 
informações enquanto o computador estiver 
ligado.

d) É gravado automaticamente na rede (caso o 
micro esteja em rede).

e) È enviado por email para o provedor de 
internet.

Questão 14

enganar usuários usando técnicas de 
persuasão eficazes. Através deste recurso 
valioso, é possível ter acesso a informações 
importantes para a rede, como senhas de 
usuários, horários de realização de operações 
específicas na rede.

d) Spyware é o termo usado para referir-se aos 
e-mails não solicitados, que geralmente são 
enviados para um grande número de pessoas.

e) S creen logers  escondem  program as 
maliciosos enganado os usuários.

Questão 15

In ic io  In s e r ir L a y o u t d a  P a g in a F o rm u la s D a d o s

R e c o r ta r

C o p ia r
C a lib r i * 11 = A  A

m  m

C o la r
/  F o rm a ta r  P in ce l 

A re a  d e  T ra n s fe rê n c ia  r«

H  I S  -  _ '

F o n te

m  ü

.15 ▼ ; f* \

A  B C D E p

i

2
3

4 Aulas da Academia
5

6

7 Codigo Nom e Preço{R$)
3 A01 Natação 25
9 A02 HidroginásTica 30
10 A03 Sox 15
11 AC4 Jurnp 20
12 AC5 Judo 35
13
14

Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft Excel 2007, marque a 
alternativa correta

Marque a alternativa correta:

a) Keylogger é um programa capaz de capturar 
e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no 
teclado de um computador.

b) Worms são pequenas informações que os 
sites visitados por você podem armazenar em 
seu navegador.
c) Phishing é uma técnica que consiste em

a) Sabendo que a célula E9 foi definida para o
formato do tipo numérico e contém o valor 30, 
clicando no botão ,oo 1 o valor será alterado 
para 30.000. + *

b) A fórmula
=SE(MÉDIA(E8:E12)>10;SOMA(E8:E12);0) 
está sintaticamente correta e pode ser 
inserida na célula E14.
c) Ao se selecionar as células de E8até E12e
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se clicar a ferramenta ^  , a média do 

valor das aulas da academia é apresentada.

d) O software Excel não permite a 
transformação da tabela acima em um 
gráfico.

e) O software Excel não permite que se 
salve a planilha acima no formato PDF.

Questão 16

HTTPS pode ser definido como um protocolo 
utilizado para:

a) enviar e receber e-mails.

b) atribuir endereços IP aos computadores 
da intranet.

c) acessar páginas com transferência 
criptografada de dados.

d) permitir o gerenciamento dos nós de uma 
intranet.

e) realizar o armazenamento de páginas da 
World Wide Web.

Questão 17

Acerca dos aplicativos da suíte BR Office, 
assinale a alternativa correta.

a) O Draw é a ferramenta do BR Office 
destinada à elaboração de documentos de 
texto.

b) Utiliza-se o o Cale para a criação de 
bancos de dados em ambiente eletrônico.

c) O BR Office oferece um conjunto de 
software gratuitos, utilizados para a criação 
de páginas WEB, configuração de rede, 
eliminação de vírus e também acesso à 
Internet.

d) O Cale é uma ferramenta em software 
livre utilizada para a criação de planilhas 
eletrônicas.

e) O Writer é um editor de texto de fácil 
utilização que cria arquivos .doc ou .odt, mas 
não suporta arquivos em formato HTML.

Questão 18

Em uma LAN (Rede Local) o computador que 
se conecta à Internet e que permite através 
dele que os demais computadores da rede 
acessem a Internet com segurança é 
denominado:

a) DNS.
b) Cache.
c) Servidor Proxy.
d ) Cookie.
e) Roteador.

Questão 19

A principal linguagem utilizada nas páginas 
da internet é:

a) HTTP
b) HTML
c) HTTPS
d) SMTP
e) TWITTER

Questão 20

Qual das alternativa abaixo é correta

a) O BROffice é uma suíte de aplicativos que 
possui versões específicas para Linux e para 
Windows; no entanto, para executá-lo no 
Windows, é necessário fazer logoff e acessar 
o Linux para utilizá-lo.

b) Os programas Word, PowerPoint e Excel, 
que fazem parte do Microsoft Office, apesar 
de terem finalidades específicas, permitem a 
edição de textos e tabelas em diversos 
formatos.

c) O Cale é uma ferramenta útil na 
construção de fórmulas matemáticas para 
cálculo, possui as mesmas funcionalidades 
do Excel da Microsoft, mas possui sintaxe de 
fórmulas diferente das utilizadas por este.
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d) Uma das vantagens de se utilizar o MS 
Word é a elaboração de apresentações de 
slides que utilizem conteúdo e imagens de 
maneira estruturada e organizada.

e) A extensão de arquivos. DOCX do 
Windows é uma alternativa para que sejam 
salvos textos que possam ser abertos em 
outros ambientes operacionais, como o 
Linux, por exemplo

Atualidades

Questão 21

Roraima registra piores enchentes dos 
últimos 35 anos

Roraima enfrenta suas piores enchentes desde 
1976, informou o governo estadual nesta 
segunda-feira (6). Praticamente todos os 
municípios estão em situação de emergência, e 
comunidades estão em isolamento total em razão 
das fortes chuvas que atingiram o estado nos 
últimos dias. Neste domingo, o governador José 
de Anchieta decretou estado de calamidade 
pública. A região sul do estado é a mais afetada.

Portal de notícias G 1: 06/06/201110h33 -

Das Rodovias que cortam o Estado, a que 
liga Boa Vista a Pacaraima sofreu várias 
interrupções de tráfego. Trata-se da:

a) BR 210
b) BR 164
c) BR 401
d) BR 174
e) BR 410

Questão 22

Primeira redução de juros do governo Dilma 
foi motivada pelas incertezas na economia 
mundial, segundo o Banco Central.

O Comitê de Política Monetária (Copom) 
surpreendeu boa parte dos analistas e decidiu 
reduzir a taxa SELIC em 0,50 ponto percentual, 
para 12% ao ano. A decisão não foi unânime, 
sendo que dois votos foram para a manutenção dos 
juros em 12,50%.
A autoridade monetária interrompe o ciclo de altas 
sucessivas que já  acontecia há cinco reuniões. O 
primeiro aumento desta sequência ocorreu na 
primeira reunião do ano, em 19 de janeiro, quando 
a taxa passou de 10,75% a 11,25%.

Portal de Notícias Exame.com: 31.08.2011

Em atenção a taxa SELIC, marque a 
alternativa incorreta

a) A Taxa Selic é considerada a taxa básica 
de juros da economia, por ser usada em 
operações entre bancos e ter influência sobre 
os juros de toda a economia.

b) Selic é a sigla para Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia, criado em 1979 pelo 
Banco Central e pela Andima (Associação 
Nacional das Instituições do Mercado Aberto) 
com o objetivo de tornar mais transparente e 
segura a negociação de títulos públicos.

c) O Selic é um sistema eletrônico que 
permite a atualização diária das posições das 
instituições financeiras, assegurando maior 
controle sobre as reservas bancárias.

d) A diminuição na taxa básica de juros, a 
Selic, será pouco sentida pelo consumidor, 
devido ao deslocamento muito grande entre a 
taxa básica de juros e a taxa cobradas ao 
consumidor, que na média chega a cerca de 
121,96% ao ano.

e) A diminuição na taxa básica de juros, a 
Selic, será pouco sentida pelo consumidor, 
devido à população brasileira, nos últimos 
meses, ter reduzido a utilização do cartão de 
crédito e do cheque especial.
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Questão 23

Leia.

FOME NA ÁFRICA

Na Somália, problema atinge quase metade da 
popnlaçao.
Seca, guerras civis, restrições à ajuda humanitária 
e caos político resultaram numa crise de fome que 
afeta 12,5 milhões de pessoas que vivem na 
região conhecida como Chifre da África.
A ONU (Organização das Nações Unidas) 
decretou crise de fome no país em 20 de julho...
A estiagem no Chifre da África é a mais severa 
dos últimos 60 anos... Estudos apontam que o 
aquecimento global teria agravado o período de 
seca, comum nessa região africana.

http://educacao. uol. com. br/atualidades/

Sobre o tema, marque o item incorreto.

a) O governo brasileiro auxiliou à Somália, 
Etiópia e Quênia por meio de doações de 
alimentos.

b) O governo dos Estados Unidos é a maior 
fonte de financiam ento de agências 
humanitárias.

c) O grupo islâmico Al Shabab, filiado à Al 
Qaeda, controla a região sul, hoje a mais 
atingida pela fome.

d) A Somália não possui governo desde 
1991, quando o regime de Siad Barre foi 
derrubado por milícias armadas, dando 
início a uma guerra civil. Um governo 
provisório foi instaurado em 2004, mas não 
foi reconhecido pelas milícias e nem pela 
própria população. O país é considerado um 
dos mais pobres e violentos de todo o 
mundo.

e) As c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s  são  
responsáveis pelas mortes na Somália. Não 
há organização política, técnicas de 
irrigação ou doações que possam evitar as 
mortes.

Questão 24

Chuvas em Santa Catarina já atingiram 836 
mil pessoas

Até o início da tarde de hoje (10), a Defesa Civil de 
Santa Catarina registrava 836.338 pessoas 
atingidas pela chuva dos últimos dias em 91 
cidades. Segundo o último relatório da Defesa 
Civil, 36 municípios estão em estado de 
emergência. Brusque, Rio do Sul e Agronômica 
decretaram situação de calamidade pública.
São 57.481 desalojados e 8.220 desabrigados. O 
número de residências danificadas é de 10.105. O 
transporte foi o serviço que sofreu danos em 
praticamente todos os municípios.
A Defesa Civil está utilizando a base aérea no 
Aeroporto dos Navegantes e trabalha com oito 
helicópteros. Alimentos, água, colchões e roupas 
estão sendo encaminhados aos municípios 
atingidos.
Em áreas alagadas, a população deve evitar o 
contato com a água, que pode estar contaminada e 
provocar doenças. Também é aconselhável não 
dirigirem lugares alagados.

A GÊNC1A BRA SIL 10/09/201113h39

É correto afirmar:

a) A crescente exp loração da terra, 
subsidiada por empresas estrangeiras no Sul 
do pa ís ,  a l t e r o u  a v e g e t a ç ã o  e 
consequentemente o clima.

b) A neutralidade política em relação ao 
estado de calamidade pública, decretado em 
algumas cidades do Sul, assusta sociólogos 
e geólogos de todo o país.

c) O Ministério da Integração anunciou que 
não se pode enviar cestas básicas para as 
comunidades mais afetadas pelas fortes 
chuvas que atingiram Santa Catarina nesta 
semana, devido ao risco de contaminação de 
alimentos e os desvios que ocorreram nas 
doações feitas em janeiro de 2011, às 
famílias afetadas no Rio de Janeiro.

d) Em áreas alagadas, recomenda-se que a 
população evite contato com a água.

e) Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, 
a maior dificuldade no momento é logística,

http://educacao
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para transporte dos alimentos e de roupas, 
cobertores e colchões para municípios mais 
isolados e com acesso dificultado por 
alagamentos. Desta forma, o melhor é não 
enviardoações.

Questão 25

Leia atentamente e analise a charge.

Dilma é 3a mulher mais poderosa do 
mundo, segundo Torbes'

A presidente Dilma Rousseff é a terceira mulher 
mais poderosa do mundo, segundo ranking 
publicado nesta quarta-feira pela revista Forbes.
A revista americana diz que a eleição de Dilma 
"não foi uma surpresa". A Forbes lembra que a 
presidente ficou presa por dois anos, por sua 
militância no que chamou de "política trabalhista 
radical".
Com uma visão "mais pragmática e capitalista", 
Dilma hoje enfrenta um "Congresso Nacional 
rebelde, que ameaça interromper sua agenda (de 
governo) e o boom econômico do Brasil", diz o 
texto.

http://www. bbc. co. uk/portuguese/noticias/2011 f()8f110824

http.V/www.google. com.br/imgres ?q =mulheres+no +poder 
+charges

Tendo em vista a análise do texto acima e a 
charge, conclui-se que:

a) A mulher assumiu o poder em todos os 
âmbitos da sua vida com o compromisso, a 
carga e a exigência do que isso implica, mas 
de acordo com a charge, os homens ainda 
comandam e dominam o poder tendo em

conta a sua força física.

b) A discriminação salarial contra a mulher já 
faz parte do passado. Atualmente, ela é 
c o n s i d e r a d a  u m a  t r a b a l h a d o r a  
complementar ao seu pai ou marido, sendo 
socialmente coagida a aceitar pagamento 
inferior por um trabalho que, por isso mesmo, 
é rapidamente abandonado pelos homens.

c) Ao negar a autoridade do rei, Antígona 
estabelece para sempre a superioridade da 
mulher sobre os homens, assegurando 
direitos iguais para ambos os sexos, 
libertando a m ulher da sujeição ao 
comportamento masculino.

d) As mulheres vêm assegurando em 
números crescentes grau de escolaridade 
em campos tradicionalmente dominados por 
homens, bem como visíveis sinais de 
crescimento de participação na política, além 
da redução da discriminação contra as 
mulheres em empregos operários.

e) O gênero é uma diferenciação entre 
homens e m ulheres em term os de 
características culturalmente definidas na 
sociedade. A estratificação baseada no 
gênero ocorre quando os homens e as 
mulheres, em uma sociedade, recebem 
parcelas iguais de dinheiro, poder, prestígio e 
outros recursos.

Questão 26

Internet transformou a Al Qaeda em 
’McDonalds do terror’, diz especialista

A rede terrorista Al Qaeda sempre teve em mente 
uma guerra global, muito além das montanhas do 
Afeganistão ou das áreas tribais do Paquistão. 
Com a ajuda dos recursos da internet, o grupo de 
combatentes se transformou em uma franquia de 
terroristas que protagonizam ataques diários em 
várias partes do mundo.
Esta é a avaliação de Gabriel Weimann, que 
coordena um estudo sobre a p re sen ça  do 
terrorismo on-line, na Universidade de Haifa, em 
Israel, que disse em entrevista exclusiva à 
Folha.com que os ataques de 11 de Setembro não

http://www
http://http.V/www.google
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seriam possíveis sem a internet, com a qual os 
terroristas pesquisaram rotas de voos, compraram 
passagens e descobriram até quantos passageiros 
estariam em cada um dos quatro aviões 
sequestrados.

Isadora Brant/Folhapress

Sobre o tema:

I- A internet é usada pelos terroristas para 
falar com os mais diversos públicos.
II- A internet foi uma ferramenta importante 
para a organização dos ataques de 11 de 
Setembro.
III- Com a internet, a Al Qaeda mudou de uma 
pequena base de combatentes lutando nas 
montanhas, nas cavernas, para uma grande 
afiliação de redes de todo o mundo, como 
uma franquia.
IV- AAI Qaeda controla diretamente todos os 
grupos, os combatentes na Somália e no 
lêmen não lutam suas próprias guerras, por 
esse motivo, eles estão afiliados ao espírito 
da rede e se comunicam pela internet.

É incorreto apenas o que se afirma em

a) I.
b) li.
c) III.
d) IV.
e) I e III.

Questão 27

Leia o texto e marque a alternativa correta a 
respeito dos muçulmanos.

Mesquita próxima das antigas Torres 
Gêmeas causa polêmica em Nova York

Um projeto inovador sairá do papel e vai mudar a 
paisagem de um dos locais mais tristes dos Estados 
Unidos. A poucas quadras do antigo World Trade 
Center, onde estavam as Torres Gêmeas, será 
construído um moderno centro comunitário que 
abrigará uma mesquita.
O templo causa polêmica por ser da mesma 
religião, o islamismo, dos terroristas que 
arquitetaram e executaram o 11 de Setembro. O

projeto, desde o seu lançamento no ano passado, 
divide opiniões e gera muita polêmica. Enquanto 
uns afirmam que a construção é uma afronta à 
memória das vítimas dos ataques, outros 
defendem a tolerância religiosa.

http://noticias.r7.com/internacional/noticias/mesquita- 
proxima-das-antigas-torres-gemeas-causa-polemica-em-

nova-york-20I10907.html

a) A expansão árabe-muçulmana acabou por 
i s l a m i z a r  um a  s é r i e  de p o v o s ,  
exclusivamente árabes.

b) O povo árabe palestino, atuando na 
revolução armada palestina, rejeita qualquer 
solução que não a libertação total do Estado 
de Israel.

c) Em Medina, a religião criada por Maomé, 
embora tenha crescido rapidamente e tenha 
criado a Guerra Santa -Gihad -  não teve 
caráter expansionista. Mas é hoje uma das 
religiões dominantes na cidade de Nova 
York, devido a isso, será construída uma 
Mesquita próxima as antigas Torres Gêmeas.

d) A possível construção de uma mesquita 
próxima as antigas torres gêmeas do antigo 
World Trade Center, tem causado grande 
polemica em Nova York.

e) A facção dos fundamentalistas islâmicos 
pertence à corrente xiita, sendo que os mais 
radicais repudiam os valores do mundo 
ocidental moderno.

Questão 28

Simplesmente chocante, porém muito 
esclarecedora a matéria publicada na revista 
Veja da semana passada abordando a 
situação atual da Reserva Indígena Raposa 
Serra do Sol, demarcada no ano de 2009 no 
estado de Roraima.
Para quem não se lembra do que aconteceu 
naquela ocasião, um pequeno resumo: 
Contrariando o bom senso e o apelo, 
inclusive do próprio estado de Roraima, 
representado pelo Governador e políticos 
locais, o Governo Federal resolveu pela

http://noticias.r7.com/internacional/noticias/mesquita-proxima-das-antigas-torres-gemeas-causa-polemica-em-
http://noticias.r7.com/internacional/noticias/mesquita-proxima-das-antigas-torres-gemeas-causa-polemica-em-
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demarcação contínua daquela imensidão de 
1,7 milhões de hectares no norte do Brasil.

Parecissuperagro.com.br/noticias : 08.06.2011

Os Deputados Estaduais do Estado de 
Roraima buscam junto aos parlamentares 
Federais apoio para que seja revista a 
demarcação da Terra Indígena Raposa - 
Serra do Sol.

Em atenção a Demarcação da Terra Indígena 
Raposa -  Serra do Soí, marque a alternativa 
correta:

I -  O Conselho Indígena de Roraima, tem 
sido sempre favorável à demarcação 
contínua.
II - ASociedade dos índios Unidos do Norte 
de Roraima tem sido sempre favorável à 
demarcação contínua
III - O Conselho Indígena de Roraima, tem 
sido sempre favorável à demarcação em 
ilhas
IV -ASociedade dos índios Unidos do Norte 
de Roraima, sempre foram favoráveis a 
demarcação em ilhas
V - O Conselho Indígena de Roraima e a 
Sociedade dos índios Unidos do Norte de 
Roraima, mudaram de posição ao longo da 
discussão da demarcação.

a) Apenas os itens I e II estão corretos
b) Apenas o item V está correto
c) Apenas os Itens I e IV estão corretos
d) Apenas o item I está correto
e) Apenas o item II

Questão 29

Nos últimos meses o conflito na Líbia tem 
ocupado boa parte do noticiário internacional 
de todos os meios de comunicação. Diante 
do assunto podemos afirmar que:

a) O Presidente da Líbia Bashar AL-Assad, 
no poder há mais de 40 anos, nega acordo 
para renunciar.

b) O Fundo Monetário Internacional (FMI) 
reconheceu o Conselho Nacional de

Transição (CNT) como governo legítimo da 
Líbia.

c) A Líbia, é governada há mais de 40 anos 
por um Ditador Comunista e enfrenta uma 
revolta popular em busca da Democracia.

d) Para evitar a morte de civis e manter a 
ordem, a ONU e a OTAN assumiram o 
controle da Líbia.

e) O Brasil reconheceu de imediato o 
Conselho provisório de transição como 
representante legal da Líbia.

Questão 30

O governo Sírio tem enfrentado grandes 
manifestações populares, promovidas por 
ativistas Sírios pró-democracia, a respeito 
do conflito na Síria marque a alternativa 
correta.

a) Os protestos começaram depois que o 
Governo Sírio privatizou as empresas de 
Petróleo do País.

b) A principal reivindicação dos ativistas é a 
renuncia do Ditador Muamar Kadaf
c) O governo tem controlado os protestos 
com negociações e diplomacia, evitando 
repressão armada.

d) Para garantir a segurança da população 
civil, a OTAN resolveu intervir militarmente 
na disputa, porem sem apoio de tropas 
terrestres.

e) Manifestantes sírios pediram proteção 
internacional para impedir mais matança de 
civis no que se tornou uma das respostas 
mais violentas aos protestos da primavera 
árabe.
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Direito Administrativo

Questão 31

Sobre o conceito formal da Administração 
Pública, é correto afirmar:

a) é o conjunto de órgãos instituídos para a 
consecução dos objetivos do Governo;

b) o conjunto das funções necessárias aos 
serviços públicos em geral;

c) é o desempenho perene e sistemático, 
legal e técnico, dos serviços próprios do 
Estado ou por ele assumidos em benefício da 
coletividade;

d) é o conjunto de atos de governo;

e) é a condução política dos negócios 
públicos.

Questão 32

A A d m in is tra ç ã o  P ú b lica  D ire ta  
compreende:

a) apenas os órgãos do Poder Executivo;

b) apenas os órgãos integrados ao Poder 
Executivo, as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista;

c) os órgão integrados ao Poder Executivo, as 
fundações públicas e as autarquias;

d) os órgáos do Poder Executivo, as 
fundações públicas e as autarquias;

e) os órgáos do Poder Executivo, as 
autarquias, as fundações públicas, as 
sociedades de economia mista e as 
empresas públicas.

Questão 33

O Art. 37 da Constituição Federal dispõe 
que a Administração Pública Direta e 
Indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios 
da:

a) Da Segurança Jurídica e do Contraditório;

b) Da Ampla Defesa e da Proporcionalidade;

c) Da motivação e da Razoabilidade;

d) Da Razoabilidade e do Interesse Público 
Primário;

e) Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade e Eficiência.

Questão 34

Ato Administrativo é toda manifestação 
unilateral de vontade da Administração 
Pública que, agindo nessa qualidade, 
tenha por fim  im ediato , adquirir, 
resguardar, transferir, modificar, extinguir 
e declarar direitos ou impor obrigações 
aos administrados. (Hely Lopes Meireles, 
Direito Administrativo Brasileiro, 26a 
Edição, Malheiros, p. 141). Com base 
nisso, são os R equisitos do Ato  
administrativo:

a) Agente capaz, objeto lícito e forma 
prescrita ou não defesa em lei;

b) Legalidade, impessoalidade, publicidade, 
moralidade e eficiência;

c) Competência, objeto, forma, finalidade, e 
motivo;

d) Razoabilidade, proporcionalidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica e 
interesse público.

e) Agente capaz, objeto lícito e possível, boa- 
fé, e supremacia do interesse público

Questão 35

-  Sobre a responsabilidade civil do 
Estado, é incorreto afirmar que:
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a) Quanto aos atos legislativos e judiciais, a 
Fazenda Pública só responde mediante a 
comprovação de culpa manifesta na sua 
expedição de maneira ilegítima e lesiva.

b) O construtor particular de obra pública só 
responde por atos lesivos resultantes de sua 
imperícia, imprudência ou negligência na 
condução dos trabalhos que lhe foram 
confiados.

c) O dano causado por obra pública gera, 
para a Administração, responsabilidade 
subjetiva porque, embora a obra seja um fato 
administrativo, deriva sempre de um ato 
adm in istra tivo  de quem ordena sua 
execução.

d) A reparação do dano causado pela 
adm inistração a terce iros se obtêm 
amigavelmente, ou por meio da ação 
indenizatória, e uma vez indenizada a vítima, 
fica a entidade pública apta para o exercício 
da ação regressiva contra o servidor culpado.

e) Não havendo verba para o cumprimento da 
condenação indenizatória, a autoridade 
competente do Executivo, ou o dirigente da 
a u t a r q u i a ,  d e v e r á  p r o v i d e n c i a r  
imediatamente a obtenção de crédito 
especial para o pagamento devido, sob pena 
de incidir pessoalmente no crime de 
desobediência a ordem legal, sem prejuízo 
da providência constitucional.

Questão 36

Embora o vocábulo “poder” dê a 
impressão de que trata de faculdade da 
Administração, na realidade trata-se de 
poder-dever, ja que reconhecido ao Poder 
Público para que o exerça em benefício da 
coletividade, pois os poderes são 
irrenunciáveis. Este “poder” têm em 
comum com a lei o fato de emanarem 
normas, ou seja, atos com efeitos gerais e 
abstratos. Este “poder” é uma das formas 
pelas quais se expressa a função do Poder 
Excutivo, cabendo ao Chefe do Executivo 
da União, dos Estados, dos Distrito 
Federal e dos Municípios, a edição de atos

complmentares à lei, para sua fiel 
execução. Esta afirmação refere-se ao:

a) Poder Disciplinar;
b) Poder Decorrente da Hierarquia;
c) Poder de Polícia;
d) Poder Regulamentar.
e) Poder Hierárquico

Questão 37

Princípios de uma Ciência são as 
proposições básicas, fundamentais, 
típicas que condicionam  todas as 
estruturações subseqüentes. “Princípios, 
neste sentido, são os alicerces da 
ciência”. (Definição de Jose Cretella 
Junior, citado por, Di PIETRO, Maria Silvia 
Zanella, Direito Administrativo, 13a, Atlas, 
p.66). O Artigo 37 da Constituição Federal 
estabelece os princípios que devem reger 
a Administração Pública Federal Direta e 
Indireta. Todavia, o art. 2o da Lei n° 9.784, 
de 29/01/1999, que regula o processo 
a d m i n i s t r a t i v o  no â m b i t o  da  
Administração Pública Federal, elenca os 
princípios do Direito Administrativo. São 
eles:

a) Legalidade, impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade e Eficiência;

b) Supremacia do Interesse Público;

c) Interesse Coletivo;

d) Legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e 
eficiência.

e) Supremacia do Interesse Público, 
Interesse Público Primário, Boa-fé, 
Moralidade e Impessoalidade.

Questão 38

Observando o interesse público, o poder 
de polícia:
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a) possibilita a cobrança, como 
contrapartida, de preço público.

b) sempre se instrumentaliza por meio de 
alvará de autorização.

c) para atingir os seus objetivos maiores, 
em prol da predominância do interesse 
público pode afastar a razoabilidade.

d) confere ao Estado a possibilidade de 
limitar o exercício da liberdade ou das 
faculdades de determinado proprietário.

e) não precisa, necessariamente, ser 
exercido nos limites da lei, gerando a 
possibilidade de cobrança de taxa.

Questão 39

Acerca das entidades políticas e 
administrativas, assinale a opção correta:
I -  entidades autárquicas são pessoas 
jurídicas de direito público, de natureza 
meramente administrativa, criadas por lei 
es p ec ífic a , para a rea lização  de 
a t i v i d a d e s ,  o b r a s  ou s e r v i ç o s  
descentralizados da entidade estatal que 
as criou;
II -  entidades empresariais são pessoas 
jurídicas de direito privado, instituídas 
sob a forma de sociedade de economia 
mista ou empresa pública, com a 
finalidade de prestar serviço público que 
p o ss a  se r  e x p l o r a d o  de m od o  
empresarial, ou de exercer atividade 
econôm ica de relevante interesse  
coletivo;
III -  as entidades fundacionais são 
pessoas jurídicas de direito público ou de 
direito privado, sendo que no primeiro 
caso são criadas por lei, e no segundo a lei 
apenas autoriza sua criação, devendo o 
poder executivo tomar as providências 
necessárias a sua instituição;
IV -  as entidades paraestatais operam em 
regime da iniciativa particular, na forma de 
seus estatutos, mas não gozam de 
autonomia administrativa e financeira 
porque vinculam-se ao órgão da entidade 
estatal em virtude da supremacia do

interesse público sobre o privado.

a) apenas I e III estão incorretas
b) apenas I e IV estão corretas
c) apenas II e III estão incorretas
d) apenas IV está correta
e) apenas I, II e III estão corretas

Questão 40

Assinale a alternativa correta, acerca das 
proposições a seguir:

I -  No sistema federativo brasileiro, as 
entidades estatais são unicamente a 
União, os Estados-Membros, o Distrito 
Federal e os Municípios, e possuem 
autonomia política.
II -  São ó rgã os  au tô n o m o s  da 
Administração Pública os Ministérios, as 
Secretarias de Estado e de Município, a 
Advocacia Geral da União e todos os 
demais órgãos subordinados diretamente 
aos Chefes de Poderes, aos quais prestam 
assistência e auxílio imediato;
III -  Os agentes administrativos vinculam- 
se ao Estado ou às suas entidades 
autárquicas e fundacionais por relações 
profissionais, e estão sujeitos à hierarquia 
fu n c i o n a l  e ao r e g im e  ju r íd ic o  
determinado pela entidade estatal a que 
s e r v e m .  A s s i m ,  os  a g e n t e s  
administrativos são membros de Poder de 
Estado e o representam, exercendo 
atribuições políticas ou governamentais.
IV ~ Todo agente público vincula-se ao 
Estado por meio de ato ou procedimento 
legal a que se denomina investidura, 
variável na forma e nos efeitos, segundo a 
natureza do cargo, do emprego, da função 
ou do mandato que se atribui ao investido.

a) todas estão incorretas
b) apenas III está incorreta
c) todas estão corretas
d) apenas I está correta
e) apenas III e IV estão corretas
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 41

“Embora os direitos sociais, assim como os 
direitos e liberdades individuais, impliquem 
tanto direitos a prestações em sentido estrito 
(positivos) quanto direitos de defesa 
(negativos), e ambas as dimensões 
demandem o emprego de recursos públicos 
para a sua garantia, é a dimensão 
prestacional (positiva) dos direitos sociais o 
principal argum ento contrário à sua 
judiciaiização. A dependência de recursos 
econômicos para a efetivação dos direitos de 
caráter social leva parte da doutrina a 
defender as normas que consagram tais 
direitos assumem a feição de normas 
programáticas, dependentes, portanto, da 
formulação de políticas públicas para se 
tornarexigíveis.”

(MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 667-668).

Aportando no texto acima e na ordem 
constitucional vigente, sobre os direitos 
sociais marque a alternativa correta:

a) são consagrados textualmente pela 
Constituição Federal de 1988 como 
direitos sociais: a educação, o 
trabalho, a saúde, a segurança, a 
liberdade, a moradia, o lazer, a 
alimentação, a vida, a previdência 
social, a assistência social, a proteção 
à maternidade e à infância que se 
ap resen tam como pres tações 
positivas a serem implementadas pelo 
Estado e de aplicabilidade imediata.

b) os direitos sociais, classificados como 
direitos de segunda geração, integram 
o catálogo de direitos fundamentais 
estatuído pela constituição de 1988, e 
como tais têm aplicação imediata, 
podendo ser implementados, por meio 
de mandado de injunção ou de ação 
direta de inconstitucionalidade por 
omissão, em razão de omissão 
legislativa, visando suprimir eventuais

lacunas na realização de direitos 
decorrentes de form ulação de 
políticas públicas.

c) o ineditismo de fazer constar 
expressamente da Lei Fundamental 
do país um catálogo de direitos 
sociais, coloca o Brasil na vanguarda 
do aperfe içoam ento  da ordem 
constitucional comprometida com a 
consolidação da dignidade da pessoa 
humana nas questões atinentes ao 
dever do Estado de implementar 
políticas públicas voltadas para a 
melhoria das condições de vida aos 
hipossuficientes e a concretizar a 
perspect i va de uma isonom ia 
substanciai e social.

d) no que concerne ao direito ao trabalho 
enq ua n to  es pé c i e  de d i re i to  
fundamentai social, a Constituição 
Federal de 1988 textualmente veda: a 
vinculação do salário mínimo para 
qualquer fim, a irredutibilidade do 
salário e a realização de trabalho 
noturno ou insalubre por menores de 
16 anos, neste caso, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 
anos.

e) o atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais, a 
participação da comunidade e a 
cobertura dos eventos de doença, 
invalidez, morte e idade avançada 
constituem diretrizes das ações e 
s e r v i ç o s  p ú b l i c o s  de sa úd e  
textualmente consagradas no Texto de 
Outubro de 1988.

Questão 42

Quanto à composição e funções do Poder 
Legislativo, todas as afirmativas abaixo 
estão corretas, exceto:

a) a função legislativa está diretamente 
relacionada à de criação e inovação
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da ordem jurídica admitindo-se, 
c o n f o r m e  d i s p o s t o  no t ex to  
constitucional, o exercício desta 
função preferentemente pelo Poder 
Legislativo, sem, contudo, excluir do 
seu exercício o Poder Executivo e até 
o Poder Judiciário.

b) a estruturação do Poder Legislativo na 
República Federativa do Brasil dá-se, 
via de regra, sob a forma unicameral, 
admitindo-se, no entanto, a forma 
bicameral na esfera federal.

c) a Câmara dos Deputados compõe-se 
de representantes do povo, e o 
Senado Federal, compõe-se de 
representantes da Federação, sendo 
e s t e s  e l e i t o s  pe lo  s i s t e m a  
proporcional e aqueles pelo sistema 
majoritário.

d) A representação legislativa dos 
Territórios Federais, na órbita federal, 
dá-se exclusivamente por meio de 
deputados federais, em número de 
quatro deputados para cada Território.

e) as c o m p e tê n c i a s  p r i va t i vas  
at r ibuídas,  respect ivamente,  à 
Câmara dos Deputados e ao Senado 
Federal, de autorizar a instauração de 
processo contra o Presidente da 
República e de processar e julgar o 
Presidente e o Vice-Presidente da 
R e p ú b l i c a  n o s  c r i m e s  de 
r e s p o n s a b i l i d a d e ,  con s t i t uem 
exemplos de funções atípicas do 
Poder Legislativo e, então, da 
incidência do critério ou sistema dos 
freios e contrapesos

Questão 43

Sobre direitos políticos e nacionalidade, 
todas as afirmativas estão corretas, 
exceto:

a) a c a p a c i d a d e  e l e i t o ra l  a t i va 
corresponde ao direito à elegibilidade 
implicando na possibilidade de

brasileiros natos ou naturalizados 
exercerem o direito de ser votados 
para o exercício de cargos públicos 
eletivos, respeitadas as restrições 
constitucionais.

b) a soberania popular engloba o direito 
ao sufrágio, os sistemas eleitorais e o 
procedimento eleitoral.

c) o direito ao sufrágio é um direito 
público subjet ivo,  de natureza 
democrática e política, fundamentado 
na soberania popular e no princípio 
representativo.

d) a garantia da não extradição em 
c a r á te r  a b s o l u to  s o m e n te  é 
assegurada aos brasileiros natos, 
sen do ,  p o r t a n t o  a d m i t i d a  a 
possibilidade de extradição, pela via 
da e x c e ç ã o ,  de b r a s i l e i r o s  
naturalizados e de estrangeiros 
residentes no Brasil, nos termos da lei.

e) os direitos políticos podem ser 
qualificados como direitos políticos 
positivos e direitos políticos negativos, 
sendo que estes englobam as 
inelegibilidades e a privação dos 
direitos políticos.

Questão 44

Conforme o texto constitucional de 1988, 
marque a alternativa correta:

a) no Estado brasileiro a forma de 
governo é a republicana e o sistema 
de governo é o presidencialista, sendo 
que o exercício da chefia de governo 
e da chefia de Estado reune-se nas 
mãos de uma só pessoa: o Presidente 
da República.

b) no Estado brasileiro a forma de 
governo é presidencialista e o sistema 
de governo é republicano, sendo 
assegurado ao Presidente da 
República exercer ao mesmo tempo 
as funções de chefe de Estado e de
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chefe de governo

c) como chefe de Estado, o Presidente 
da República incumbe-se de gerenciar 
os negócios internos do Estado 
Federal e de participar do processo 
legislativo nos termos estabelecidos 
na Constituição Federal, além de 
representara República Federativa do 
B r a s i l  p e r a n t e  os E s t a d o s  
estrangeiros; e como chefe de 
governo ele age na órbita interna 
como magistrado supremo da nação 
brasileira encarregado de zelar pela 
unidade do Estado Federal.

d) quando Presidente da República 
exercita a competência de decretar o 
estado de sítio, o estado de defesa e a 
intervenção federal entende-se que aí 
ele age como chefe de Estado e 
quando ele exercita a competência de 
a c r e d i t a r  os r e p r e s e n t a n t e s  
d i p l o m á t i c o s  d o s  E s t a d o s  
es t r ange i ros  e ce lebra r  atos 
internacionais, nestes casos ele age 
como chefe de governo.

e) da nomenc la tu ra ,  Repúbl i ca 
Federativa do Brasil pode-se inferir 
que a forma de governo do Estado 
brasileiro é a federativa e o sistema de 
governo adotado é o federativo.

Questão 45

Analise o caso concreto hipotético abaixo 
e, a seguir, assinale a alternativa correta 
correspondente.

Flermanus Putman, nasceu na Áustria, é filho 
de pai dinamarquês e de mãe brasileira que 
t rabalha como em presária  do ramo 
imobiliário. Ao atingir a maioridade resolve vir 
residir no Brasil, com seus avós maternos. 
Visando a aquisição da nacionalidade 
brasileira ele:

a) pode requerer, a qualquer tempo, a 
nacionalidade originária brasileira, 
podendo gozar de todos os direitos

cons t i t uc i ona is  ineren tes  aos 
brasileiros natos.

b) deve declarar a sua opção pela 
nacionalidade brasileira em até um 
ano, isto porque ele já atingiu a 
maioridade, sendo-lhe garantida a 
nacionalidade secundária.

c) pode deve requer a sua naturalização 
e não optar pela nacionalidade 
brasileira, vez que ele nasceu no 
estrangeiro, filho de pai estrangeiro e, 
embora sua mãe seja brasileira, ela 
não estava a serviço do seu país.

d) t e r á  g a r a n t i d o  o d i r e i t o  à 
naturalização, após quinze anos de 
residência no Brasil, e não o direito a 
nacionalidade brasileira vez que ser 
ele, juridicamente, estrangeiro.

e) deverá requer sua naturalização 
perante o órgão competente e, em 
sendo de fe r i do  o pedido de 
naturalização, passa ao status de 
brasileiro naturalizado, podendo, 
inclusive, sujeitar-se à extradição se 
envolvido em crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins.

Questão 46

A Constituição Federal assegura, 
expressamente, os seguintes direitos e 
garantias fundamentais:

I- em matéria criminal, á instransmitibilidade 
da pena de forma absoluta;
II- á individualização das penas de privação 
ou restritiva de liberdade, de prestação social 
alternativa, de multa e de suspensão ou 
interdição de direitos.
III- à liberdade do casal em decidir a respeito 
do planejamento familiar, fundada nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e 
da patern idade responsável, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas
IV- a todos, o acesso universal igualitário aos 
serviços de saúde.
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Pode-se afirmar que estão corretos os 
itens:

a) III e IV, apenas.
b) II, III e IV, apenas.
c) le  II, apenas.
d) I, II, III e IV.
e) IeIII,apenas.

Questão 47

Dentre as alternativas abaixo assinale a 
incorreta:

a) a idade mínima de trinta e cinco para 
ocupar cargos públicos é comum a 
certos cargos do Legislativo, do 
Executivo e do Judiciário.

b) a regulamentação fiscalização e 
controle das ações de saúde é 
competência do Estado, devendo sua 
execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e por pessoa 
física ou jurídica de direito privado.

c) o Poder Legislativo municipal é 
representado pela Câmara Municipal 
e compõe-se de vereadores eleitos 
pelo sistema proporcionai, para 
mandato de 4 anos que se inicia em 1o 
de janeiro e finda em 31 de dezembro

d) a legitimidade processual do sindicato 
para atuar na defesa de direitos 
subjet ivos dos in tegrantes da 
categoria por ele representada limita- 
se à orbita de direitos subjetivos 
coletivos e não direitos subjetivos 
individuais dos seus filiados.

e) a criação ou extinção de cargos e a 
remuneração dos serviços auxiliares 
do Supremo Tribunal Federal, dos 
Tribunais Superiores e dos Tribunais 
de Justiça estão condicionadas à 
deliberação do Poder Legislativo 
competente.

Questão 48

Constituem liberdades individuais e 
coletivas fundamentais expressas na 
ordem constitucional em vigor:

a) o habeas corpus, o h abe as data, o 
mandado de segurança, o mandado 
de injunção e a ação popular.

b) de consciência, de religião, de 
assistência religiosa e de convicção, 
da presunção da inocência e da 
publicidade dos julgamentos em 
matéria judiciai e administrativa.

c) de reunião e de associação, de 
consciência, de religião, de obrigação 
de fazer ou deixar de fazer somente 
em virtude de lei.

d) de escusa de conhecimento da lei, de 
trabalho, ofício ou profissão.

e) de expressão e de manifestação do 
pensamento, de trabalho, ofício ou 
profissão, de locomoção e de reunião 
e de associação.

Questão 49

Os direitos e deveres individuais e 
c o l e t i v o s  c o m p õ e m ,  
exempl i f i ca t i vamente ,  o catálogo  
encerrado no artigo 5° da Constituição 
Federal de 1988. Sobre este tema marque 
a alternativa correta.

a) o princípio constitucional do juiz e do 
promotor natural expressa-se na 
seguinte forma: a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça de direito, não sendo 
admitido juízo ou tribunal de exceção.

b) a ação popular figura entre os 
instrumentos de tutela das liberdades 
constitucionais, sendo o instrumento 
constitucional apropriado a possibilitar 
a qu a lq ue r  nac iona l  exe rce r
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prerrogativas, direitos e liberdades 
constitucionais inerentes à cidadania, 
impedidos de exercício por falta de 
norma regulamentadora.

c) são gratuitas as ações de habeas 
corpus, habeas data, mandado de 
segurança coletivo e de outros atos 
necessários ao exercício da cidadania

d) a partir da Emenda Constitucional 
45/2004,  todos os tratados e 
convenções internacionais sobre 
direitos humanos serão equivalentes 
às emendas constitucionais no direito 
brasileiro.

e) a inviolabilidade do domicílio não 
constitui um direito fundamental de 
exercício irrestrito, pois a Constituição 
impõe, textual mente, restrições ao 
exercício deste direito na medida em 
que  p e r m i t e  a p e n e t r a ç ã o ,  
independente de consentimento do 
morador, nos casos de prestação de 
socorro, de desastre ou, durante o dia, 
por determinação judicial.

Questão 50

Marque a alternativa correta:

a) a concessão de indulto é competência 
indelegável atribuída ao Presidente da 
República, tendo caráter generalista e 
que vem em conseqüência de uma 
condenação.

b) a anistia por ter um caráter genérico, 
compreendendo todos quantos se 
envolveram no delito, materializa-se 
por ato legislativo, podendo ser 
concedida a qualquer tempo, mesmo 
sem formação do processo.

c) a anistia e o indulto têm caráter 
generalista podendo ser concedidos a 
q u a l q u e r  t empo,  pelo Poder  
Executivo, sem formação do processo 
por abrangerem os delitos de natureza 
política.

d) o indulto decorre de ato legislativo, tem 
caráter particular e limita-se ao 
delinquente condenado pela prática 
de delitos de comuns.

e) a anistia decorre de ato do Poder 
Executivo, tem caráter generalista, 
c o m p r e e n d e n d o  a t od os  os 
condenados por prática de crimes 
comuns ou políticos.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL

Questão 51

Atualmente muito se tem discutido nos 
veículos de comunicação em relação a 
uma possível redução da maioridade 
penal. Para fins práticos, segundo a 
legislação atual, a maioridade penal 
começa:

a) À zero hora do dia em que a pessoa 
completa dezoito anos de idade;

b) À hora correspondente a de seu 
nascimento, no dia do décimo oitavo 
aniversário;

c) Á meia-noite do dia do décimo oitavo 
aniversário;

d) Ao meio-dia dia do décimo oitavo 
aniversário, na hipótese de ser 
desconhecida a hora exata do 
nascimento;

e) Ao meio-dia dia do décimo oitavo 
aniversário em qualquer hipótese.

Questão 52

Em relação ao crime de aborto em suas 
diversas modalidades tipificadas nos 
artigos 124 a 128 do Código Penal é
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INCORRETO afirmar:

a) Para a realização do aborto de 
gravidez resultante de estupro, basta 
que o médico tome conhecimento da 
ocorrência policial, não necessitando 
de autorização judicial ;

b) Em caso de aborto necessário feito por 
médico, nenhum crime pratica a 
enfermeira que o auxiliou;

c) O namorado que acompanha a 
gestante que deseja abortar ou paga o 
aborto criminoso, a pedido dela, 
comete o crime de auto-aborto na 
condição de co-autor;

d) Para a rea l i zação do abor to 
n e c e s s á r i o  é p r esc ind í ve l  o 
consentimento da gestante ou de seus 
familiares;

e) No caso de incapaz vítima de estupro 
que resultou em gravidez, em 
conformidade ao que preceitua o 
Código Penal, a autorização para a 
realização do aborto deve partirde seu 
representante legal.

Questão 53

Servidor público, no exercício da função, 
que por mero capricho, deixa de cumprir 
ordem judicial que lhe foi transmitida em 
cumprimento de mandado, pelo Oficial de 
Justiça. Assim agindo, o mencionado 
servidor público comete o crime de:

a) Desacato;
b) Abuso de autoridade;
c) Concussão;
d) Prevaricação;
e) Desobediência.

Questão 54

A inabilitação temporária para o exercício 
de função pública cominada aos delitos de 
abuso de autoridade, previstos na Lei n. 
4.898/65, quando aplicada de forma 
isolada e autônoma, tem a natureza de:

a) Pena acessória;
b) Pena administrativa;
c) Pena restritiva de direitos;
d) Efeito da condenação;
e) Pena principal.

Questão 55

Em relação ao crime de tortura tipificado 
na Lei n. 9.455/97 (Lei da Tortura) o 
sofrimento físico ou mental ao qual foi 
submetida a vítima:

a) Sempre é antecedido da exigência de 
ter sido intenso;

b) É antecedido da exigência de ter sido 
intenso apenas quando o agente for 
funcionário público;

c) É antecedido da exigência de ter sido 
intenso apenas quando o agente for 
ascendente ou descendente da 
vítima;

d) É antecedido da exigência de ter sido 
intenso apenas quando houver o 
emprego de violência ou ameaça;

e) Nem sem pre é antecedido da 
exigência de tersido intenso.

Questão 56

Entre as afirmativas seguintes, assinale a 
que corresponde à nova Lei Antitóxicos
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(Lei n.° 11,343/2006).

a) A nova lei não permite que se aplique 
qualquer tipo de sanção ao usuário;

b) A nova lei manteve, no caso do 
usuário, as mesmas penas previstas 
na lei antiga (Lei n.° 6.368/1976);

c) A nova lei pune o crime de tráfico de 
entorpecente na mesma gravidade 
com que era punido na lei antiga (Lei 
n.° 6.368/1976);

d) Pelo fato da nova lei não permitir que 
se aplique qualquer tipo de sanção ao 
usuário é entendimento pacífico entre 
os operadores do direito e setores da 
s o c i e d a d e  q u e  h o u v e  a 
descri minalização do uso de drogas 
no Brasil;

e) A nova lei cria crime inexistente na lei 
an te r i o r  (Lei  n.° 6 .369/1976)  
consistente no oferecimento eventual 
de droga, sem intuito de lucro, a 
pessoa de relacionamento do agente, 
para juntos consumirem.

Questão 57

Em relação à Lesões Corporais de um 
modo geral e à Violência Doméstica e 
Familiar é INCORRETO o que se afirma 
em:

a) Como a Lei 11.340/06 visa a coibir a 
Violência Doméstica e Familiar contra 
a mulher, sendo aplicada em relações 
familiares, íntimas e de afeto. É 
necessária a comprovação de que 
ocorre ou tenha ocorrido a coabitação;

b) Lesão corporal culposa e a de 
natureza leve são delitos de ações 
penais públicas condicionadas a 
representação da vítima ou de seu 
representante legal;

c) Na lesão corporal culposa, o Juiz 
poderá deixar de aplicar a pena se as 
conseqüências da infração atingirem o 
próprio agente de forma tão grave que 
a s a n ç ã o  p e n a i  s e  t o r n e  
desnecessária;

d) ALei 11.340/06 resguarda a mulher de 
Violência Doméstica e Familiar 
independente de orientação sexual;

e) Após divorciados, Carlos agride Carla 
na residência dela, quando vai visitar 
seus filhos. Nesse caso havendo 
lesões decorrentes dessas lesões 
incidirá aumento especial de pena 
pelo fato de se enquadrar como 
Violência Doméstica e Familiar contra 
mulher.

Questão 58

Pretoriano pretendendo obterá confissão 
de Súdi to acerca  da prát ica de 
determinada conduta delituosa queima-o 
por meio de choques com um fio 
desencapado. Entretanto, sem prestar 
atenção a corrente elétrica utilizada vem a 
causar a morte de Súdito. Dessa forma, à 
luz da atual lei de Crimes de tortura (Lei n° 
9.455 de 7 de abril de 1997) é correto 
afirmar-se que:

a) Pretoriano praticou o delito de 
homicídio qualificado pelo emprego de 
meio insidioso ou cruel;

b) Pretoriano praticou os delitos de 
homicídio qualificado e tortura;

c) Pretoriano praticou o delito de lesões 
corporais seguidas de morte;

d) Pretoriano praticou o delito de tortura 
qualificada pelo resultado morte;
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e) Pretoriano praticou o delito de 
homicídio culposo uma vez que a sua 
intenção era apenas a de torturar.

Questão 59

L e v a n d o - s e  em c o n s i d e r a ç ã o ,  
exclusivamente, os tipos penais da Lei n.° 
10.826/03, conhecida como Estatuto do 
D es a r m a m e n to ,  aque le  que é o 
responsável legal pelo estabelecimento 
comercial, e que em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, 
possuir arma de fogo de uso permitido no 
seu local de trabalho:

a) Comete, em tese, o crime de omissão 
de cautela;

b) Comete, em tese, o crime de posse 
irregular de arma de fogo de uso 
permitido;

c) Não comete crime algum, mas mera 
infração administrativa;

d) Comete, em tese, o crime de posse 
ilegal de arma de fogo de uso restrito;

e) Comete em tese, o crime de porte 
ilegal de arma de fogo de uso 
permitido.

Questão 60

Em relação à Lei 8.137/90 assinale a única 
alternativa INCORRETA:

a) A mencionada lei (8.137/90) define 
crimes contra a ordem tributária, 
econômica e contra as relações de 
consumo;

b) Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou 
utilizar documento que saiba ou deva 
saber falso ou inexato, com a intenção

de: suprimir ou reduzir tributo, ou 
con tribu ição socia l e qualquer 
acessório constitui crime de ordem 
tributária praticado por particular;

c) A omissão intencional de declaração 
de renda, bens ou fatos no intuito de 
suprim ir ou reduzir tributo, ou 
con tribu ição socia l e qualquer 
acessório, não tipifica crime contra a 
ordem tributária;

d) Nos crimes contra a ordem tributária é 
necessário verificar a intenção por 
parte do sujeito ativo no sentido de 
suprimirou reduzirotributo;

e) Quem, de qualquer modo, inclusive 
por meio de pessoa jurídica, concorre 
para os crimes definidos na Lei 
8.137/90, incide nas penas a estes 
cominadas, na medida de sua 
culpabilidade.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL 
PENAL

Questões Direito Processual Penal

Questão 61

Acerca do Inquérito Policial é correto 
afirmar:

a) Sempre acompanhará a denúncia ou a 
queixa, sendo indispensável para a 
propositura dessas;

b) É inform ado pelo princípio do 
contraditório;

c) Não tem prazo para seu término, 
desde que, esteja solto o réu;

para seu término, desde que, esteja solto 
o réu;

d) Nele é assegurado o exercício da 
ampla defesa;
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e) O inquérito deverá terminar no prazo 
de 10 dias, se o indiciado tiver sido 
preso em flagrante, ou estiver preso 
preventivamente;

Questão 62

Em relação à notitia críminis que segundo 
o autor Guilherme de Souza Nucci: “É a 
ciência da autor idade policial da 
ocorrência de um fato criminoso” é 
correto afirmar:

a) Ocorre apenas quando a divulgação 
se dá por intermédio da imprensa;

b) Pode chegar ao conhecimento da 
autoridade policial através da prisão 
em flagrante;

c) S e m p r e  t o r na  o b r i g a t ó r i a  a 
instauração de inquérito policial para 
apuração do fato delituoso;

d) Im p l i c a  n e c e s s a r i a m e n t e  no 
indiciamento de quem foi indicado 
como provável autor da infração 
penal;

e) É a comunicação formal ou anônima 
da prática de um crime levada à 
imprensa falada, televisada ou escrita.

Questão 63

Sobre a ação penal, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Nos casos de ação penal pública 
condicionada à representação, é 
possível a retratação até o trânsito em 
julgadodadecisão;

b) Seja qual for o crime, quando 
praticado em detrimento do patrimônio 
ou interesse da União, Estado e 
Município, a ação penal será pública;

c) Qualquer pessoa do povo poderá

provocar a iniciativa do Ministério 
Público, nos casos em que caiba a 
ação pública;

d) Será admitida ação privada nos crimes 
de ação pública, se esta não for 
intentada no prazo legal;

e) São princípios da ação penal pública 
incondicionada, dentre outros, a: 
obrigatoriedade, indisponibilidade, 
oficialidade.

Questão 64

Acerca dos Processos em Espécie e de 
Ritos Processuais assinale a alternativa 
correta:

a) Nos procedim entos ordinário e 
sumário, oferecida a denúncia ou 
queixa, o juiz, se não a rejeitar 
liminarmente, recebê-la-á e ordenará 
a citação do acusado para responder à 
acusação, por escrito, no prazo de 20 
dias;

b) Nos procedim entos ordinário e
sumário, oferecida a denúncia ou 
queixa, o juiz, se não a rejeitar
liminarmente, recebê-la-á e ordenará 
a citação do acusado para responderá 
acusação, por escrito, no prazo de 03 
dias;

c) Nos procedim entos ordinário e
sumário, oferecida a denúncia ou 
queixa, o juiz, se não a rejeitar
liminarmente, recebê-la-á e ordenará 
a citação do acusado para responder à 
acusação, por escrito, no prazo de 10 
dias;

d) Nos procedim entos ordinário e
sumário, oferecida a denúncia ou 
queixa, o ju iz, se não a rejeitar
liminarmente, recebê-la-á e ordenará 
a citação do acusado para responder à
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acusação, por escrito, no prazo de 15 
dias;

e) Nos procedim entos ordinário e 
sumário, oferecida a denúncia ou 
queixa, o juiz, se não a rejeitar 
liminarmente, recebê-la-á e ordenará 
a citação do acusado que após citado 
terá a primeira oportunidade de 
manifestação no processo apenas na 
oportunidade de apresentação de 
defesa preliminar após a oitiva das 
testemunhas.

Questão 65

Em caso de infração permanente, 
cometida em território de duas ou mais 
jurisdições, a competência se firmará:

a) Será competente o juízo da comarca 
onde transcorreu a maior parte da 
ação criminosa;

b) Pelo domicílio do réu;

c) Pelo domicílio da vítima;

d) Peladistribuição;

e) Peia prevenção,que ocorre quando 
um juiz tiver antecedido aos outros na 
prática de algum ato do processo ou 
de medida a este relativa, ainda que 
anterior ao oferecimento da denúncia 
ou da queixa.

Questão 66

A polícia, através de telefonema anônimo, 
recebeu notícia de que Nostálgico, 
conhecido traficante da região, guardava 
substância entorpecente em sua casa e 
iria repassá-la. Foi armado um esquema 
para surpreendê-lo, tendo sido efetivada a

prisão quando o traficante saía da casa 
levando a droga. Em qual tipo de prisão 
em flagrante se enquadra o preso?

a) Flagrante próprio;
b) Quase flagrante;
c) Flagrante esperado;
d) Flagrante presumido;
e) Flagrante impróprio;

Questão 67

Em relação à suspensão condicional do 
processo, prevista no art. 89 da Lei n. 
9.099/95:

a) Pode ocorrer antes do oferecimento 
da denúncia;

b) Dispensa a manifestação do Defensor 
do acusado acerca de sua aceitação 
ou não, basta a aceitação do acusado;

c) Pode ocorrer antes do recebimento da 
denúncia;

d) Pode Ocorrer a qualquer momento, 
inclusive durante a execução penal;

e) É cabível nos crimes em que a pena 
mínima cominada for igual ou inferior a 
um ano, abrangidos ou não por essa 
lei.

Questão 68

Em relação aos recursos Previstos no 
Código de Processo Penal é correto 
afirmar:

a) O Ministério Público poderá desistir de 
recurso que haja interposto;

b) Em consagração ao princípio da 
legalidade, e como todo cidadão é 
fiscal da lei, qualquer cidadão pode 
interpor recurso mesmo que não tenha 
interesse na reforma ou modificação
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da decisão;

c) Caberá recurso em sentido estrito 
contra a sentença que pronunciar o 
réu;

d) A interposição de um recurso por 
outro, em qualquer hipótese, gera a 
i m p o s s i b i l i d a d e  d e  s e u  
reconhecimento;

e) Nenhuma das alternativas está 
correta.

Questão 69

O procedimento comum será ordinário 
quando:

a) Tiver por objeto crime cuja sanção 
máxima cominada for igual ou superior 
a 4 (quatro) anos de pena privativa de 
liberdade;

b) Tiver por objeto crime cuja sanção 
máxima cominada seja inferior a 4 
(quatro) anos de pena privativa de 
liberdade;

c) Para as infrações penais de menor 
potencial ofensivo, na forma da lei;

d) Nos crimes apenados com prisão 
independente do quantitativo imposto;

e) Nos crimes apenados com detenção 
independente do quantitativo imposto.

Questão 70

Em relação ao habeas corpus assinale a 
alternativa correta:

a) N e c e s s a r i a m e n t e  deverá  ser  
interposto por advogado;

b) O direito brasileiro contemplou apenas 
o preventivo;

c) Poderá ser impetrado por qualquer 
pessoa, emseufavorou de outrem;

d) O direito brasileiro contemplou apenas 
o repressivo;

e) A concessão de habeas corpus 
sempre porá fim ao processo criminal.

Noções de Legislação Aplicada

Questão 71

Acerca do Regime Jurídicos dos 
Servidores Públicos Civis do Estado de 
Roraima, assinale a opção certa:

a) a aquisição da estabilidade pelo 
s e r v i d o r  o c u p a n t e  de ca rgo  
comissionado pressupõe o efetivo 
exercício por 3 (três) anos e a 
habilitação em estágio probatório;

b) O Regime Jurídico previsto na Lei 
Complementar 053/2001 aplica-se a 
todos servidores do Estado de 
Roraima, inclusive aos militares;

c) O servidor que não tomar posse no 
prazo legal será exonerado;

d) Caso o servidor não seja aprovado no 
e s t á g i o  p r o b a t ó r i o  d e v e r á  
necessariamente ser exonerado.

e) O servidor perderá o cargo efetivo se 
não for aprovado em procedimento de 
avaliação periódica de desempenho, 
desde que assegurada a ampla 
defesa.

Questão 72

Analise a seguinte situação hipotética: 
André foi aprovado em concurso público 
para o cargo de Agente Penitenciário do 
Estado de Roraima, tomou posse e, no 
prazo legal, entrou em exercício. Durante 
o estágio probatório, verificou-se que 
André não era assíduo, o que foi apurado 
na avaliação final desse período. 
Considerando esse quadro e à luz da Lei 
Complementar n 0 053/01, marque a opção 
correta.
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a) Ao final do estágio probatório, caso 
André não seja considerado aprovado, 
o mesmo deverá ser demitido.

b) Se André fosse servidor estável da 
administração pública antes da posse 
no novo cargo, não seria afastado do 
serviço público devido à reprovação 
no estágio probatório. Nesse caso, 
seria reconduzido ao cargo que 
anteriormente ocupava.

c) O período de avaliação conhecido 
como estágio probatório dura, no 
máximo, quarenta e oito meses.

d) Caso André sofresse alguma limitação 
física que impossibilitasse o exercício 
de suas funções,  poderia ser 
reintegrado.

e) André, durante o estágio probatório, 
poderá fazer jus à licença para tratar 
de assuntos particulares.

Questão 73

É proibição aplicável ao servidor público, 
EXCETO:

a) valer-se do cargo para obter proveito 
pessoal ,  em detrim ento da 
dignidade da função pública.

b) delegar funções a pessoas estranhas 
à repartição, fora dos casos previstos 
em lei.

c) cumprir as ordens superiores, exceto 
quando manifestamente ilegais;

d) a tu a r  como  p r o c u r a d o r  ou 
intermediário, junto à repartições 
públicas, salvo quando se trata de 
benef íc i os  p rev idenc iár i os  ou 
assistenciais de parentes até o 
segundo grau, e de cônjuge ou 
companheiro;

e) p a r t i c i p a r  da g e r ê n c i a  ou 
administração de empresa privada, de

sociedade civil, salvo a participação 
nos conselhos de administração e 
fiscal de empresas ou entidades em 
que o Estado detenha, direta ou 
indiretamente, participação do capital 
social, sendo-lhe vedado exercer o 
comércio, exceto na qualidade de 
acionista, cotista ou comanditário;

Questão 74

De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores do Estado de Roraima, o 
Agente Penitenciário que agir de forma 
desidiosa sofrerá a pena de:

a) demissão, mediante instauração de 
processo administrativo disciplinar 
sumário, a ser concluído no prazo 
máximo de 30 dias.

b) exoneração, a critério da autoridade 
competente.

c) suspensão peio prazo de 90 dias, 
considerando a relevância do fato.

d) demissão, mediante instauração de 
processo administrativo disciplinar, 
que deverá ser concluído no prazo 
máximo de 60 dias.

e) suspensão peio prazo de 15 dias, a ser 
a p u r a d a  e m s i n d i c â n c i a  
administrativa.

Questão 75

O instituto previsto na Lei de Execução 
Penal que concede ao condenado em 
regime fechado ou semi-aberto o direito 
de, a cada três dias de trabalho, 
descontar um dia de pena é denominado:

a) remição
b) progressão.
c) regressão.
d) perdãojudicial
e) detração
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Questão 76

Marque a opção abaixo que configura a 
única hipótese permit ida ao juiz  
determinar a fiscalização do preso por 
meio da monitoração eletrônica:

a) nos casos de prisão preventiva
b) na hipótese de regime fechado
c) na hipótese de regime aberto
d) na hipótese de determinação da prisão 

domiciliar
e) daqueles que estão em liberdade 

condicional

Questão 77

Analise as afirmações e assinale a 
alternativa correta:

I. Os condenados que cumprem pena em 
regime semi-aberto e regime fechado 
poderão obter autorização para saída 
temporária do estabelecimento.
II. A autorização para saída temporária será 
concedida por ato motivado do Juiz da 
execução, ouvidos o Ministério Público e a 
administração penitenciária.
III. Constituem direitos dos presos, dentre 
outros, o chamamento nominal, audiência 
especial com o diretor do estabelecimento 
prisional, assistência material, à saúde, 
jurídica, educacional, social e religiosa; visita 
do cônjuge, da companheira, de parentes e 
amigos em dias determinados; constituição 
de pecúlio; previdência social, etc.
IV. Na hipótese da suspensão condicional 
prevista na Lei de Execução Penal, o Juiz 
poderá suspender, pelo período de 2 (dois) a 
4 (quatro) anos, a execução da pena privativa 
de liberdade, não superior a 4 (quatro) anos, 
na forma prevista no Código Penal.

a) apenas as alternativas I e II estão 
corretas;

b) apenas a alternativa 111 está correta;
c) apenas as alternativas III e IV estão 

corretas;
d) apenas as alternativas II e III estão 

corretas;

e) apenas as alternativas li e IV estão 
corretas;

Questão 78

A Assembléia Geral proclamou a 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos como o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as 
nações, com o objetivo de que cada 
indivíduo e cada órgão da sociedade, 
tendo sempre em mente a Declaração, se 
esforcem, através do ensino e da 
educação, por promover o respeito a 
esses direitos e liberdades, e, pela adoção 
de medidas progressivas de caráter 
nacional e internacional, por assegurar o 
seu reconhecimento e a sua observância 
universal e efetiva, tanto entre os povos 
dos próprios Estados-Membros, quanto 
entre os povos dos territórios sob sua 
jurisdição. Com relação aos Direitos 
Humanos, é correto afirmar que:

a) Toda pessoa tem o direito de tomar 
parte no governo de seu país, 
diretamente ou por intermédio de 
representantes livremente escolhidos.

b) Segundo a Declaração de Direitos 
Huma no s ,  são i nv i o l áv e i s  a 
intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua 
violação.

c) Ninguém será privado em nenhuma 
hipótese de sua nacionalidade, nem 
do direito de mudar de nacionalidade.

d) Toda pessoa tem direito à liberdade de 
locomoção e residência dentro das 
fronteiras de cada Estado, não sendo 
assegurado ao indivíduo apenas o 
direito de deixar seu próprio país.

e) a liberdade de reunião é assegurada 
à s  p e s s o a s  e m q u a l q u e r  
circunstância.
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Questão 79

São direitos do adolescente privado de 
liberdade previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, EXCETO:

a) ter acesso aos meios de comunicação 
social;

b) ser informado de sua situação 
processual, sempre que solicitada;

c) permanecer internado na mesma 
localidade ou naquela mais próxima 
ao dom icílio  de seus país ou 
responsável;

d) receber assistência religiosa, segundo 
a sua crença, e desde que assim o 
deseje;

e) r ece be r  v i s i tas ,  ao menos,  
mensalmente;

FIM DA PROVA

Questão 80

Acerca do habeas corpus, é INCORRETO 
afirmar:

a) O habeas corpus não se sujeita ao 
recolhimento de custas processuais.

b) Não é cabível a interposição de 
habeas corpus em favor de paciente 
que se encontre foragido.

c) É cabível habeas corpus tanto contra 
ato de autoridade pública como contra 
ato de particular, sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade 
de locomoção.

d) É dispensável a assistência de 
Advogado na hipótese de Habeas 
Corpus.

e) O juiz poderá de ofício, conceder a 
ordem de habeas corpus.
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