POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACADEMIA DE POLÍCIA
SECRETARIA DE CONCURSOS PÚBLICOS

concurso público

001. Prova preambular
agente policial
� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 80 questões objetivas.
� Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum
problema, informe ao fiscal da sala.
� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
� A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
� Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua
prova, assinando termo respectivo.
� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

08.07.2018

Sala

Carteira

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 08.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pela primeira vez, vício em games é
considerado distúrbio mental pela OMS

Leia a charge para responder às questões de números
01 e 02.

A 11a Classificação Internacional de Doenças (CID) irá
incluir a condição sob o nome de “distúrbio de games”. O
documento descreve o problema como padrão de comportamento frequente ou persistente de vício em games, tão grave
que leva “a preferir os jogos a qualquer outro interesse na
vida”. A última versão da CID foi finalizada em 1992, e a nova
versão do guia será publicada neste ano. Ele traz códigos
para as doenças, sinais ou sintomas e é usado por médicos
e pesquisadores para rastrear e diagnosticar uma doença.
O documento irá sugerir que comportamentos típicos dos
viciados em games devem ser observados por um período
de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. Mas
a nova CID irá reforçar que esse período pode ser diminuído
se os sintomas forem muito graves. Os sintomas do distúrbio
incluem: não ter controle de frequência, intensidade e duração com que joga video game; priorizar jogar video game a
outras atividades.
Richard Graham, especialista em vícios em tecnologia no
Hospital Nightingale em Londres, reconhece os benefícios da
decisão. “É muito significativo, porque cria a oportunidade de
termos serviços mais especializados.” Mas para ele é preciso
tomar cuidado para não se cair na ideia de que todo mundo
precisa ser tratado e medicado. “Pode levar pais confusos a
pensar que seus filhos têm problemas quando eles são apenas ‘empolgados’ jogadores de video game”, afirmou.

(Malika. Em tempo. http://d.emtempo.com.br/charges. 07.10.2017)

01. A charge tem como assunto principal
(A) o uso excessivo de dispositivos tecnológicos.
(B) as limitações da comunicação via internet.
(C) o acesso limitado aos meios de comunicação.
(D) a interação estabelecida nas redes sociais.

(Jane Wakefield. BBC Brasil. www.bbc.com/portuguese. 02.01.2018. Adaptado)

(E) a evolução dos aparelhos de comunicação.
02. Uma frase escrita em conformidade com a norma-padrão
da língua portuguesa e com a mensagem da charge é:

03. Segundo o texto, uma vantagem de o vício em games
estar incluso no guia de Classificação Internacional de
Doenças (CID) diz respeito

(A) O pai julgou a atitude do garoto inadequada e o repreendeu.

(A) à facilidade em diferenciar o vício em games de
dependências que ainda não foram catalogadas.
(B) ao barateamento imediato dos tratamentos especializados no controle da doença.

(B) O menino dirigiu-se ao avô e perguntou-o se ele pegava wi-fi.

(C) à possibilidade da ampliação da oferta de serviços
mais especializados no tratamento dessa condição.

(C) Os adultos não entenderam a dúvida do menino e
censuraram-o.

(D) ao acesso mais fácil a medicamentos que impedem
o surgimento desse tipo de vício.

(D) A pergunta que o neto fez ao avô o despertou forte
indignação.

(E) à rapidez com que os viciados em games decidem
procurar um médico.

(E) O avô ficou ofendido quando o neto apontou-o a falta
de wi-fi.

04. Na sequência em que ocorrem no texto, a expressão
(A) “diagnóstico” (2o parágrafo) é retomada pela expressão “distúrbio” (2o parágrafo).
(B) “vícios em tecnologia” (3o parágrafo) é retomada
pela expressão “serviços mais especializados”
(3o parágrafo).
(C) “última versão da CID” (1o parágrafo) é retomada pela
expressão “a nova versão do guia” (1o parágrafo).
(D) “vício em games” (título) é retomada pela expressão
“condição” (1o parágrafo).
(E) “padrão de comportamento” (1o parágrafo) é retomada pela expressão “qualquer outro interesse”
(1o parágrafo).
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05. De acordo com Richard Graham,

08. A frase “Mas para ele é preciso tomar cuidado para não
se cair na ideia de que todo mundo precisa ser tratado e
medicado.” (3o parágrafo) permanecerá correta caso seja
apresentado entre vírgulas o seguinte trecho:

(A) nem todos os jovens viciados em games precisam
ser tratados e medicados, já que essa condição costuma ser passageira.

(A) todo mundo

(B) a classificação de um indivíduo como viciado em
games deve ser feita com cautela, pois ele pode ser
apenas um jogador entusiasta.

(B) na ideia de
(C) cuidado
(D) para ele

(C) a decisão de se considerar o vício em games como
distúrbio mental é benéfica e não existe restrição
para ser posta em prática.

(E) para não se cair

(D) os pais de jovens viciados em games também precisam de tratamento especializado, para saberem
como medicar os filhos.

09. A concordância verbal está em conformidade com a norma-padrão na frase:
(A) O novo guia recomenda que se passe doze meses
para que um diagnóstico seja estabelecido; excetua-se os casos graves.

(E) os serviços especializados no tratamento de pes
soas com inclinações ao vício carecem de maior
apoio dos governantes.

(B) O comportamento típico dos viciados em games passam a ter descrição no guia, o que contribui para tratar a doença.

06. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, sinônimos para os vocábulos “persistente” (1o
parágrafo) e “típicos” (2o parágrafo).

(C) Os jogos, para quem é viciado, revela-se muito mais
atraentes do que quaisquer outros interesses na vida.
(D) Os viciados em games acabam se distanciando de
amigos e familiares, cuja companhia é facilmente trocada pelo jogo.

(A) Consistente e eventuais.
(B) Insistente e característicos.

(E) Consultar as informações no guia de Classificação
Internacional de Doenças ajudam médicos e pesquisadores em seu trabalho.

(C) Intermitente e específicos.
(D) Contínuo e excepcionais.
(E) Eventual e comuns.

Leia o cartaz para responder às questões de números 10 e 11.

07. Considere a relação de sentido estabelecida pelos vocábulos destacados nas seguintes passagens do texto:
● “... esse período pode ser diminuído se os sintomas
forem muito graves.” (2o parágrafo)
● “ ‘É muito significativo, porque cria a oportunidade de
termos serviços mais especializados.’ ” (3o parágrafo)
Com relação às afirmações que os antecedem, os vocábulos “se” e “porque” introduzem, respectivamente,
ideias de
(www.sintracoop.com.br/?p=58879. Adaptado)

(A) conformidade e proporção.
(B) hipótese e consequência.

10. A partir do texto verbal, conclui-se que

(C) condição e explicação.

(A) desobediência ao empregador pode causar aci
dentes.

(D) modo e oposição.

(B) o trabalhador deve se responsabilizar por sua imperícia.

(E) tempo e concessão.

(C) acidentes de trabalho podem e devem ser prevenidos.
(D) a prevenção de acidentes deve ocorrer de forma
esporádica.
(E) os riscos do trabalho devem ser compensados pelo
patrão.
3
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11. O trabalhador é tomado como interlocutor do cartaz, o
que se evidencia por meio do vocábulo

13. Uma palavra que revela a crítica que a autora faz ao
modo como as pessoas têm se relacionado com o trabalho está destacada em:

(A) “seu”.
(B) “segurança”.

(A) “converter o dinheiro advindo do esforço” (4o parágrafo).

(C) “orientação”.

(B) “busca frenética por resultado” (2o parágrafo).

(D) “acaso”.

(C) “ofício que se exerce” (4o parágrafo).

(E) “acontecem”.

(D) “escolher entre sucesso e diversão” (3o parágrafo).
(E) “recusa à estagnação” (2o parágrafo).

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 16.
O trabalho dignifica o homem. O lazer dignifica a vida

14. A referência ao construtor, no terceiro parágrafo, serve
para

“Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida.” A frase do pensador Confúcio
tem sido o mantra de muitos que, embalados pela concepção
de que ofício e prazer não precisam se opor, buscam um estilo de vida no qual a fonte de renda seja também fonte de
alegria e satisfação pessoal. A questão é: trabalho é sempre trabalho. Pode ser bom, pode ser até divertido, mas não
substitui a capacidade que só o lazer possui de tirar o peso
de um cotidiano regido por prazos, horários, metas.
Não são poucas as pessoas que eu conheço que negligenciam o descanso em prol da produção desenfreada, da
busca frenética por resultado, ascensão, status, dinheiro.
Algo de errado em querer tudo isso? A meu ver, não. E sim.
Não, porque é digna a recusa à estagnação. Sim, quando
ela compromete momentos de entretenimento, minando, aos
poucos, a saúde física e mental de quem acha que sombra e
água fresca são luxo e não merecimento.
Recentemente, um construtor com o qual eu conversava
me disse que estava havia nove anos sem férias, e lamentou
o pouco tempo passado com os netos. O patrimônio veio de
dedicação e empenho, mas custou caro também. Na hora me
perguntei se era realmente preciso escolher entre sucesso e
diversão.
Poucas coisas são tão eficazes na função de honrar alguém quanto o ofício que se exerce. Momentos de pausa,
porém, honram o próprio ofício. A vida se equilibra justamente
na possibilidade de converter o dinheiro advindo do esforço
em ingressos para o show da banda preferida, passeios no
parque, pipoca quentinha e viagens de barco.

(A) exemplificar que a opção pelo lazer pressupõe a recusa do sucesso.
(B) denunciar um comportamento cada vez mais raro
entre as pessoas.
(C) mostrar como a dedicação excessiva ao trabalho
pode levar à frustração.
(D) ilustrar o quanto o trabalho pode destruir a saúde física e mental de alguém.
(E) demonstrar que a preocupação com os bens materiais é antiética.

15. Há palavras empregadas com sentido figurado em:
(A) “um construtor com o qual eu conversava me disse”
(3o parágrafo).
(B) “me perguntei se era realmente preciso escolher”
(3o parágrafo).
(C) “Não são poucas as pessoas que eu conheço que
negligenciam o descanso” (2o parágrafo).
(D) “quem acha que sombra e água fresca são luxo e
não merecimento” (2o parágrafo).

(Larissa Bittar. Revista Bula. www.revistabula.com. Adaptado)

(E) “lamentou o pouco tempo passado com os netos”
(3o parágrafo).

12. A autora defende a opinião de que
(A) a dedicação exclusiva ao trabalho é justificável,
quando gera alegria e satisfação pessoal.
(B) o lazer não pode ser substituído pelo trabalho, especialmente porque este não é fonte de prazer.
(C) o lazer deveria ser a única preocupação das pessoas
e não o trabalho, como é comum.
(D) a busca por ascensão e dinheiro não deve ser vista
como dignificante, pois compromete o lazer.
(E) o ideal é que se encontre prazer no trabalho, mas o
lazer não deve ser negligenciado.
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16. Observa-se uma relação de causa e consequência, nessa ordem, na seguinte passagem:

19. Leia a tira.

(A) “Poucas coisas são tão eficazes na função de honrar
alguém quanto o ofício que se exerce.” (4o parágrafo)
(B) “Não, porque é digna a recusa à estagnação.”
(2o parágrafo)
(C) “‘Escolha um trabalho que você ame e não terá que
trabalhar um único dia em sua vida.’” (1o parágrafo)
(D) “Pode ser bom, pode ser até divertido, mas não
substitui a capacidade que só o lazer possui de tirar
o peso de um cotidiano regido por prazos, horários,
metas.” (1o parágrafo)
(E) “A questão é: trabalho é sempre trabalho.” (1o parágrafo)
17. A concordância nominal está de acordo com a norma-padrão em:
(Mort Walker. Recruta Zero. O Estado de S. Paulo.
http://cultura.estadao.com.br/quadrinhos. 25.05.2018. Adaptado)

(A) A combinação entre sucesso profissional e lazer
deve ser transformada em propósito de vida.

Considerando a correlação entre as formas verbais, conforme a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(B) Sucesso e diversão são compatível; aliás, trabalho
sem diversão pode levar ao adoecimento.
(C) Preocupado em conquistar estabilidade financeira,
nós acabamos não dando atenção ao lazer.

(A) ver ... reporte
(B) vir ... reporte

(D) É extremamente necessário a dedicação de algumas
horas na semana ao convívio social.

(C) verá ... reporta
(D) veria ... reporte

(E) Ainda são muito escasso, em comparação com o
tempo de trabalho, os momentos de diversão.

(E) visse ... reporta

18. Assinale a frase que apresenta a regência correta, de
acordo com a norma-padrão, no segmento destacado.

20. Assinale a alternativa correta no que se refere ao emprego dos elementos destacados.

(A) Ela confessou de que tem trabalhado mais do que
gostaria.

(A) Após denunciar o sargento, o tenente chegou à ser
chamado de “linguarudo”, xingamento do qual não
se chateou.

(B) Ele tem esperança a que logo terá mais tempo para
o lazer.

(B) Acusado de revelar informações impróprias à respeito do sargento, o tenente alegou de que estava
cumprindo ordens.

(C) Ela partiu do pressuposto a que o trabalho dignifica
o homem.

(C) O tenente foi advertido à não fazer menção aos hábitos alimentares do sargento, aos quais não são
nada saudáveis.

(D) Ele está convicto que é possível trabalhar e se divertir.
(E) Ela demonstrou a crença de que o lazer dignifica a
vida.

(D) Os hábitos alimentares do sargento, a que o tenente fez menção, não parecem interessar à segurança
interna.
(E) A segurança interna, departamento o qual foi encaminhada a denúncia sobre o sargento, não deu importância à ela.

5
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24. O inquérito policial deverá terminar no prazo de

Noções de Direito

(A) 30 (trinta) dias, estando o indiciado preso em flagrante, ou preso preventivamente, contado o prazo,
nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a
ordem de prisão; ou no prazo de 60 (sessenta) dias,
quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

21. Nos termos da Constituição Federal, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável,
(A) ele não será reintegrado e deverá aguardar decisão
sobre as providências que serão adotadas em relação ao eventual ocupante da vaga, o qual necessitará ser dispensado após a conclusão do devido
processo administrativo, assegurando-se a ampla
defesa e o contraditório.

(B) 10 (dez) dias, se o indiciado tiver sido preso em
flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que
se executar a ordem de prisão; ou no prazo de
30 (trinta) dias, quando estiver solto, mediante fiança
ou sem ela.

(B) ele não será reintegrado e deverá aguardar decisão
sobre as providências que serão adotadas em relação ao eventual ocupante da vaga, o qual necessitará ser exonerado, dispensando-se a instauração de
processo administrativo.

(C) 20 (vinte) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o
prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que ocorreu
o crime; ou no prazo de 40 (quarenta) dias, quando
estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

(C) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,
se estável, reconduzido ao cargo de origem com direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou
posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

(D) 10 (dez) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o
prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que ocorreu
o crime; ou no prazo de 40 (quarenta) dias, quando
estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

(D) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,
se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou
posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

(E) 20 (vinte) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado
o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se
executar a ordem de prisão; ou no prazo de 40 (quarenta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou
sem ela.

(E) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,
se estável, não poderá ser reconduzido ao cargo de
origem, devendo permanecer em situação de disponibilidade até o surgimento de novo cargo, assegurando-se o direito à indenização.

25. Tem por finalidade informar aos usuários as condições,
proibições, obrigações ou restrições no uso das vias.
Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas
constitui infração.

22. Com relação à pena de morte, a Convenção Americana
de Direitos Humanos (“Pacto de San José da Costa Rica”)

Nos termos da Resolução no 160/2004 do Contran, o
enunciado se refere ao conceito de Sinalização

(A) prevê que, em nenhum caso, pode a pena de morte ser
aplicada a delitos políticos, sendo autorizada a aplicação aos delitos comuns conexos com delitos políticos.

(A) de Regulamentação.
(B) de Proibição Geral.

(B) prevê que não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da condenação, for maior de
setenta anos.

(C) de Indicação.
(D) Horizontal.

(C) prevê que não se pode restabelecer a pena de morte
nos Estados que a hajam abolido.

(E) de Advertência.

(D) prevê que não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito ou de
sua condenação, for menor de vinte e um anos.

26. Nos termos da Resolução no 160/2004 do Contran, a sinalização horizontal se apresenta em

(E) não possui qualquer previsão.

(A) 4 (quatro) cores: vermelha, branca, alaranjada e preta.
(B) 5 (cinco) cores: amarela, vermelha, branca, azul e
preta.

23. Assinale a alternativa correta.
(A) O furto possui modalidade culposa.

(C) 4 (quatro) cores: preta, branca, verde e azul.

(B) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa
da estabelecida em lei não é considerado crime.

(D) 4 (quatro) cores: vermelha, branca, verde e preta.
(E) 5 (cinco) cores: amarela, vermelha, branca, alaranjada e preta.

(C) A calúnia é crime apenado com reclusão.
(D) O atentado violento ao pudor é apenado com reclusão.
(E) A corrupção passiva é crime apenado com reclusão
e multa.
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27. Assinale a alternativa que apresenta uma infração gravíssima, nos termos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

29. Assinale a alternativa que corretamente define a categoria de habilitação.
(A) Categoria C – condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total
exceda a três mil e quinhentos quilogramas.

(A) Seguir veículo em serviço de urgência, estando este
com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro
e iluminação vermelha intermitentes.

(B) Categoria B – condutor de veículo motorizado de
duas ou três rodas, com ou sem carro lateral.

(B) Transitar pela contramão de direção em vias com
duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário,
respeitada a preferência do veículo que transitar em
sentido contrário.

(C) Categoria E – condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
(D) Categoria A – condutor de veículo motorizado cujo
peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos
quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista.

(C) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres
ou veículos, água ou detritos.

(E) Categoria D – condutor de combinação de veículos em
que a unidade tratora se enquadre nas categorias B e
C e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque,
trailer ou articulada tenha 6 000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.

(D) Forçar passagem entre veículos que, transitando
em sentidos opostos, estejam na iminência de
passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem.
(E) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e
por seus agentes.

30. Nos termos da Lei Federal no 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Criminais), consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo

28. Nos termos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), com relação à suspensão do direito de dirigir,
é correto afirmar que

(A) somente as contravenções penais a que a lei comine
pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada
ou não com multa.

(A) a sua imposição elimina os 20 (vinte) pontos computados para fins de contagem subsequente.

(B) somente os crimes a que a lei comine pena máxima
não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com
multa.

(B) somente é imposta ao infrator que atingir a contagem
de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses.

(C) as contravenções penais e os crimes a que a lei
comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa.

(C) a sua imposição implicará na devolução da Carteira
Nacional de Habilitação somente após 6 (seis) meses do cumprimento da penalidade e do curso de
reciclagem.

(D) as contravenções penais e os crimes a que a lei
comine pena mínima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa.

(D) não é considerada uma penalidade, mas uma medida administrativa que somente poderá ser imposta
após o devido processo legal, assegurando-se ampla defesa e contraditório.

(E) as contravenções penais e os crimes a que a lei
comine pena mínima não superior a 3 (três) anos,
cumulada ou não com multa.

(E) os prazos para sua aplicação poderão variar de
6 (seis) meses a 4 (quatro) anos.
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34. O comportamento criminal é aprendido, mediante a interação com outras pessoas, resultante de um processo de
comunicação, ou seja, o crime não pode ser definido simplesmente como disfunção ou inadaptação de pessoas
de classes menos favorecidas, não sendo exclusividade
destas.

Noções de Criminologia
31. Em relação ao conceito e aos objetos de estudo da criminologia, é correto afirmar que
(A) a criminologia é o ramo das ciências criminais que
define as infrações penais (crimes e contravenções)
e comina as respectivas sanções (penas e medidas
de segurança).

Trata-se, nesse texto, da ideia que é base da teoria sociológica da criminalidade surgida em um ambiente pós-Primeira Guerra Mundial e denominada como

(B) a criminologia extrapola a análise do controle social
formal do crime, preocupando-se também com os
sistemas informais, e, sob um ponto de vista crítico,
pode até mesmo defender a extinção de alguns crimes para determinadas condutas.

(A) Anomia.

(C) após os inúmeros equívocos e abusos cometidos a
partir das visões lombrosianas, a criminologia moderna afastou-se do estudo sobre o criminoso, pois
funda-se em conceitos democráticos e respeita os
direitos fundamentais da pessoa humana.

(E) Labeling approach ou “etiquetamento”.

(B) Teoria Ecológica do Crime.
(C) Associação Diferencial.
(D) Subcultura Delinquente.

35. A teoria sociológica da criminalidade que teve, entre seus
principais autores, Émile Durkheim e Robert Merton é conhecidamente denominada na criminologia como

(D) o estudo do crime por parte da criminologia tem por
objetivo principal a análise de seus elementos objetivos e subjetivos indispensáveis à tipificação penal.

(A) Escola de Chicago.
(B) Teoria Ecológica do Crime.

(E) a preocupação com o estudo da vítima motivou a
criação da criminologia como ciência autônoma,
sendo este, por consequência, seu primeiro objeto
de estudo.

(C) Labeling approach ou “etiquetamento”.
(D) Associação Diferencial.
(E) Anomia.

32. Em relação ao método da criminologia, é correto afirmar
que

36. A ausência de utilitarismo da ação, a malícia da conduta
e seu respectivo negativismo são fatores associados à
teoria sociológica da criminalidade denominada como

(A) em razão do volume de dados, a criminologia foca
suas análises em metodologias quantitativas, reservando às ciências jurídicas as metodologias que têm
por base análises qualitativas.

(A) Subcultura Delinquente.
(B) Anomia.
(C) Teoria Ecológica do Crime.

(B) o método empírico dominou a fase inicial e pré-científica da criminologia, cedendo espaço posteriormente ao método dogmático e descritivo, que melhor se
adequa à fase científica e ao reconhecimento da criminologia como ciência autônoma.

(D) Labeling approach ou “etiquetamento”.
(E) Associação Diferencial.

(C) o método dedutivo é priorizado na criminologia por
respeito à cientificidade deste ramo do saber.

37. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos estudos desenvolvidos no âmbito da vitimologia.

(D) o método empírico tem protagonismo, por tratar-se a
criminologia de uma ciência do ser.

(A) Os estudos, as teorias e as classificações desenvolvidos no âmbito da vitimologia demonstram que a conduta da vítima não pode ser indicada como fator que,
de algum modo, contribui para a prática do crime.

(E) as premissas dogmáticas norteiam as diversas linhas e pensamentos criminológicos de modo que se
permita a sistematização do conhecimento.

(B) Uma das grandes contribuições do atual estágio de
desenvolvimento da vitimologia foi demonstrar que o
fênomeno da subnotificação é um mito e praticamente insignificante em termos quantitativos.

33. Os conceitos básicos de “desorganização social” e de
“áreas de delinquência” são desenvolvidos e relacionados com o fenômeno criminal de modo preponderante,
por meio da teoria sociológica da criminalidade, denominada como

(C) O aumento do número de crimes investigados e processados pode ocasionar uma maior vitimização secundária.
(D) O preconceito posterior à prática do crime que recai sobre a vítima, em crimes sexuais, por parte da sociedade em geral e que contribui para a subnotificação deste
tipo de crime é denominado de vitimização primária.

(A) Escola de Chicago.
(B) Subcultura Delinquente.
(C) Associação Diferencial.

(E) Pesquisas de vitimização devem, paulatinamente,
substituir os indicadores criminais baseados em registros de crimes.

(D) Anomia.
(E) Labeling approach ou “etiquetamento”.
pcsp1707/001-AgentePolicial
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38. Assinale a alternativa que apresenta corretamente tipos ou definições de vítimas, nos termos propostos por
Benjamin Mendelsohn.

Noções de Informática
41. No sistema operacional Windows, um usuário deseja mover o arquivo a.txt da pasta P1 para a pasta P2. Para tanto, ele selecionou a.txt, digitou Ctrl + Z, abriu a pasta P2
e digitou Ctrl + Y. É correto afirmar que, após essa ação,

(A) Vítima depressiva, Vítima indefesa; Vítima falsa; Vítima imune; e Vítima reincidente.
(B) Vítima isolada; Vítima por proximidade; Vítima com
ânimo de lucro; Vítima com ânsia de viver; e Vítima
agressiva.

(A) a.txt será deletado sem ser copiado para P2.

(C) Vítima sem valor; Vítima pelo estado emocional; Vítima perverse; Vítima alcoólatra; e Vítima por mudança da fase de existência.

(B) a.txt será compactado e colocado em P2.
(C) a.txt não será movido nem copiado de P1 para P2.

(D) Vítima que se converte em autor; Vítima propensa;
Vítima da natureza; Vítima resistente; e Vítima reincidente.

(D) a.txt será movido de P1 para P2, conforme desejado.
(E) a.txt será copiado de P1 para P2, permanecendo em
P1.

(E) Vítima completamente inocente ou vítima ideal; Vítima
de culpabilidade menor ou por ignorância; Vítima voluntária ou tão culpada quanto o infrator; Vítima mais
culpada que o infrator; e Vítima unicamente culpada.

42. A criação de atalhos para unidades de armazenamento
em um computador com o sistema operacional Windows
pode ser feita para

39. A instalação, na cidade de São Paulo, de câmeras de
videomonitoramento que possuem a funcionalidade de
leitura de placas de veículos e cruzamento com banco
de dados criminais, com o objetivo de identificar veículos
utilizados ou que foram objeto da prática de crimes pode
ser definida, no âmbito do conceito de Estado Democrático de Direito e dos modernos conceitos de prevenção
criminal do crime, como uma medida prioritariamente de
prevenção

(A) unidades de armazenamento internas e externas
(HDs) e pen drives.
(B) unidades de armazenamento externas (HDs), apenas.
(C) pen drives e cartões de memória (por exemplo, SD),
apenas.

(A) secundária.

(D) pen drives, apenas.

(B) básica.

(E) unidades de armazenamento internas (HDs), apenas.

(C) quaternária.
(D) terciária.
(E) primária.

43. Os computadores pessoais, como os que utilizam o sistema operacional Windows, dispõem de uma região de
memória para o armazenamento temporário de objetos
copiados ou recortados, que ficam nesse local enquanto
aguardam para serem colados. Essa área é denominada
Área de

40. Assinale a alternativa correta sobre o atual estágio de
desenvolvimento dos estudos criminológicos, em relação
ao conceito de prevenção da infração penal e ao respeito
ao Estado Democrático de Direito.
(A) Não há evidências ou estudos que demonstrem que
investimentos tecnológicos nas polícias contribuem
para a redução dos crimes.

(A) Transferência.

(B) Não há evidências ou estudos que demonstrem que
o aumento do número de esclarecimento de crimes e
prisões contribuiu para a redução dos crimes.

(C) Armazenamento Temporário.

(B) Recorte e Cola.

(D) Trabalho.

(C) Campanhas de orientação às vítimas de crimes se
xuais com o objetivo de que denunciem os agressores
acabam por aumentar a vulnerabilidade das vítimas.

(E) Armazenamento Virtual.

(D) As mortes decorrentes de oposição à intervenção policial não devem ser equiparadas aos homicídios dolosos em geral para fins criminológicos, em virtude de
relacionarem-se a condicionantes criminais diversas.
(E) Medidas destinadas a priorizar atendimento policial
a determinados tipos de crimes ou vítimas em decorrência da gravidade ou vulnerabilidade não devem
ser adotadas sob pena de violação à igualdade de
todos perante a lei.
9
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47. A hifenização no MS-Word 2016, em português e em sua
configuração padrão, admite os seguintes tipos:

44. Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows e o MS-Office pretende copiar um texto elaborado no MS-Word e colá-lo em uma planilha elaborada
no MS-Excel. Para tanto, executou as seguintes ações:

(A) Condicional, Simples e Nenhuma.

1. Selecionou o texto desejado no MS-Word.
2. Digitou o atalho Ctrl + C.
3. Abriu a planilha e selecionou a célula que receberá a
cópia.
4. Digitou o atalho Ctrl + V.

(B) Opcional, Incondicional e Duplo.

Após essas ações, é correto afirmar que elas

(E) Manual, Implícito e Condicional.

(C) Oculto, Explícito e Automático.
(D) Nenhuma, Automático e Manual.

(A) não realizarão a cópia, pois o atalho presente em 2
deveria estar no lugar de 4, e vice-versa.

48. A planilha a seguir foi editada no MS-Excel 2016, em português e em sua configuração padrão.

(B) realizarão a cópia, conforme pretendido.
(C) realizarão a cópia, porém irão apagar o texto do
arquivo elaborado no MS-Word.
(D) não realizarão a cópia, pois os atalhos utilizados
apenas funcionam para um mesmo programa, não
podendo ser utilizados entre programas distintos.

As fórmulas posteriormente digitas nas células A6, B6 e
C6 foram:

(E) não realizarão a cópia, pois o atalho que deveria ser
utilizado em 4 é Ctrl + X.

A6: =MÉDIA(A1:C2)
B6: =SOMA(A3:C4)

45. No MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, pode-se utilizar teclas de atalho para agilizar
algumas formatações no texto que está sendo editado.
Para aplicar o formato subscrito a uma palavra selecionada, as teclas de atalho a serem utilizadas são:

C6: =B6-A6
Assinale a alternativa que apresenta o resultado produzido em C6.
(A) 21

(A) Ctrl + U

(B) 12

(B) Ctrl + T

(C) 18

(C) Ctrl + S

(D) 24

(D) Ctrl + C

(E) 3

(E) Ctrl + =

49. Analise a tabela a seguir, inserida no MS-Excel 2016, em
português e em sua configuração padrão.

46. Por meio do recurso Links da guia Inserir do
MS-Word 2016, em português e em sua configuração
padrão, é possível a inserção de Hiperlink, Indicador e
Referência Cruzada.
Assinale a alternativa correta a respeito da inserção de
um Hiperlink em um documento do MS-Word 2016.

Considere que a seguinte fórmula tenha sido inserida em
C1:

(A) Introduz efeitos especiais em partes do documento,
como textos piscantes, por exemplo.

=NÚM.CARACT(B2)

(B) Elimina espaços não utilizados no documento, o que
faz gerar arquivos menores ao se salvar o documento.

O resultado produzido em C1 foi:
(A) 11

(C) Cria um índice para o documento, com base nos títulos de cada assunto.

(B) 4

(D) Ajusta o espaçamento entre parágrafos, por meio de
pontos de paradas predefinidos.

(C) 9
(D) 6

(E) Permite criar um link no documento para acesso rápido a páginas da web e a outras partes do próprio
documento.

pcsp1707/001-AgentePolicial
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54. Uma das vantagens da telefonia IP (VoIP), se comparada
com a telefonia tradicional (fixa e analógica), é a

50. No MS-Excel 2016, em português e em sua configuração
padrão, existe a função NÃO. Assinale a alternativa que
apresenta dois usos da função NÃO que produzem como
resultado VERDADEIRO.

(A) ausência de atrasos na conversação, ou seja, a comunicação é instantânea.

(A) =NÃO(1)
=NÃO(VERDADEIRO)

(B) possibilidade de compartilhar o canal de comunicação de dados com outros serviços.

(B) =NÃO(FALSO)
=NÃO(0)

(C) maior confiabilidade devido ao uso de uma conexão
permanente entre os interlocutores.

(C) =NÃO(0)
=NÃO(10)

(D) maior disponibilidade do canal de comunicação, pois
o canal é dedicado.

(D) =NÃO(FALSO)
=NÃO(1)

(E) melhor qualidade da ligação sem interrupção ou cortes.

(E) =NÃO(VERDADEIRO)
=NÃO(FALSO)

55. Atualmente, é muito comum realizar o acesso à Internet
por meio de uma conexão sem fio disponibilizado por
Access Points ou Roteadores fixos ou móveis. Dentre os
esquemas de segurança disponibilizados nesse tipo de
comunicação, o que fornece mais proteção é o

51. Ao se preparar uma mensagem para envio por meio de
um correio eletrônico, é correto afirmar que
(A) os campos Cc e Cco são ambos obrigatórios.

(A) WPA.

(B) o campo Assunto é obrigatório, e o campo Cco é
opcional.

(B) WiFi.
(C) WPS.

(C) os campos Para e Cco são ambos obrigatórios.

(D) WEP.

(D) pelo menos um dos campos Para, Cc ou Cco deve
ser especificado.

(E) WPA2.

(E) o campo Cco é obrigatório, e o campo Assunto é
opcional.

56. Utilizando um navegador típico de Internet, o usuário digitou o seguinte endereço: www.carlos.cim.br. De
acordo com o endereço digitado, é correto afirmar que o
usuário está acessando um site web de um profissional
liberal da classe

52. Ao se preparar uma mensagem para envio por meio de
um correio eletrônico, o usuário anexou dois ou mais arquivos em uma mesma mensagem, sendo correto afirmar que esses arquivos

(A) contador.

(A) podem ser todos do tipo pdf.

(B) instrutor.

(B) devem ser criptografados.

(C) impressor.

(C) não podem ser protegidos por senha.

(D) corretor.

(D) não podem ser de mesmo tamanho.

(E) importador.

(E) devem ser compactados.
57. Um mouse sem fio possui um dispositivo transmissor que
envia os sinais a um dispositivo receptor ligado ao computador. Esse receptor de sinais é ligado, normalmente,
em uma porta do tipo

53. Na preparação de um e-mail a ser enviado, é necessário
que se insira um endereço de e-mail válido.
Um endereço de e-mail com formato válido é

(A) USB.

(A) usuario~sobrenome@provedor^br

(B) DVI.

(B) @usuario.provedor.br

(C) VGA.

(C) usuario@provedor.br

(D) Bluetooth.

(D) #usuario@provedor.br

(E) PS2.

(E) usuario.provedor.br@
11
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62. Alberto, Clara e Eduardo são irmãos, e suas idades são
10, 12 e 15 anos, não necessariamente nessa ordem.
Cada um deles pratica um desses esportes: futebol, basquetebol e voleibol, também não necessariamente nessa
ordem. Alberto não pratica voleibol, Eduardo é 5 anos
mais novo que Clara, e quem pratica basquetebol é o
mais velho entre os três irmãos.

58. Considerando-se, principalmente, os dispositivos mais
recentes, há um tipo utilizado com microcomputadores
que deve ser conectado em uma porta HDMI do microcomputador. Esse dispositivo corresponde
(A) ao pen drive.
(B) ao adaptador wireless.
(C) à impressora.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

(D) ao microfone.

(A) Clara tem 15 anos e Eduardo tem 12 anos.

(E) ao monitor de vídeo.

(B) Se Alberto pratica futebol, então ele tem 12 anos.
(C) Basquetebol é o esporte praticado por Alberto.

59. Um dos dispositivos de armazenamento externo de microcomputadores são os pen drives, cujos valores típicos
de capacidade de armazenamento são 4, 8 e 16

(D) Se Clara tem 15 anos, então ela pratica voleibol.
(E) O irmão praticante de voleibol não tem 10 anos.

(A) TB (TeraBytes).
(B) GB (GigaBytes).

63. Leia a frase a seguir:

(C) MB (MegaBytes).
(D) KB (KiloBytes).

• Qualquer pessoa sabe andar de bicicleta.

(E) EB (ExaBytes).

A afirmação que corresponde à negação lógica dessa
frase é:
(A) Todos que andam de bicicleta também andam de
motocicleta.

60. Em uma impressora jato de tinta colorida, há, normalmente, 4 cartuchos de tinta em seu reservatório, cujas
cores são, além do preto,

(B) Apenas uma pessoa sabe andar de bicicleta.

(A) violeta, amarelo e verde.

(C) Pelo menos uma pessoa não sabe andar de bicicleta.

(B) ciano, amarelo e magenta.

(D) As crianças não sabem andar de bicicleta.

(C) verde, azul e marrom.

(E) Ninguém sabe andar de bicicleta.

(D) magenta, ouro e creme.
(E) cinza, ouro e prata.

64. Considere verdadeiras as afirmações a seguir:
• Se Marcelo acorda cedo, então Helena não sai de casa.

Noções de Lógica

• Se Helena não sai de casa, então Marina vai para escola.

61. Considere verdadeiras as afirmações a seguir:

• Se Marina vai para escola, então Fábio pode jogar bola.

• Luiza possui um gato.

• Helena sai de casa e Fábio não pode jogar bola.

• Henrique gosta de observar patos.
• Rafael não tem bicicleta.

• Marcelo acorda cedo ou Fernanda faz o almoço.

• Tiago não gosta de comer macarrão.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro
que:

(A) Fernanda faz o almoço.
(B) Marina vai para escola.

(A) Ou Luiza possui um gato ou Tiago não gosta de comer macarrão.

(C) Marcelo acorda cedo.

(B) Se Henrique gosta de observar patos, então Luiza
possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão.

(D) Helena não sai de casa.
(E) Fábio pode jogar bola.

(C) Se Luiza possui um gato, então Rafael tem bicicleta.
(D) Rafael tem bicicleta ou Henrique gosta de observar
patos.
(E) Tiago não gosta de comer macarrão e Henrique não
gosta de observar patos.
pcsp1707/001-AgentePolicial
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65. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da
afirmação “Vou para Colômbia e participarei de um congresso” é:

68. Seja M a afirmação: “Marília gosta de dançar”. Seja J a
afirmação “Jean gosta de estudar”. Considere a composição dessas duas afirmações: “Ou Marília gosta de dançar
ou Jean gosta de estudar”. A tabela-verdade que representa corretamente os valores lógicos envolvidos nessa
situação é:

(A) Se eu for para Colômbia, então participarei de um
congresso.
(B) Vou para Colômbia e não participarei de um congresso.
(C) Se eu não for para Colômbia, então não participarei
de um congresso.
(D) Não vou para Colômbia e não participarei de um congresso.
(E) Não vou para Colômbia ou não participarei de um
congresso.

Os valores 1, 2, 3 e 4 da coluna Ou M ou J devem ser
preenchidos, correta e respectivamente, por:
(A) V, F, V e F.
(B) F, V, V e F.

66. Observe o diagrama de conjuntos e suas intersecções.
Os números indicam a quantidade de turistas vindos da
cidade K que já visitaram Campinas, Ribeirão Preto e
Araraquara.

(C) F, F, V e V.
(D) V, F, F e V.
(E) V, V, V e F.
69. Assinale a alternativa que contém um argumento válido.
(A) Se derrubar o copo de vidro no chão, então recolherei os cacos. Se não recolhi os cacos, então não
derrubei o copo de vidro no chão.

Dessa situação, é correto concluir que o número de turistas que visitou apenas uma dessas cidades supera o
número daqueles que visitaram apenas duas dessas cidades em

(B) Comprei um par de sapatos ou lanchei na padaria.
Se não comprei um par de sapatos, então não lanchei na padaria.
(C) Fui à feira e guardei tudo. Se não guardei tudo, então
não fui à feira.

(A) 31.
(B) 9.

(D) Se estudo muito, então passo de ano. Se passei de
ano, então estudei muito.

(C) 34.

(E) Não escrevi a carta ou não mandei o email. Se mandei o email, então escrevi a carta.

(D) 16.
(E) 27.

70. Paulo, Lucas, Sandro, Rogério e Vitor são suspeitos de
terem furtado a bicicleta de uma pessoa. Na delegacia:
• Vitor afirmou que não tinha sido nem ele nem Rogério;

67. Considere a afirmação: “Mateus não ganha na loteria ou
ele compra aquele carrão”. Uma afirmação equivalente a
essa afirmação é:

• Sandro jurou que o ladrão era Rogério ou Lucas;
• Rogério disse que tinha sido Paulo;

(A) Mateus ganha na loteria e não compra aquele carrão.

• Lucas disse ter sido Paulo ou Vitor;

(B) Ou Mateus não compra aquele carrão ou ele não ganha na loteria.

• Paulo termina dizendo que Sandro é um mentiroso.
Sabe-se que um e apenas um deles mentiu. Sendo assim, a pessoa que furtou a bicicleta foi

(C) Mateus ganha na loteria ou ele compra aquele carrão.

(A) Vitor.

(D) Se Mateus ganha na loteria, então ele compra aquele carrão.

(B) Lucas.
(C) Paulo.

(E) Se Mateus não ganha na loteria, então ele não compra aquele carrão.

(D) Sandro.
(E) Rogério.
13
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73. Em sua assembleia anual, iniciada nesta segunda-feira
[4 de junho], a OEA (Organização dos Estados Americanos) pode votar pela suspensão da Venezuela da entidade.

Atualidades
71. Acionistas da distribuidora de energia aceitaram a proposta da italiana Enel para compra do controle da companhia e venderam R$ 5,5 bilhões em ações da empresa
em leilão nesta segunda-feira [04 de junho]. Foram negociadas 122,7 milhões de ações, cerca de 73% de um
total de 167 milhões de papéis. Com o negócio, a Enel
se torna a maior distribuidora de eletricidade do Brasil,
superando a CPFL, controlada pela chinesa State Grid.
Segundo a Enel, a operação adiciona 7 milhões de unidades consumidoras à sua base de clientes.

(Folha de S. Paulo, 04.06.18.
Disponível em: https://goo.gl/Au3nQT. Adaptado)

Assinale a alternativa que apresenta os argumentos utilizados pelos países que apoiam a suspensão.
(A) A situação extrema de pobreza no país e o aumento
da mortalidade infantil e da disseminação de doenças tropicais.
(B) O desrespeito à Carta Democrática Interamericana
e a falta de legitimidade das eleições presidenciais
realizadas no mês de maio.

(Folha de S.Paulo, 04.06.18.
Disponível em: https://goo.gl/2UiYCb. Adaptado)

A notícia se refere à venda do controle da empresa

(C) A presença, no interior da oposição venezuelana, de
grupos antidemocráticos e as sucessivas tentativas
de golpe contra o presidente.

(A) Furnas.
(B) Bandeirante Energia.

(D) A atual dificuldade venezuelana em conter o avanço
do tráfico de drogas no interior das suas fronteiras e
o aumento do crime organizado.

(C) Eletropaulo.

(E) A profunda crise econômica que assola o país e a
fuga de venezuelanos para os países vizinhos, agravando a crise migratória na região.

(D) Eletrobras.
(E) Light.

74. O governo foi destituído por votação parlamentar nesta
sexta-feira [1o de junho] devido a um vultoso escândalo de corrupção semelhante àquele investigado no Brasil pela Operação Lava Jato. Deputados aprovaram pela
maioria absoluta de 180 votos, em uma Câmara de 350
cadeiras, a moção de censura contra o premiê do conservador Partido Popular. Diversas figuras de sua sigla,
incluindo o ex-tesoureiro, estavam ligadas a um esquema
de venda de contratos públicos. A moção fora apresentada na véspera pelo líder opositor.

72. O primeiro-ministro da Jordânia, Hani Mulki, ofereceu
nesta segunda-feira [04 de junho] sua demissão do cargo
ao rei Abdullah, em uma tentativa de diminuir uma onda
de protestos que atingiu o país na última semana. Os
atos aumentaram no último fim de semana, quando milhares de jordanianos tomaram as ruas da capital Amã e
de outras cidades importantes do país.
(Folha de S. Paulo, 04.06.18.
Disponível em: https://goo.gl/wVSTUs. Adaptado)

(Folha de S. Paulo, 01.06.18.
Disponível em: https://goo.gl/uDrwyb. Adaptado)

Os protestos tiveram como alvo

A notícia trata da destituição do governo

(A) o alinhamento do governo jordaniano com a política
externa norte-americana.

(A) francês.
(B) português.

(B) o envolvimento do país em conflitos regionais como
a guerra civil da Síria.

(C) espanhol.
(D) italiano.

(C) a política repressiva e autoritária imposta pela monarquia jordaniana.

(E) inglês.

(D) a falta de apoio do rei jordaniano à luta palestina por
um Estado nacional.

75. Por unanimidade, o Banco Central manteve os juros básicos da economia em 6,5% ao ano, ao mesmo tempo em
que sinalizou o fim do ciclo de cortes no juro iniciado em
outubro de 2016.

(E) um projeto de lei que previa um aumento significativo
do imposto de renda.

(Folha de S.Paulo, 17.05.18.
Disponível em: https://goo.gl/x3xnz4. Adaptado)

Uma das razões para a manutenção dos juros básicos
no Brasil é
(A) a tendência de valorização do dólar.
(B) a perspectiva de espiral inflacionária.
(C) o cenário de recessão econômica.
(D) a crescente geração de emprego.
(E) o aumento expressivo da inadimplência.
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76. A Liga Jurídica Estadual do Rio de Janeiro puniu a Atlética de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (Puc-Rio) depois de denúncias envolvendo
alunos da faculdade de direito durante os Jogos Jurídicos
Estaduais de 2018, em Petrópolis, na Região Serrana do
Rio. A polícia investiga o caso.

79. Braço direito de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel foi
confirmado como líder de Cuba, colocando fim a quase
60 anos de era Castro. O político recebeu quase 100%
dos votos na Assembleia Nacional, que confirmou nesta
quinta-feira [19 de abril] a sua eleição para substituir Raúl
Castro na presidência do país.

(G1, 04.06.18. Disponível em: https://goo.gl/rVdCjV. Adaptado)

(Terra, 19.04.18. Disponível em: https://goo.gl/dfbYtj. Adaptado)

Os estudantes da Puc-Rio foram denunciados por

Entre as principais marcas da eleição do novo presidente
de Cuba, é correto assinalar que Díaz-Canel

(A) homofobia.

(A) é favorável à abertura política e econômica de Cuba.

(B) intolerância religiosa.

(B) vinculou-se, apenas recentemente, ao Partido Comunista Cubano.

(C) racismo.
(D) xenofobia.

(C) acumulará a presidência e o comando direto do Partido Comunista.

(E) machismo.

(D) defende o aprofundamento dos laços entre Cuba e
os EUA.
77. A paralisação dos caminhoneiros vem perdendo força e
dá claros sinais de que está próxima do fim. A Polícia
Federal Rodoviária (PRF) notificou nesta quinta-feira, 31
de maio, uma grande redução dos pontos de concentração nas rodovias federais. Em todos os Estados, a vida
começa a voltar ao ritmo normal.

(E) não pertence à geração que participou da Revolução
Cubana de 1959.

80. Na última quinta-feira [26 de abril], um representante do
escritório de comércio dos EUA ligou para um negociador do governo brasileiro e avisou: vocês têm 24 horas
para aceitar nossa proposta de limitação de exportações.
O tamanho das cotas, considerado inaceitável pelo governo brasileiro, vinha sendo discutido entre Brasília e
Washington, mas, naquele telefonema, o emissário do
governo Donald Trump deixou claro que a negociação
havia acabado. O Brasil, levando em conta o total de
exportações de aço (acabados e semi), terá de reduzir
em 12% em relação ao total de 2017 para ficar dentro do
limite de 4,1 milhões de toneladas.

(Exame, 31.05.18. Disponível em: https://goo.gl/JsGcc2. Adaptado)

A paralisação dos caminhoneiros evidenciou
(A) a relevância e a extensão da malha ferroviária no
Brasil.
(B) a dependência da economia brasileira em relação ao
rodoviarismo.
(C) a força do transporte aéreo de cargas na reposição
dos estoques.

(Folha de S.Paulo, 03.04.18.
Disponível em: https://goo.gl/z9FJ5d. Adaptado)

(D) o investimento crescente do Brasil no transporte
fluvial.

Antes do fim das negociações, o governo norte-ameri
cano ameaçava

(E) a perda de importância dos derivados de petróleo no
abastecimento.

(A) subsidiar o aumento da produção norte-americana
de aço e alumínio.

78. O Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia como avançadas as negociações para um acordo com a Argentina,
que solicitou uma linha de crédito “stand-by” para combater uma recente adversidade no país e seguir adiante
com as reformas econômicas do governo do presidente
Mauricio Macri.

(B) sobretaxar o aço e o alumínio fabricados no Brasil e
exportados aos EUA.
(C) bloquear a importação de aço e alumínio de origem
brasileira.
(D) prejudicar o Brasil por meio de taxas alfandegárias
sobre produtos agrícolas.

(Valor, 04.06.18. Disponível em: https://goo.gl/QLCfJU. Adaptado)

Um dos problemas enfrentados pela economia argentina
no primeiro semestre de 2018 teve origem

(E) substituir o aço e o alumínio brasileiros por produtos
chineses.

(A) na valorização do Peso.
(B) no forte aumento dos juros.
(C) na crise deflacionária.
(D) na crise cambial.
(E) no calote da dívida externa.
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