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NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

VERSÃO

D

INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta) questões objetivas
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (20 questões), Raciocínio Lógico (10 questões), Noções
Básicas de Informática (10 questões), Noções de Direito e Sociologia (30 questões) e Geografia e História da Paraíba (10
questões).

II. Verifique se seu nome, número de inscrição e versão de prova estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro,
notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. A leitura do cartão de respostas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma
alternativa.
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
IX. Os candidatos não poderão levar seu Caderno de Questões. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas
e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
X. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 03 (três) horas após seu início.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, tablet ou similares.
Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto

Santinho
(Luiz Fernando Veríssimo)
Me lembro com clareza de todas as minhas professoras,
mas me lembro de uma em particular. Ela se chamava Dona
Ilka. Curioso: por que escrevi “Dona Ilka” e não Ilka? Talvez
por medo de que ela se materializasse aqui ao meu lado e
exigisse o “Dona”, onde se viu tratar professora pelo primeiro
nome, menino? No meu tempo ainda não se usava o “tia”.
Elas podiam ser boas e até maternais, mas decididamente
não eram nossas tias. A Dona Ilka não era maternal. Era uma
mulher pequena com um perfil de passarinho. Um pequeno
passarinho loiro. E uma fera.
Eu era aluno “bem-comportado”. Era um vagabundo, não
aprendia nada, vivia distraído. Mas comportamento, 10. Por
isto até hoje faço verdadeiras faxinas na memória, procurando
embaixo de tudo e em todos os nichos a razão de ter sido, um
dia, castigado pela Dona Ilka. Alguma eu devo ter feito, mas
não consigo lembrar o quê. O fato é que fui posto de castigo.
Que consistia em ficar de pé num canto da sala de aula, com
a cara virada para a parede. (Isto tudo, já dá pra ver, foi mais
ou menos lá pela Idade Média.) Mas o que eu nunca esqueci
foi a Dona Ilka ter me chamado de “santinho do pau oco”.
Ser bem-comportado em aula não era uma decisão
minha nem era nada de que me orgulhasse. Era só o meu
temperamento. Mas a frase terrível da Dona Ilka sugeria que
a minha boa conduta era uma simulação. Eu era um falso. Um
santo falsificado! Depois disso, pelo resto da vida, não foram
poucas as vezes em que um passarinho imaginário com perfil
de professora pousou no meu ombro e me chamou de fingido.
Os santinhos do pau oco passam a vida se questionando.
Já outra professora quase destruiu para sempre qualquer
pretensão minha à originalidade literária. Era para fazer uma
redação em aula sobre a ociosidade, e eu não tinha a menor
ideia do que era ociosidade. Se a palavra fora mencionada
em aula tinha certamente sido num dos meus períodos de
devaneio, em que o corpo ficava ali, mas a mente ia passear.
E então, me achando formidável, fiz uma redação inteira sobre
um aluno que precisa fazer uma redação sobre a ociosidade
sem saber o que é isso, sua agonia e finalmente sua decisão
de fazer uma redação sobre um aluno que precisa fazer uma
redação sobre a ociosidade, etc. a professora chamou a
atenção de toda a classe para a minha redação. Eu era um
exemplo de quem acha que com esperteza pode-se deixar
de estudar e por isto estava ganhando um zero exemplar. Só
faltou me chamar de original do pau oco.
Enfim, sobrevivi. No ginásio, todos os professores eram
homens, mas não me lembro de nenhuma marca que algum
deles tenha deixado. As relações com as nossas pseudomães,
no primário, eram mais profundas. As duas histórias que eu
contei não têm nenhuma importância. Mas olha as cicatrizes.

2) Em relação ao entendimento do sentido global do
texto, é correto afirmar que:
a) não se lembrar do motivo pelo qual ficou de castigo
não é prova de que o menino era inocente.
b) somente as professoras mais maternais eram
chamadas de “tia” pelos alunos.
c) o bom comportamento do aluno era resultado de uma
postura rígida da professora.
d) a relação do menino com os professores do ginásio era
pior em função da idade daquele.
Considere as duas passagens destacadas abaixo para
responder às questões 3, 4 e 5 seguintes.
“Era uma mulher pequena com um perfil de passarinho. Um
pequeno passarinho loiro. E uma fera. “ (1º parágrafo)
“não foram poucas as vezes em que um passarinho
imaginário com perfil de professora pousou no meu ombro e
me chamou de fingido” (3º parágrafo)
3) A relação coesiva que se estabelece entre as três
frases do primeiro trecho em destaque evidencia-se
pelo seguinte mecanismo linguístico:
a) Repetição reiterada de pronomes indefinidos.
b) Omissão de verbo anteriormente explicitado.
c) Ausência de pontuação entre as orações.
d) Pronominalização de um sujeito simples.
4) Nota-se que a ação descrita no segundo trecho em
destaque corresponde, em relação ao primeiro, a uma
ideia de:
a) consequência. b) finalidade. c) concessão. d) causa.
5) No trecho “Um pequeno passarinho loiro. E uma
fera.”, são mostrados dois predicativos em relação a
um mesmo personagem. Essa relação entre termos
aponta para a seguinte figura de linguagem:
a) prosopopeia. b) paradoxo. c) eufemismo. d) metonímia.
6) Os pronomes relativos são importantes ferramentas
coesivas na elaboração dos textos. Desse modo,
assinale a alternativa em que NÃO se destaca um
exemplo desse tipo de pronome.
a) “mas não me lembro de nenhuma marca que algum
deles tenha deixado.” (5º§).
b) “Que consistia em ficar de pé num canto da sala de
aula,” (2º§).
c) “não foram poucas as vezes em que um passarinho
imaginário” (3º§).
d) “O fato é que fui posto de castigo.” (2º§).

1) O texto assume um caráter memorialístico
estabelecendo-se, assim, um recorte de posicionamento
a partir da perspectiva:
a) do leitor. b) dos alunos. c) do narrador. d) da professora.

RASCUNHO

1
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7) O modo como o pronome “me” foi empregado, no
início da primeira oração do texto caracteriza:
a) uma exigência da norma padrão em relação ao clíticos.
b) um exemplo de emprego facultativo registrado pela
norma.
c) um desvio da norma muito comum em registros mais
informais.
d) um caso de ênclise que revela a expressividade do
emissor.
8) Em ‘Talvez por medo de que ela se materializasse
aqui ao meu lado e exigisse o “Dona”’ (1º§), o caráter
hipotético do que se afirma no fragmento é introduzido
pelo “talvez” e reforçado pelos verbos flexionados no:
a) Pretérito perfeito do Indicativo.
b) Pretérito imperfeito do Subjuntivo.
c) Futuro do pretérito do Indicativo.
d) Futuro do Subjuntivo.
9) O sufixo “-inho”, presente no título, cumpre papel
expressivo denotando um sentido:
a) irônico. b) cordial. c) cômico. d) literal.
10) No segundo parágrafo, com o conteúdo entre
parênteses, o narrador apresenta, especificamente,
um juízo de valor acerca:
a) do castigo.
c) dos amigos.
b) da professora.
d) de si mesmo.
11) Em “Era um vagabundo, não aprendia nada, vivia
distraído.” (2º§), percebe-se que as orações são:
a) contraditórias semanticamente.
b) absolutas entre si.
c) dependentes morficamente.
d) independentes sintaticamente.
12) As locuções adverbiais modificam o sentido atribuído
pelo verbo. Assim, assinale a alternativa cujo fragmento
transcrito do texto NÃO destaca um exemplo desse
tipo de locução.
a) “Me lembro com clareza de todas as minhas
professoras” (1º§).
b) “em que um passarinho imaginário com perfil de
professora” (3º§).
c) “Que consistia em ficar de pé num canto da sala de
aula” (2º§).
d) “Eu era um exemplo de quem acha que com esperteza
pode-se deixar de estudar” (4º§).
13) Considerando o sentido da palavra “ociosidade”, que
foi tema da redação descrita no texto, pode-se entender
como antônimo desse vocábulo:
a) lealdade. b) desocupação. c) animação. d) trabalho.
Considere o fragmento abaixo para responder às questões
14, 15 e 16 seguintes.
“Já outra professora quase destruiu para sempre qualquer
pretensão minha à originalidade literária.”
14) O acento grave deixaria de ser obrigatório na seguintes
reescritura:
a) destruiu para sempre qualquer pretensão minha à
escrita.
b) destruiu para sempre qualquer pretensão à literatura
original.
c) destruiu para sempre qualquer pretensão à minha
originalidade.
d) destruiu para sempre qualquer pretensão àquela escrita
literária.
15) O termo destacado no fragmento exerce, sintaticamente,
a função de:
a) sujeito.
c) complemento nominal.
b) objeto direto.
d) predicativo do sujeito.

16) Assinale o vocábulo, destacado do trecho, que
apresenta, exatamente, a mesma classificação
morfológica de “outra”:
a) “minha”. b) “sempre”. c) “quase”. d) “qualquer”.
17) Em “e eu não tinha a menor ideia do que era
ociosidade”(4º§), o vocábulo destacado perdeu o
acento gráfico após a implementação do Novo Acordo
Ortográfico. O mesmo aconteceu com todas as
palavras abaixo, EXCETO:
a) joia. b) feiura. c) heroi. d) enjoo.
18) Embora pertençam a frases diferentes no texto, em
“Eu era um falso. Um santo falsificado!”(3º§), podese concluir, em função do paralelismo sintático, que
“um falso” e “Um santo falsificado” exercem a função
sintática de:
a) adjunto adnominal.
c) sujeito.
b) predicativo do sujeito.
d) complemento verbal.
19) Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo átono
esteja corretamente empregado em relação à norma
padrão.
a) “Me lembro com clareza de todas as minhas
professoras,” (1º§).
b) “Os santinhos do pau oco passam a vida se
questionando.” (3º§).
c) “todos os professores eram homens, mas não me
lembro” (5º§).
d) “E então, me achando formidável, fiz uma redação
inteira” (4º§).
20) Ao observar as duas ocorrências do verbo “lembrar”
em “Me lembro com clareza de todas as minhas
professoras” (1º§) e “mas não consigo lembrar o quê”
(2º§), nota-se que eles apresentam regências distintas
em função:
a) de suas alterações semânticas.
b) de apresentarem sujeitos com classificações distintas.
c) da flexão em tempos verbais diferentes.
d) de serem ou não verbos pronominais.
RACIOCÍNIO LÓGICO
21) Considerando o conjunto verdade dos conectivos
lógicos proposicionais e sabendo que o valor lógico
de uma proposição “p” é falso e o valor lógico de uma
proposição “q” é verdade, é correto afirmar que o valor
lógico:
a) da conjunção entre “p” e “q” é verdade
b) da disjunção entre “p” e “q” é falso
c) do bicondicional entre “p” e “q” é falso
d) do condicional entre “p” e “q”, nessa ordem, é falso
22) Os números estão dispostos em sequência lógica
0,5,50,5,10,45,10,15,40,15,...Nessas condições a soma
entre os dois próximos números dessa sequência é:
a) 60
b) 50
c) 45
d) 55
23) Duas torneiras abertas e com mesma vazão enchem
um tanque, que estava vazio, em 18 horas. Se mais uma
torneira, idêntica às duas, e com mesma vazão, fosse
aberta, então o tanque seria completamente cheio em:
a) 15 horas
c) 12 horas e meia
b) 12 horas
d) 27 horas
24) A negação da frase “Marcos é jogador de futebol e Ana
é ciclista” é:
a) Marcos não é jogador de futebol ou Ana não é ciclista
b) Marcos não é jogador de futebol e Ana não é ciclista
c) Marcos não é jogador de futebol ou Ana é ciclista
d) Marcos não é jogador de futebol se, e somente se, Ana
não é ciclista
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25) Cinco carros de corrida estão enfileirados aguardando
a largada. Sabe-se que atrás do vermelho só há um
carro e que na frente do azul só há um carro. O total
de carros na frente e atrás do carro marrom são iguais.
Se o carro amarelo está na frente do carro azul, então
o carro laranja é o:
a) último da fila
c) o quarto da fila
b) terceiro da fila
d) o segundo da fila
26) Sabe-se que dois quadrados têm o mesmo peso que
três triângulos. Sabe-se também que dois triângulos
têm o mesmo peso de três círculos. Se os objetos de
formatos iguais têm o mesmo peso, então é correto
afirmar que:
a) um triângulo pesa mais que um quadrado
b) três quadrados têm o mesmo peso que 7 círculos
c) um quadrado têm o mesmo peso de 2 círculos
d) quatro quadrados têm o mesmo peso que 9 círculos
27) Se Carlos foi ao cinema, então Paulo foi ao clube. Se
Paulo foi ao clube, então Maria foi ao show. Maria não
foi ao show. Logo:
a) Carlos foi ao clube
b) Paulo foi ao cinema
c) Carlos não foi ao cinema
d) Se Carlos foi ao cinema, então Maria não foi ao show

34) Quanto ao aplicativo para edição de textos do pacote
da Microsoft Office temos um botão com o símbolo
equivalente ao símbolo de pi: “¶”. Esse botão tem a
funcionalidade de:
a) desenvolver
cálculos
relativos
a
operações
trigonométricas
b) mostrar ou ocultar marcas de formatação
c) apresentar no meio do texto o valor numérico de pi, ou
seja: 3,14
d) realizar cálculos matemáticos relativos a uma tabela
35) No pacote da Microsoft Office, o software que permite
criar e desenvolver audiovisuais/apresentações, é
denominado PowerPoint. Quando se quer que todos
os slides contenham as mesmas fontes e imagens
(como logotipos), pode-se fazer essas alterações em
um só lugar, e elas serão aplicadas a todos os slides.
Esse recurso denomina-se tecnicamente como:
a) Slide Padrão
c) Slide Mestre
b) Transparência Padrão d) Transparência Mestre
36) Dos programas de computador abaixo, assinale a
alternativa que apresenta efetivamente um aplicativo
de correio eletrônico:
a) Mozilla Thunderbird
c) Microsoft Access
b) Paradox
d) PostScript

28) Se é verdade que algumas crianças são paulistas e
que nenhum atleta é paulista, então é necessariamente
verdade que:
a) alguma criança é atleta
c) nenhuma criança é atleta
b) alguma criança não é atleta d) algum atleta é criança

37) Se estivermos em uma planilha do MS-Excel, do
pacote da Microsoft Office, na célula C3 e, (no teclado)
teclarmos duas vezes a seta para a direita e em seguida
três vezes com a seta para baixo estaremos na célula:
a) F5 b) E6 c) 6E d) 7D

29) Um diretor deve escolher exatamente um professor e
dois alunos para representar a escola num evento. Se
na escola há 6 professores e 10 alunos, então o total de
escolhas possíveis para esse diretor é:
a) 270
b) 180
c) 360
d) 540

38) Quanto aos conceitos básicos sobre o editor de textos
do pacote da Microsoft Office, analise as afirmativas
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta (de
cima para baixo):
( ) no MS-Word existe a possibilidade de criarmos e
editarmos tabelas.
( ) existe o recurso de incluir equações matemáticas no
aplicativo MS-Word.
a) F - F b) V - F c) F - V d) V - V

30) Considere verdadeiras as seguintes afirmações:
• Todo professor é formado.
• Nenhum formado é estrangeiro.
Assinale a alternativa correta:
a) algum professor é estrangeiro
b) todo formado é professor
c) nenhum professor é estrangeiro
d) todo professor é estrangeiro
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
31) Com base em uma planilha eletrônica abaixo, do pacote
da Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta
o resultado da fórmula: =A2+C2/B1+A1*C1-B2
A
B
C
1
10
20
30
2
60
50
40
a) 255

b) 312

c) 50

d) -138

32) Quanto aos conceitos básicos de Internet e Intranet,
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta (de cima para baixo):
( ) na Internet é possível a transferência de arquivos entre
computadores.
( ) a Intranet é caracterizada por ser uma rede exclusiva e
fechada.
a) F - F b) V - F c) F - V d) V - V
33) São considerados ferramentas e aplicativos de
navegação na Internet os programas de computador
que recebem o nome em inglês de:
a) site b) cookie c) browser d) path
3

39) Assinale a alternativa que identifica corretamente os
conceitos técnicos básicos e características sobre a
Internet e Intranet:
a) a exploração comercial pela Intranet, por meio da
indústria, veio anteriormente do que a Internet
b) para utilizar a intranet é necessário que o usuário seja
autorizado, geralmente através de um login e senha
c) os protocolos utilizados na Intranet são totalmente
distintos quanto aqueles utilizados na Internet
d) a extensão geográfica de uma Intranet é muito maior
do que aquela abrangida pela Internet
40) Quanto aos conceitos básicos sobre grupos
de discussão, assinale a alternativa que esteja
tecnicamente correta:
a) são ferramentas de comunicação assíncronas, ou
seja, para o recebimento e envio de mensagens, não é
necessário que os participantes estejam conectados ao
mesmo tempo
b) são ferramentas de comunicação exclusivas da Internet,
e não de uma Intranet, para serem usadas, tanto para o
recebimento como para o envio de mensagens
c) são ferramentas de comunicação síncronas, ou seja, para
o recebimento e envio de mensagens, é necessário que
os participantes estejam conectados ao mesmo tempo
d) são ferramentas de comunicação tanto síncronas
como assíncronas, pois para o recebimento e envio
de mensagens, os participantes precisam estare
conectados em uma Intranet

IBFC_01 - VERSÃO D

NOÇÕES DE DIREITO E SOCIOLOGIA
41) No que concerne ao direito de representação previsto
na Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa
correta:
a) O direito de representação deve ser exercido por
meio de requerimento endereçado à autoridade que
tiver poder discricionário para aplicar ao particular a
respectiva sanção
b) A representação deve conter o relato do fato descrito
como abuso de autoridade, o rol de testemunhas, caso
estas existam, e a qualificação do acusado
c) O processo de responsabilidade administrativa contra
os particulares que cometerem arbitrariedades deve ser
disciplinado pelos órgãos públicos onde tais eventos
ocorrerem
d) O processo de responsabilidade civil impede a
aplicação de sanção de natureza penal às autoridades
que, no exercício de suas funções, cometerem abusos
42) Consideram-se crimes equiparados a hediondo, dentre
outros:
a) o tráfico de drogas e o terrorismo
b) o atentado violento ao pudor e o estupro
c) o latrocínio e o sequestro qualificado
d) a lavagem de dinheiro e o crime organizado
43) Com relação ao crime de tortura, assinale a alternativa
incorreta:
a) O crime de tortura contra pessoa menor de 18 (dezoito)
anos não mais se encontra previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente
b) O agente que deixa de agir em face do crime de tortura,
quando era possuidor do dever jurídico de apurar o
ilícito ou de evitar o seu advento, incorre na pena de 1
(um) a 4 (quatro) anos de detenção
c) Para que a condenação por crime de tortura possa
importar na perda do cargo público, o juiz deve fazer
constar tal efeito na sentença condenatória
d) O sujeito que venha a sofrer condenação por força da
prática do delito de tortura deve começar a cumprir a
pena privativa de liberdade em regime fechado
44) O Estatuto do Desarmamemto (Lei n⁰ 10.826 de 2003)
veda a concessão do porte de arma para os integrantes:
a) da Polícia Ferroviária Federal
b) da carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil
c) das Guardas Municipais de cidades com mais de
500.000 (quinhentos mil) habitantes
d) das Guardas Municipais das cidades com mais de
20.000 (vinte mil) e menos de 40.000 (quarenta mil)
habitantes, quando em serviço
45) Configura crime previsto no Estatuto do Desarmamento
(Lei n⁰ 10.826 de 2003) punido com pena de reclusão de
4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa:
a) empregar artefato incendiário em desacordo com a
orientação de regulamento ou sem a autorização de
quem de direito
b) favorecer a saída do território nacional de munição,
arma de fogo ou acessório, sem autorização da
autoridade competente
c) omitir-se em relação aos cuidados necessários para
evitar que pessoa com perturbação da saúde mental se
apodere de arma de fogo que seja de sua propriedade
d) fornecer, ainda que gratuitamente, munição, arma de
fogo ou explosivo a pessoa idosa ou desprovida de
discernimento mediano
46) Apresenta-se como medida aplicável aos pais ou
responsável, como tal prevista na Lei 8069 de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente):
a) suspensão da guarda
b) encaminhamento a serviços e programas promovidos
pela polícia
c) destituição da tutela
d) suspensão da curatela

47) Relativamente à prevenção da ocorrência de ameaça
ou violação dos direitos da criança e do adolescente,
como tal previsto no âmbito da Lei 8069 de 1990
(Estatuto da Criança e Adolescente), assinale a
alternativa correta:
a) é vedada a hospedagem de adolescente em hotel,
exceto se acompanhado ou autorizado pelo responsável
ou pelos pais
b) os adolescentes menores de catorze anos somente
poderão ingressar nos locais de exibição ou
apresentação quando acompanhados dos responsáveis
ou dos pais
c) nenhum adolescente pode viajar para fora da comarca
onde reside, desacompanhado do responsável ou dos
pais, sem expressa autorização do Poder Judiciário
d) nenhuma exibição ou apresentação será anunciada com
aviso de sua classificação, antes de sua transmissão
48) Assinale a alternativa correta. No que se refere ao
Inquérito Policial, assim dispõe o Código de Processo
Penal Brasileiro:
a) o inquérito policial, nos delitos em que a ação penal
pública venha a depender de representação, não
poderá ser iniciado sem ela
b) a polícia administrativa e preventiva deve ser exercida
pelas autoridades policiais e tem como escopo precípuo
a eludidação dos crimes
c) a norma processual penal possui vigência imediata,
admitindo-se eventualmente a ocorrência de prejuízo
em relação à eficácia dos atos consubstanciados sob a
égide do regramento anterior
d) a norma de caráter processual penal não admite
a aplicação analógica, razão pela qual veda a
complementação dos princípios jurídicos
49) Relativamente à ação penal, assinale a alternativa
correta:
a) o Promotor de Justiça poderá abrir mão do inquérito
policial, caso tenham sido apresentadas informações
que o permitam iniciar o processo penal, e, nesta
hipótese, deverá oferecer a denúncia no prazo de trinta
dias
b) as ações penais em que se apure a prática de
contravenção deverão ser intentadas mediante a
iniciativa do Promotor de Justiça, mas dependerão,
quando a norma determinar, de manifestação prévia do
Ministro da Justiça
c) Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento
do interesse ou do patrimônio dos entes federativos, a
ação penal será pública
d) Se a vítima for maior de 60 anos, o direito de
representação poderá ser exercido por qualquer
pessoa, independente de mandato específico
50) No que diz respeito à prisão em flagrante, assinale a
alternativa correta:
a) em qualquer etapa do processo criminal ou do inquérito
policial, será cabível a prisão em flagrante, desde que
decretada pela competente autoridade judicial
b) nos crimes e contravenções permanentes, estará o
agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência
c) será admitida a prisão em flagrante quando houver
dúvida razoável a respeito da identidade da pessoa ou
quando esta não apresentar informações suficientes
para elucidá-la
d) o Promotor de Justiça poderá revogar a prisão em
flagrante se, ao longo da instrução criminal, observar
a ausência de razões para que subsista, bem como
de novo decretá-la, caso sobrevenham motivos que a
justifiquem
51) Apresenta-se como infração penal inafiançável:
a) o crime de racismo
b) a apropriação indébita qualificada
c) a extorsão qualificada
d) a lesão corporal com resultado morte
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52) Apresenta-se como medida cautelar diversa da prisão,
dentre outras:
a) a vedação de frequência a estabelecimentos
educacionais, com o intuito de prevenir o advento de
novas práticas delituosas
b) a internação do acusado em abrigo nos delitos
praticados com violência presumida
c) o comparecimento obrigatório à Delegacia de
Polícia, nas condições, na periodicidade e no prazo
estabelecidos pela Autoridade Policial, para justificar e
informar atividades
d) a monitoração eletrônica
53) No que se refere à hierarquia e à disciplina, institutos
previstos no Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba,
(Lei 3.909 de 1977), assinale a alternativa correta:
a) a disciplina e a hierarquia constituem a base institucional
da Polícia Militar. A responsabilidade e a autoridade
crescem em consonância com o grau hierárquico
b) graduação é o nível de hierarquia do Oficial conferido
por ato do Comandante da Polícia Militar da Paraíba
c) posto é o nível hierárquico da praça conferido em
decorrência das disposições constantes do Estatuto
dos Policiais Militares da Paraíba
d) autoridade e a fiel obediência às normas embasam
a entidade policial militar e coordenam o seu
desenvolvimento, materializado no comportamento de
cada integrante desse organismo
54) Assinale a alternativa que corresponde a uma das
manifestações essenciais do valor policial-militar
previstas expressamente no Estatuto dos Policiais
Militares da Paraíba:
a) o corporativismo, sentimento que faz com que o
policial militar identifique a sua profissão como a mais
importante do organismo social
b) o comprometimento com o Código de Ética e todos os
seus preceitos implícitos e explícitos
c) o culto das tradições históricas e o civismo
d) o compromisso de atentar para o dever policial militar,
sem assumir o risco de sacrifício da própria vida
55) Relativamente ao tema da “ética” como tal preceituada
de forma expressa no corpo do Estatuto dos Policiais
Militares da Paraíba, assinale a alternativa correta:
a) Ao policial-militar do serviço ativo, é vedado participar
como quotista ou acionista, respectivamente, em
sociedade por quotas de responsabilidade limitada ou
sociedade anônima
b) Ao policial-militar do serviço ativo, é permitido,
excepcionalmente, comerciar ou tomar parte na
administração ou gerência de sociedade
c) É vedado ao Comandante-Geral da Polícia Militar
requisitar dados e informações sobre a origem e a
natureza de bens dos policiais militares do serviço
ativo, ainda que presentes motivos que recomendem a
adoção de tal medida
d) Os policiais militares que se encontram na reserva
remunerada, uma vez convocados, ficam vedados de
cuidar, nas repartições públicas civis e nas organizações
policiais militares, dos interesses de empresas privadas
ou de organizações de qualquer natureza

57) No que se refere ao crime de violência contra superior
(art. 157 do Código Penal Militar), assinale a alternativa
correta:
a) Trata-se de crime comum, que qualquer pessoa pode
praticar
b) O crime é qualificado se a violência é praticada contra
o comandante da unidade a que pertence o agente
c) Se a violência é praticada com arma, a pena é
aumentada de metade
d) Se da violência resulta lesão corporal, absorve-se o
crime contra a pessoa
58) Abandonar, sem ordem superior, o lugar de serviço
que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe
cumpria, antes de terminá-lo, configura o crime militar
de:
a) Abandono de pôsto
b) Descumprimento de missão
c) Insubmissão
d) Deserção
59) Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou
apresentar-se embriagado para prestá-lo, configura:
a) crime militar, exclusivamente
b) ilícito civil e transgressão disciplinar, apurados
respectivamente em esferas distintas
c) crime militar e transgressão disciplinar, apurados
respectivamente em esferas distintas
d) transgressão disciplinar e crime comum, ambos
apurados na mesma esfera
60) No que se refere às diretrizes constitucionais aplicáveis
à Justiça Militar Estadual assinale a alternativa correta:
a) a Justiça Militar estadual é constituída, em segundo
grau, pelo Tribunal de Justiça Militar nos Estados em
que o efetivo militar seja superior a dez mil integrantes
b) faculta-se à lei estadual criar, mediante proposta do
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual
c) compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os
militares dos Estados, nos crimes comuns definidos em
lei
d) compete aos juízes auditores da Justiça Militar
processar e julgar, em colegiado, os crimes militares
cometidos contra civis
61) A Constituição Federal determina expressamente a
inviolabilidade de determinados direitos fundamentais,
todos eles vinculados à personalidade humana. Nesse
sentido, assinale a alternativa que não se encontra
prevista como um desses direitos fundamentais:
a) a intimidade das pessoas c) a honra das pessoas
b) a vida privada das pessoas d) o trabalho das pessoas
62) A Constituição Federal discorre sobre o procedimento
de desapropriação, o qual poderá incidir sobre a
propriedade particular. Nesse sentido, assinale a
alternativa que não se encontra prevista como um
dos requisitos autorizadores do ato expropriatório
governamental estabelecido pela Carta Magna:
a) necessidade pública
b) interesse social
c) interesse coletivo
d) justa e prévia indenização em dinheiro

56) Relativamente aos temas “Comando e Subordinação”,
assim descortinados no âmbito do Estatuto dos 63) No que se refere à segurança pública, assim delineada
no âmbito da Constituição Federal, assinale a
Policiais Militares da Paraíba, assinale a alternativa
alternativa correta:
correta:
a) Às polícias civis incumbem o policiamento preventivo e
a) a subordinação possui o condão de afetar,
ostensivo e a preservação da segurança pública
episodicamente, a dignidade pessoal do policial militar
b) A Guarda Municipal, ente estruturado pela União e
e decorre da estrutura hierárquica da Corporação
sistematizado em quadros de carreira, destina-se ao
Militar
patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e
b) o comando constitui uma prerrogativa pessoal, em cujo
federais
exercício o policial militar se define e se caracteriza
c) Às polícias militares incumbem, ressalvada a
como superior hierárquico
competência da União, as funções de polícia judiciária
c) os Oficiais completam e auxiliam as atividades das
e a apuração de infrações penais comuns
Praças, quer no emprego das técnicas e no treinamento,
d) As polícias militares e corpos de bombeiros militares,
e até mesmo na gestão
forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se,
d) às Praças Especiais cabe a rigorosa observância das
juntamente com as polícias civis, aos Governadores
prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
exigindo-se-lhe inteira dedicação ao estudo e ao
aprendizado técnico-profissional
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64) Relativamente à imputabilidade penal, assinale a
alternativa correta:
a) O menor de 18 (dezoito) anos pode adquirir a
emancipação penal, desde que tenha sido aprovado
em concurso público e exercido cargo público efetivo
b) Deve ser reconhecida a isenção de pena do agente que,
em virtude de desenvolvimento mental incompleto,
se apresentava, no instante da ação ou da omissão,
incapaz totalmente de compreender a antijuridicidade
do evento
c) O menor de 18 (dezoito) anos pode obter a emancipação
penal, tornando-se imputável, desde que tenha
concluido curso superior reconhecido pelo Ministério
da Educação
d) O menor de 18 (dezoito) anos pode adquirir a
emancipação
penal,
tornando-se
responsável
criminalmente, desde que tenha em seu nome
estabelecimento comercial ou empresarial
65) Tício, logo após haver sido provocado injustamente
por Mévio, sob o domínio de violenta emoção, pratica
atos de violência contra Mévio, que vem a falecer
imediatamente em função dos golpes de barra de ferro
desferidos por Tício contra a sua cabeça. Em função
de seu comportamento ilícito, Tício deverá responder
pelo delito de:
a) homicídio privilegiado
b) homicídio qualificado por motivo torpe
c) homicídio qualificado por emprego de meio cruel
d) homicídio qualificado por emprego de forma insidiosa
66) Apresenta-se como causa excludente da ilicitude:
a) obediência hierárquica à ordem não manifestamente
ilegal
b) coação física irresistível
c) erro de direito
d) estrito cumprimento do dever legal
67) Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que
admite a possibilidade de reconhecimento e aplicação
da “ultratividade penal”:
a) lei penal incriminadora c) lei penal interpretativa
b) lei penal excepcional
d) lei penal explicativa
68) Apresenta-se como hipótese de furto qualificado
aquele que é cometido:
a) mediante ameaça
b) no periodo do repouso noturno
c) mediante violência
d) mediante abuso de confiança
69) A reparação do dano, a anterior à sentença transitada
em julgado, faz com que seja extinta a punibilidade;
se ocorre posteriormente, faz com que a pena seja
reduzida de metade. Tal disposição legal se aplica ao
crime de:
a) peculato mediante erro de outrem
b) peculato-furto
c) peculato culposo
d) excesso de exação
70) A conduta típica de “fazer exigência de vantagem
indevida, valendo-se da condição do cargo público, ou
no exercício desta função”, configura o crime de:
a) concussão
c) condescendência criminosa
b) prevaricação
d) corrupção ativa

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DA PARAÍBA
71) “Esse estudo traz em sua essência a discussão sobre
os fatos que ocorreram na Paraíba, durante o período
da ‘Primeira República’. Fatos estes que vieram
a desencadear um conflito armado, dentro deste
estado, entre dois tipos de poder: o ‘poder privado’
[representado, no conflito específico, pelo ‘coronel’
José Pereira Lima] e o ‘poder instituído’ [representado
por João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque]. O
primeiro, caracterizado pelo coronel, figura que
constituía a base do sistema político da época; e, o
segundo, concentrado nas mãos do chefe político
estadual.
Fonte: JANUÁRIO, 2009. (Adaptado).

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome
do conflito aludido no texto acima.
a) Guerra de Canudos
c) A Revolta de Princesa
b) Revolução Praieira
d) A Revolta do Quebra-Quilos
72) Como explica a professora Alômia Abrantes em
seu texto ‘Paraíba Masculina’: honra e virilidade
na Revolução de 1930”, o baião Paraíba, composto
por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, homenageia
o estado ao fazer referência indireta a um conflito
interno entre “coronéis” e o poder público estadual
cujas consequências impactaram na política nacional
em 1930. Os versos que fazem alusão ao conflito são:
“Paraíba masculina, Muié macho sim sinhô”; “Eita pau
pereira, que em Princesa já roncou”; “Eita Paraíba,
Muié macho sim sinhô.”
A respeito do conflito aludido no baião Paraíba,
assinale a alternativa que indica corretamente o nome
dele e sua consequência para a política nacional da
época.
a) Guerra dos Mascates. Expandiu o “coronelismo” para o
território brasileiro
b) Revolução de 1930. Getúlio Vargas foi eleito o
presidente do Brasil
c) A Revolta do Ronco da Abelha. Dividiu as fronteiras das
províncias de Pernambuco e Paraíba
d) A Revolta da Princesa. Assassinato de João Pessoa,
candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas
73) Leia o texto a seguir sobre algumas revoltas populares
que ocorreram na Paraíba no século XIX.
A _______ ocorreu em 1874, ficou assim conhecida pela
modificação que provocou no sistema de pesos e medidas,
fato este que desencadeou uma grande revolução na
Paraíba.
A _______ ocorreu em cinco províncias do Nordeste. Os
revoltosos eram contrários aos decretos imperiais que
obrigava a população a fornecer dados pessoais, tais
como: número de nascimentos e óbitos na família; filiação;
estado civil; cor da pele.
Na _______ os revoltosos eram os liberais adversativos
dos conservadores (grandes latifundiários e comerciantes
portugueses). A revolta se iniciou em Recife, os liberais
exigiam: a divisão dos latifúndios; a liberdade de imprensa;
o fim da oligarquia política.
Assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas do texto.
a) Revolta do Quebra-Quilos; Revolta do Ronco da
Abelha; Revolução Praieira
b) Revolta do Ronco da Abelha; Guerra dos Mascates;
Revolução Praieira
c) Guerra dos Mascates; Revolta do Ronco da Abelha;
Revolução de Princesa
d) Revolução de Princesa; Revolta do Quebra-Quilos;
Intentona Comunista de 1935
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74) “A década de 1950 marca um período de transição
tanto na sociedade brasileira quanto na nordestina
e na paraibana. [...] É nesse contexto de mudanças
que nasce e se consolida o movimento das Ligas
Camponesas”.
Fonte: TARGINO; MOREIRA; MENEZES, 2011.
Sobre este movimento social do campo, assinale a
alternativa incorreta:
a) As Ligas Camponesas se originaram no Engenho da
Galileia (Pernambuco) e em 1958 foi fundada a Liga
Camponesa de Sapé, primeira da Paraíba
b) As Ligas Camponesas na Paraíba tiveram amplo apoio
da Igreja Católica, do Sistema Judiciário, da Secretaria
de Segurança Pública e dos latifundiários locais
c) A ousadia dos camponeses paraibanos despertou a ira
dos latifundiários da época, em 1962 o líder da Liga de
Sapé, João Pedro Teixeira, foi assassinado
d) As Ligas Camponesas tiveram como finalidades: acabar
com o analfabetismo rural através de criação de escolas;
prestar assistência técnica agrícola; assistência jurídica
para casos de exploração do trabalhador rural, entre outras
75) Leia as informações a seguir a respeito dos povos
indígenas na Paraíba.
I. Durante o período do Brasil Colônia, os povos indígenas
que ocupavam o território da atual Paraíba se dividiam
em 3 grupos: Os Tupis-Guaranis que habitavam o litoral
e eram divididos em Potiguaras, ao norte do estado e
os Tabajaras, ao sul. E havia um terceiro grupo, que era
tido como Cariri.
II. De acordo com dados da FUNAI (Fundação Nacional do
Índio), existem atualmente quatro Terras Indígenas (TI)
na Paraíba, sendo três da etnia Potiguara e uma da etnia
Tabajara. Apesar das terras serem tradicionalmente
ocupadas por esses povos, apenas duas TI foram
regularizadas.
III. Na Paraíba, seguindo a situação nacional, a
Demarcação de Terras Indígenas é um processo que
ocorre de maneira rápida e não envolve conflitos de
interesses sobre a área a ser demarcada.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, apenas b) III, apenas c) II e III, apenas d) I e II, apenas
76) De acordo com uma reportagem do portal de notícias G1Paraíba, a música “Paraíba, joia rara”, de Ton Oliveira,
que foi reconhecida como patrimônio imaterial do
estado, foi inspirada na beleza da vegetação paraibana.
Leia as afirmações a respeito do bioma Caatinga e em
seguida, assinale a alternativa CORRETA.
a) A pobreza da população humana nordestina é
certamente uma consequência da ecologia. As caatingas
propriamente ditas são muito pobres em espécies
frutíferas
b) A vegetação nativa do planalto da Borborema e do
Sertão caracteriza-se pela presença da caatinga. Ela
pode ser do tipo arbóreo, como a baraúna, ou arbustivo,
como o xique-xique e o mandacaru
c) O agreste paraibano está localizado na região litorânea
do estado, apresenta matas, manguezais e cerrados
d) O agreste se destaca na Paraíba porque sua ocorrência
no Nordeste está circunscrita apenas a este estado
77) As principais bacias hidrográficas da Paraíba são
a do rio Piranhas, a do Paraíba, a do Curimataú, a
do Camaratuba, a do Mamanguape, a do Miriri, a do
Gramame e a do Abiaí. A principal bacia de todas é a do
rio ________, que nasce na serra do Bongá, na fronteira
com o estado do ________. Ele tem uma relevante
importância, uma vez que através da barragem de
________, em Coremas, viabiliza a irrigação de muitas
terras. O Rio _______, o mais famoso do estado, nasce
na serra de Jabitacá, em ________, no Planalto da
Borborema.
Fonte: http://www.pm.pb.gov.br/arquivos/Historia_da_Paraiba.pdf

Assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas do texto.
a) Piranhas; Ceará; Mãe D’Água; Paraíba; Monteiro
b) Paraíba; Ceará; Mãe D’Água; Piranhas; Monteiro
c) Piranhas; Pernambuco; Sobradinho; Paraíba; Medeiros
d) Camaratuba; Rio Grande do Norte; Mãe D’Água; Miriri;
Medeiros
7

78) Leia as informações abaixo sobre a divisão do relevo
da Paraíba e atribua valores de Verdadeiro (V) ou Falso
(F).
( ) Praias: Depósitos arenosos ou terras de várzeas, que
ficam junto às embocaduras dos rios que lançam suas
águas no Oceano Atlântico.
( ) Restingas: Depósitos arenosos em forma de “língua”
ou “flecha”.
( ) Dunas: São montes de areia formados pela ação dos
ventos.
( ) Mangues: São planícies de marés com vegetação
formada por árvores e arbustos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) V; F; F; V
b) F; V; V; F
c) V; V; V; V
d) F; F; F; F
Leia os textos I e II abaixo para, em seguida, responder as
questões 79 e 80.
Texto I
“O Produto Interno Bruto
(PIB) da Paraíba em 2015
caiu 2,7% em termos reais
em relação a 2014, mas
ainda assim foi o terceiro
estado com melhor resultado
no Nordeste, atrás apenas de
Piauí e Rio Grande do Norte.”

Texto II
“Renda per capita (por
cabeça) do paraibano é
inferior ao salário mínimo.
IBGE divulgou rendimento
domiciliar per capita referente
a 2014. Renda média de R$
682 é a 7ª mais baixa do país.”
Fonte: Portal G1-Paraíba.

79) Atribua valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F), nas
afirmações abaixo.
( ) Em 2015, o desempenho do PIB paraibano se destacou
entre os maiores do Nordeste.
( ) Assim como ocorreu com o índice do PIB 2015, a
Paraíba apresentou em 2014 um dos melhores índices
nacionais de distribuição de riquezas, já que a renda
per capta foi bem alta.
( ) Em 2014 o rendimento domiciliar per capita paraibano
foi o 7º mais baixo do país. Esse dado revela a má
distribuição de renda, já que no ano seguinte teve um
dos maiores PIB do Nordeste.
Assinale a sequência correta de cima para baixo.
a) F; F; V
b) V; V; V
c) V; F; V
d) F; F; F
80) A partir das informações dos textos I e II, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) O PIB é o índice que mede a produção de riqueza
de um lugar. Mesmo em período de crise nacional, a
Paraíba conseguiu ter uma boa produção econômica
em comparação a outros estados
b) A Paraíba apresentou em 2014 um dos melhores
índices nacionais em termos de distribuição igualitária
de renda. Não existem desigualdades sociais entre a
população paraibana
c) Apesar do bom desempenho na geração de riquezas
em 2015, a Paraíba ainda tem problemas com a
concentração de renda, o índice da renda per capta de
2014 demonstra isso
d) Ao cruzar os dados do PIB 2015 com a renda per capta
(2014) da Paraíba, percebe-se, grosso modo, que
existe desigualdade social no estado
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