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C____________LÍNGUA PORTUGUESA____________ )

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Leia o texto abaixo e responda às questões que
seguem.

No trecho “O mundo podia ser tranquilo. As criaturas
podiam ser amáveis. No entanto, ele mesmo, o
guarda-noturno, traz um bom revólver no bolso, para
defender uma rua...” (3o §), entre os dois períodos
iniciais e o terceiro depreende-se uma relação de:

O ANJO DA NOITE
O guarda-noturno caminha com delicadeza, para
não assustar, para não acordar ninguém. Lá vão seus
passos vagarosos, cadenciados, cosendo a sua
sombra com a pedra da calçada.
Vagos rumores de bondes, de ônibus, os últimos
veículos, já sonolentos, que vão e voltam quase
vazios. O guarda-noturno, que passa rente às casas,
pode ouvir ainda a música de algum rádio, o choro de
alguma criança, um resto de conversa, alguma
risada. Mas vai andando. A noite é serena, a rua está
em paz, o luar põe uma névoa azulada nos jardins,
nos terraços, nas fachadas: o guarda-noturno para e
contempla.
À noite, o mundo é bonito, como se não houvesse
desacordos, aflições, ameaças. Mesmo os doentes,
parece que são mais felizes: esperam dormir um
pouco à suavidade da sombra e do silêncio. Há
muitos sonhos em cada casa. É bom ter uma casa,
dormir, sonhar. O gato retardatário que volta
apressado, com certo ar de culpa, num pulo exato
galga o muro e desaparece; ele também tem o seu
cantinho para descansar. O mundo podia ser
tranquilo. As criaturas podiam ser amáveis. No
entanto, ele mesmo, o guarda-noturno, traz um bom
revólver no bolso, para defender uma rua...
E se um pequeno rumor chega ao seu ouvido e
um vulto parece apontar da esquina, o guardanoturno torna a trilhar longamente, como quem vai
soprando um longo colar de contas de vidro.
E recomeça a andar, passo a passo, firme e
cauteloso, dissipando ladrões e fantasmas. É a hora
muito profunda em que os insetos do jardim estão
completamente extasiados, ao perfume da gardênia
e à brancura da lua. E as pessoas adormecidas
sentem, dentro de seus sonhos, que o guardanoturno está tomando conta da noite, a vagar pelas
ruas, anjo sem asas, porém armado.
{M E IR E L E S , C ecilia. Q ua dran te 2. In
w w w .g o ta sd e lite ra tu ra b ra sile ira .b lo g sp o t.co m )

A) consequência.
B) explicação.
C) oposição.
D) adição.

E) condição.

(Questão 02 )--------------------------------------------------------Percebe-se no texto, pela descrição do ambiente em
que trabalha o guarda-noturno, uma sensação de
tra n q u ilid a d e e se g u ra n ça . Das p assa gens
transcritas a seguir, aquela em que essa sensação
está mais evidente é:

Ai

E as pessoas adormecidas sentem, dentro de
seus sonhos, que o guarda-noturno está
tomando conta da noite, a vagar pelas ruas, anjo
sem asas, porém armado.” (5o §).

Bi

"A noite é serena, a rua esíá em paz, o luar põe
uma névoa azulada nos jardins, nos terraços, nas
fachadas:” (2°§).

C) “E se um pequeno rumor chega ao seu ouvido e
um vulto parece apontar da esquina, o guardanoturno torna a trilhar longamente," (4o §).
□)

Lá vão seus passos vagarosos, cadenciados,
cosendo a sua sombra com a pedra da calçada.”
( 1° § )

Ei “E recomeça a andar, passo a passo, firme e
cauteloso, dissipando ladrões e fantasmas.”

(5°§).

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

Das passagens abaixo, aquela em que há vocábulo
empregado em sentido figurado é:
Ai

"Vagos rumores de bondes, de ônibus, os últimos
veículos, já sonolentos, que vão e voltam quase
vazios. (2o §)

No trecho “O guarda-noturno, que passa rente às
casas, pode ouvir ainda a música de algum rádio,”
(2o §), o acento da crase está corretamente
empregado. Feitas as alterações no trecho acima,
está correto afirmar que há uma situação de crase
facultativa em:

Bi

"No entanto, ele mesmo, o guarda-noturno, traz
um bom revólver no bolso, para defender uma
rua..."(3°§).

A) O guarda-noturno, que passa rente à casa onde
reside sua família, pode ouvir ainda a música de
algum rádio.

C) “À noite, o mundo é bonito, como se não
houvesse desacordos, aflições, ameaças.” (3o §).

B) O guarda-noturno, que passa rente às muitas
casas da rua, pode ouvir ainda a música de
algum rádio.

D.) "É bom ter uma casa. dormir, sonhar." (3° §).
E)

"O mundo podia ser tranquilo
podiam ser amáveis.” (3o §).

C) O guarda-noturno, que passa rente à própria
casa, pode ouvir ainda a música de algum rádio.

As criaturas

D)

(Questão 04 )--------------------------------------------------------O plural do nome composto ‘'guarda-noturno” é feito
com a flexão dos dois nomes. Dos pares abaixo,
aquele em que os nomes compostos também fazem o
plural com a flexão dos dois nomes é:

O guarda-noturno, que passa rente às casas dos
moradores, pode ouvir ainda a música de algum
rádio.

E) O guarda-noturno, que passa rente à minha casa.
pode ouvir ainda a música de algum rádio.
(Questão 07 )--------------------------------------------------O sinal de dois-pontos empregado no trecho “Mesmo
os doentes, parece que são mais felizes: esperam
dormir um pouco à suavidade da sombra e do
silêncio.” (3o §) semanticamente corresponde a:

A)

guarda-mor/guarda-florestal.

B)

guarda-corpo i guarda-roupa.

C)

guarda-municipal /guarda-joia

D)

guarda-chuva/guarda-civil.

A) de modo que.

E)

guarda-costa / guarda-rede.

B) não obstante
C) ainda que

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

D) contanto que

No trecho “ Lá vão seus passos vagarosos,
cadenciados, cosendo (costurando) a sua sombra
com a pedra da calçada." (1o §), o vocábulo grifado
forma um par de homônimos não homógrafos com
cozendo (cozinhando). Trata-se de um fato de
semântica que exige do usuário da modalidade
escrita conhecimento e atenção. Entre os pares de
vocábulos homônimos abaixo, aquele em que se
inverteram os significados é:
A)

cauda (rabo, parte posterior do avião) / calda
(líquido espesso, molho).

B)

céptico (que duvida) / séptico
infecção).

C)

sessão (divisão, repartição) / seção (espaço de
tempo de uma atividade).

E) se bem que

(que causa

D) caçar (prender ou matar animais) / cassar
(anular, revogar).
E)

ce n so (re c e n s e a m e n io )
raciocínio).

/

se n so

(ju ízo ,

©

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

Sobre o período "E as pessoas adormecidas sentem,
dentro de seus sonhos, que o guarda-noturno está
tomando conta da noite, a vagar pelas ruas, anjo sem
asas, porém armado.” (5o §) foram feitas abaixo
afirmações corretas sobre a estrutura sintática e
semântica, EXCETO em:

Sobre a acentuação gráfica dos vocábulos do texto
estão corretas as afirmativas abaixo, EXCETO:

A) o Lermo “dentro de seus sonhos" exerce a função
de adjunto adverbial de lugar na relação com o
verbo “sentem".
B) o termo “a vagar pelas ruas" exerce a função de
adjunto adverbial de modo na relação com a
expressão “está tomando conta da noite".

C) e oração “que o guarda-noturno está tomando
conta da noite” classifica-se como subordinada
substantiva apositiva, por estar entre vírgulas.
D) o termo “as pessoas adormecidas” exerce a
função de sujeito na relação com o verbo
“sentem” .
Ei c termo “anjo sem asas” está empregado em
sentido comparativo na relação com “a vagar
pelas ruas” e em oposição adversativa na relação
com “porém armado” .
(Questão 09 )--------------------------------------------------------Observando-se os verbos empregados no texto,
quanto à forma e ao sentido, está correto afirmar que:
A)

as duas ocorrências de verbos no tempo pretérito
imperfeito do indicativo, no 3o parágrafo,
sinalizam hipóteses concretas para obtenção de
segurança e de paz.

no 3o parágrafo há ocorrência de verbo na forma
do futuro do subjuntivo, em oração subordinada
condicional.
C) são poucos os verbos no tempo pretérito perfeito
do indicativo, porque são escassos os fatos
ocorridos no passado.

A) ônibus, últimos e veículos acentuam-se em
obediência à mesma regra: são proparoxítonas.
B) rádio acentua-se em obediência à mesma regra
que justifica o acento gráfico em névoa e
retardatário.
C) revólver acentua-se pela mesma razão por que
são acentuados os vocábulos âmbar e caráter.
□)

também s oorém acentuam-se por serem
oxítonas, ao contrário de temem e podem, que
sãoparoxítonas.

E) amáveis e gardênia acentuam-se por serem
paroxítonas: a primeira por estar no plural e a
segunda, no singular.
(

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

)

(Questão 11 )--------------------------------------------------------Configura um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil, previsto na Constituição Federal
de 1988, a:

A) tripartição de poderes.
B) cidadania.
C) igualdade entre os estados.
D)

não-intervenção.

E) defesa da paz.

B)

(Questão 12 )--------------------------------------------------------A Constituição Federal de 1988 classifica-se como
uma Constituição:

A) promulgada costumeira e semiflexível
D)

há predominância de verbos no tempo presente
do indicativo, como traço descritivo do texto.

E)

as duas ocorrências de verbos na forma nominal
de infinitivo, no 1o parágrafo, constituem orações
reduzidas de sentido causai.

B) outorgada, escrita e flexível.
C) promulgada, escrita e rígida.
D) pactuada, costumeira e semirrígida.
E) outorgada instrumental e rígida

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

Constitui cláusula pétrea na Constituição Federal de
1988o(a):

Um dos princípios constitucionais da Administração
Pública éodo(a):

A) solução pacifica dos conflitos

A) improbidade.

B) voto direto, secreto, censitário e periódico.

B) equidade.

C) forrna federativa de Estado

C) sigilo.

D) revisão constitucional.

D)

E) divisão em quatro poderes: executivo, legislativo,
judiciário e moderador.

E) pessoalidade

moralidade.

(Questão 17 )--------------------------------------------------------(Questão 14 }--------------------------------------------------------Segundo os direitos e deveres individuais e coletivos
descritos no texto constitucional:
A)

nenhum brasileiro, nato ou naturalizado, será
extraditado.

B)

conceder-se-á habeas corpus para assegurar c
conhecimento de informações relativas à pessoa
do impetrante.

C) aquele que cometer crime hediondo poderá ser
preso e considerado culpado antes da sentença
penal condenatória transitada em julgado.
D)

são inadmissíveis, no processo,
obtidas por meios ilícitos.

E)

não haverá pena de morte.

as

De acordo com a Constituição Federal de 1988, as
Polícias Militares:
A)

devem apurar as infrações penais contra a ordem
política e social ou em detrimento de bens,
serviços e interesses dos Estados.

B)

exercem as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais comuns.

C) são órgãos instituídos pelos Municípios, corn a
função de proteger os
instalações municipais.

Governador de Estado.

B)

Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil.

e

são forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se aos Governadores dos Estados e
a elas cabem a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública.

E)

são órgãos estruturados em carreira e destinamse, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo
das rodovias federais.

(Questão 15 }---------------------------------------------------------

A)

serviços

D)
provas

Pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e
a ação declaratória de constitucionalidade o(a)(s):

bens,

(Questão 18 )--------------------------------------------------------Sobre os direitos políticos na Constituição Federal de
1988, é correto afirmar que:

C) SuperiorTribunal Federal.

A) os analfabetos são elegiveis.

D)

Procurador-Geral do Senado.

E)

Mesa de Câmara Municipal.

Bi o alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de sessenta anos,
C) o alistamento eleitoral s o voto são obrigatórios
para os maiores de dezesseis anos.
D) o m ilita r a listá ve l s e le g ív s l, a te n didas
determinadas condições que dependem da
quantidade de anos de serviço.
E)

é condição de elegibilidade a idade mínima de
trinta e cinco anos para Governador e ViceGovernadorde Estado.

C_______ GEOGRAFIA DO BRASIL E DO RN_______ )

(Questão 19 )--------------------------------------------------------O poder constituinte originário é aquele:

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

A)

responsável por reformar uma Constituição
existente, documento que organiza juridicamente
o Estado.
B) que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo
por completo com a ordem jurídica anterior.

Analise os climogramas a seguir, de três municípios
do Rio Grande do Norte:

C) capaz de alterar a Constituição Federal por meio
de um procedimento específico, sem que haja
uma grande revolução.

D) que respeita os princípios constitucionais
sensíveis e os estabelecidos.
E)

cuja missão é estruturar a Constituição dos
Estados-membros.

Cerro Corá (RN)

(Questão 20 )--------------------------------------------------------Tendo em vista a organização dos poderes, é correto
afirm arqueo Poder Legislativo:
A)

federal é
bicameral, sendo exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.

B)

municipal é bicameral, sendo exercido pela
Prefeitura e pela Câmara de Vereadores.

C) federal é unicameral, sendo
Congresso Nacional.

exercido pele

Macau (RN)

D) estadual á bicameral, sendo exercido pela
Assembléia Legislativa do Estado.
Ei

estadual é unicameral, sendo exercido pelas
Câmaras de Vereadores dos Municípios de cada
Estado.

A = altitude do posto pluviométrico em m
P = precipitação média anual em mm
T = temperatura média anual em °C
F o n te : S u d e n e ( 1 9 9 0 ) . E x t r a í d o d e : E x t r a í d o d e :
h ttp s ://w w w .re v is ta s .u fg .b r/b g g /a rtic le /v ie w F ile /3 8 8 3 9 /1 9 6 9 2
(A cesso em: 03 ago. 20 18 )

Com base nos conhecimentos sobre os aspectos
climáticos do Brasil e do Rio Grande do Norte, é
correto afirmar que:
A)

©

Cerro Corá, localizado na parte central do estado,
é menos árido que Currais Novos, por localizarse na região do agreste nordestino.

B)

Macau, por ser a única cidade litorânea e
localizar-se mais próxima à faixa equatorial,
apresenta as temperaturas mais amenas entre
as três e a maior umidade, medida em
pluviosidade.

(Questão 22 )----------------

Analise a tabela a seguir:
E s tra to

C) as três cidades possuem exatamente o mesmo
padrão de distribuição de chuvas e de média de
temperatura ao longo de todo o ano, seguindo o
climograma típico do estado do Rio Grande do
Norte.

Á re a

Á re a
M é d ia

N ú m e ro

%

N ú m e ro

%

M e n o s d e 10

! .8 7 4 .9 6 9

3 4 ,1 0

8 .8 3 4 . 5 7 1 ,1 5

1 ,4 6

4 ,7

10 a 100

2 .8 6 3 . 7 7 3

5 2 ,0 8

9 5 . 1 8 6 .1 2 9 ,2 6

1 5 ,7 2

3 3 ,2

(h a )

□ ) a atuação da Massa Equatorial Continental
(mEc) e da Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT) explicam a incidência de pluviosidade no
Nordeste durante os meses de verão.
Ei

Im ó v e is

D e á re a (h a )

100 a 1000

6 7 8 .4 6 2

1 2 ,3 4

1 8 1 .7 5 7 .8 0 U 3

3 0 .0 2

2 6 7 ,9

1000 a 10000

7 9 .2 2 8

1 ,4 4

1 9 4 .8 2 1 .1 0 2 , 9 0

3 2 .1 8

2 .4 5 9 , 0

10000 a 100000

1 .8 7 8

0 ,0 3

4 3 . 4 6 7 .1 5 4 ,5 4

7 ,1 8

2 3 . 1 4 5 ,4

M a is de 1 0 0 0 0 0

225

0 ,0 0 4

8 1 . 3 2 0 .9 8 6 ,8 8

1 3 ,4 3

3 6 1 . 4 2 6 ,6

T o ta l

5 .4 9 8 . 5 3 5

6 0 5 . 3 8 7 .7 4 6 , 0 6

110 ,1

Fonte: IN C R A. S istem a N acional de C a da stro Rural (2012).

Currais Novos, localizado na divisa corn a
Paraíba, exem plifica uma área de clima
se m iá rid o in flu e n cia d a pelo P lana lto da
Borborema, que funciona como uma barreira
orográfica, dificultando a chegada de umidade
pelo litoral.

A partir da leitura da tabela e do conhecimento sobre
os principais aspectos da geografia agrária brasileira,
pode-se afirmar que:
A)

houve uma dim inuição do tam anho das
propriedades, m arcado por processos de
redistribuição de terras, no contexto de uma
reforma agrária que vem sendo acordada e
tramitada com a conivência pacífica de diferentes
agentes sociais, conscientes da necessidade de
reparação de injustiças históricas no acesso à
terra no Brasil.

B)

há uma maior quantidade de pequenos imóveis,
porém, em termos de ocupação de área,
predominam os latifúndios, marcando uma
estrutura fundiária concentrada e desigual, em
que parcela significativa da produção das
lavouras é destinada à produção de commodities
para exportação.

C)

grandes propriedades rurais ocupam mais da
metade das terras brasileiras e predominam em
qua ntidad e de im óveis, dem on strando a
necessidade de se pensar e discutir uma reforma
agrária que, além de distributivista, atenda às
necessidades dos pequenos produtores em
termos de acesso ao crédito agrícola, de
capacitação técnica e autonom ia para a
produção.

D) apresenta uma boa distribuição de terras,
possuindo uma diversificação de imóveis de
todos os tam anhos, dos m inifúndios aos
latifúndios, e, consequentemente, dos tipos de
produção, presentes na estrutura fundiária.

E) a estrutura fundiária brasileira conta com a
presença de uma quantidade maior de pequenas
propriedades rurais, que, consequentemente,
ocupam, juntas, a maior fatia das terras
brasileiras, com binando produção para o
abastecimento interno e externo de forma
equilibrada.

©

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

“O fenômeno da mobilidade populacional vem
apresentando transformações significativas no seu
comportamento desde as últimas décadas do Século
XX, não só no Brasil como também em outras partes
do mundo. Até o presente momento, essas
mudanças têm demandado um esforço por parte dos
estudiosos no sentido de buscar explicações teóricas
para esses novos processos

Leia o trecho e analise as imagens a seguir:
“Costuma-se pensar em uma cidade como uma
entidade isolada e fortemente individual: a cidade x
(uma cidade qualquer, hipotética) foi fundada em
algum momento, há alguns ou muitos séculos,
cresceu, sofisticou-se... Ocorre que as cidades,
muito frequentemente, situam-se tão próximas umas
das outras que a interação entre elas vai, à medida
que crescem e se relacionam mais e mais entre si,
sofrendo uma transformação importante."

F o n te : h t t p s : / / w w 2 . i b g e . g o v . b r / h o m e / e s t a t i s t i c a /
populacao/reflexoes_deslocamentos/default_reflexoes.shtrn

Evolução da Mancha Urbana na RMN
entre 1977 e 2006.

C orrentes m igratórias principais
— * SAÍDA

— ► RETORNO À ORIGEM
1977

Fonte: P o rta l G1
https://glo.bo/1wAjDiP

( 1 5 /0 7 /2 0 1 1 ).

D is p o n ív e l

1984

1992

2006

em:

A respeito dos aspectos demográficos brasileiros
atuais, é correto afirmar que:
I.

As migrações de retorno à região Nordeste - que
além de reter população, começa a receber de
volta os que deixaram seus estados rumo ao
Centro-Sul do país
são um fenômeno
crescente na atualidade.
II. O avanço da fronteira agrícola tem estimulado as
migrações em direção à região Sul.
III. Os fluxos turísticos que partem do Sudeste
explicam a força das migrações em direção a
esta região.
IV. As deseconomias de aglomeração justificam a
maior evasão de pessoas do Rio de Janeiro, com
espaços saturados, que reduziram a capacidade
de g e ra ç ã o de e m p re g o e de n o va s
oportunidades ocupacionais.
V. Os movimentos pendulares são a causa dos
fluxos mútuos entre Rio de Janeiro e Minas
Gerais.

Fonte: PESSOA. Zoraide S.; SEIXAS, S.R.C. ; MARQUES, J. G. W. .
Ambiente, Sociedade e Vulnerabilidade na Região Metropolitana de
Natal, RN/Brasil. In: Asociación Latinoamericana de Sociologia, 2013,
Santiago, Chile. Acta Cientifica XXIX Congreso de Ia Asociación
Latinoamericana de Sociolog ía:Crisis y emergencias sociales en América
Latina-2013,2013. v. 1.p. 1-15.

Área entre as cidades de Natal e Pamamirim/RN ao
longo da BR-101 e da Av. Ayrton Senna.
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Dos itens
apenas:
A)

I. Ill e V

B)

I e IV.

C)

l i e IV.

D)

III IV e V .

E)

I. li e III.

acima

mencionados,

estão

corretos

Fonte: SILVA, L, F. de O. Mobilidade urbana e projetos estruturantes na
Região Metropolitana de Natal: desafios recentes a uma metrópole em
transformação. Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação
em Estudos Urbanos para obtenção do título de mestre pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2016.

O processo de encontro e junção dos tecidos urbanos
de Natal e Parnamirim, formando uma única mancha
urbana que dificulta a identificação dos limites
municipais, ainda que continuem existindo cidades
distintas, gerou uma:

A) Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE )
B) favela.

C) megacidade

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

D)

Relacione os biomas brasileiros, presentes na
primeira coluna, com as descrições pertinentes de
suas características na segunda coluna:

megaiópole.

E) conurbação.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Questão 25 )--------------------------------------------------------A respeito dos principais aspectos ambientais do
Brasil e do Rio Grande do Norte, pode-se afirmarque:

A) o Rio Grande do Norte possui atualmente 238 mil
h e c ta r e s em U n id a d e s E s ta d u a is de
Conservação, o que corresponde a 4,5% do seu
território. Estas unidades estão localizadas, em
sua maior parte, ao longo do litoral potiguar,
sendo 2,58% no ecossistema marinho, 1,08% no
ecossistema costeiro, 0,8% em ecossistema de
mata atlântica e o restante na caatinga.
B)

( ) Seu principal tipo de vegetação é a floresta
ombrófila densa, normalmente composta por
árvores altas e relacionada a um clima quente e
úmido. Já foi um dos mais ricos e variados
conjuntos florestais pluviais da América do Sul,
mas atualmente ê reconhecido como o bioma
brasileiro mais descaracterizado, com muita
in flu ê n c ia das fo rm a s de o c u p a ç ã o e
aproveitamento através dos ciclos econômicos
desde a colonização no Brasil.
( ) Ocupando originalmente quase metade do
território nacional, é o maior bioma brasileiro, o
que detém o maior percentual de áreas de
proteção integral e a m aior reserva de
b io d iv e rs id a d e do m undo. A v e g e ta ç ã o
característica é de árvores altas. Nas planícies
fluviais encontram-se as matas de várzeas
(periodicamente inundadas) e as matas de igapó
(p e rm a n e n te m e n te in u n d a d a s). Além da
extração madeireira, sofre com as ameaças de
desmatamento, queimadas e conversão de
terras para a agricu ltura de form a não
sustentável.
( ) Contempla paisagens naturais variadas, de
serras a planícies, de morros rupestres a
coxilhas. Sua vegetação predom inante é
constituída de ervas e arbustos. Formações
florestais não são comuns nesse bioma e,
quando ocorrem, são do tipo floresta ombrófila
densa (árvores altas) e floresta estacionai
decidual (com árvores que perdem as folhas no
período de seca).
( ) É o segundo maior bioma da América do Sul e
cobre 22% do território brasileiro. Abriga as
nascentes das três maiores bacias da América do
Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e
Platina), o que resulta em elevado potencial
aquífero e grande biodiversidade (equivalente a
5% de todo o planeta), sendo reconhecido como
a savana mais rica do mundo. A monocultura
intensiva de grãos e a pecuária extensiva de
baixa tecnologia, somadas à mineração através
dos garimpos, têm sido atividades econômicas
de g ra n d e im p a c to e a m e a ç a à sua
biodiversidade.

a prática do ecoturismo é vetada nas áreas de
UCs, à medida que se constitui como uma forma
de mercantilização e consumo das paisagens
naturais, gerando impactos e crimes ambientais
que rumam na contramão da conservação e
preservação da natureza e sua biodiversidade.

C) o IDEMA está investindo na criação de novas
Unidades Estaduais de Conservação que são:
Parque Ecológico Pico do Cabugi e Parque
Estadual Mata da Pipa.
D) as Unidades de Conservação da Natureza,
também conhecidas por UCs, são espaços
te rrito ria is com c a ra c te rís tic a s n a tu ra is
relevantes e limites definidos, instituídos pelo
poder publico para garantir a comercialização e
exploração dos seus recursos naturais.
E)

Amazônia
Caatinga
Cerrado
Mata Atlântica
Pampas
Pantanal

de acordo com a Lei n° 9.985 de 18 de julho de
2000, que institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), as UCs
podem ser de Proteção Parcial, garantindo a
preservação total da natureza, ou de Uso
Sustentável, que permitem a exploração e
comercialização total do que ali é produzido.

©

( ) Ocupando 10 estados brasileiros, teve 80% dos
seus ecossistemas originais alterados, em
especial por causa de desm atam entos e
queimadas. Tem um imenso potencial para a
conservação de serviços am bientais, uso
sustentável e bioprospecção que, se bem
explorado, será decisivo para o desenvolvimento
da região e do país. A biodiversidade da caatinga
ampara diversas atividades econômicas voltadas
para fins a g ro silvo p a sto ris e in dustriais,
especialmente nos ramos farmacêutico, de
cosméticos, químico e de alimentos.
( ) É considerado(a) uma das maiores extensões
úmidas contínuas do planeta. É caracterizado por
inundações de longa duração (devido ao solo
pouco permeável) que ocorrem anualmente na
planície, e provocam alterações no ambiente, na
vida silvestre e no cotidiano das populações
locais. Há de se destacar a rica presença das
comunidades tradicionais como as indígenas,
quilombolas, os coletores de iscas ao longo dos
rios que, no decorrer dos anos, influenciaram
diretamente na formação cultural da população.
Apesar de sua beleza natural exuberante, o
bioma vem sendo muito ímpactado pela ação
h u m a n a , p rin c ip a lm e n te pela a tiv id a d e
agropecuária, especialmente nas áreas de
planalto adjacentes do bioma.
Asequência correta, de cima para baixo, é:

(Questão 27 )------------------

Observe o gráfico a seguir;
BALANÇA COMERCIAL DO RIO GRANDE
DO NORTE
(de janeiro a junho de 2018)

Fonte:
https://www.fiern.org.br/wpcontent/uploads/2018/07/Balan%C3%A7a-Comercial-do-RNJan-Junho-2018.pdf

Pode-se afirmar que a situação da balança comercial
do Rio Grande do Norte é favorável e as principais
produções que sustentam suas exportações na
atualidade são de:
A)

Parnamirim.
B)

sal. no litoral norte do estado.

C)

cana de açúcar, com usinas de a ç u c a r e etanol no

litoral oriental.

A) 4 - 1 - 2 - 3 - 5 6
B)

1 - 4 -2 -3 2-6.

C) 1 - 4 - 5 - 6 - 3 - 2.
D) 4-1 - 3 - 6 - 2 - 5
E) 4 -1 - 5 - 3 - 2 - 6.

caju e castanha de caju. na Serra do Mel e em

D) petróleo e gás natural, oblic'o a partir da Bacia
Potiguar.
Ei

frutas tropicais irrigadas, com ênfase para o
melão no Polo Integrado Açu/Mossoró.

(Questão 28 )--------------------------------------------------------Leia as manchetes e notícias a seguir:

TSE decide manter horários locais para
votação nas eleições 2018
Com a decisão, votações acontecerão das 8h às 17h, em todas as cidades, de acordo com o horário
local. Primeiro turno das eleições será no dia 7 de outubro e o segundo turno anrii 28 de outubro.
Fonte: R o san ne D 'A gostino, para o Portal G 1, em 09/08/2018.
D isponível em : h ttp s ://g lo .b o /2 0 p P 2 4 j

Temer reduz duração do horário de verão
e muda início para novembro
Fonte: A na C lara M artins, para o P ortal G1, em 15/12/2017.
D isponível em : https://g lo.bo /2B IA Y U e

Com base nas decisões noticiadas nas manchetes
acima e nos fusos horários brasileiros atuais, é
correto afirmar que:

Ai em função do horário de verão, com o adiantar do
relógio em uma hora, a diferença de fuso total
entre as regiões no período eleitoral será de
apenas 2 horas.
Bi

C)

D)

Ej

em relação ao horário de Brasília, no arquipélago
de Fernando de Noronha as votações terminarão
com uma hora de antecedência, em Rondônia
com uma hora de atraso e no Acre, com duas de
atraso.
o fechamento das urnas ocorrerá com 2 horas de
antecedência no Acre, em relação ao horário de
Brasília.
as votações acontecerão com diferença de 3
fusos horários, sendo 2 deles atrasados na parte
mais a oeste do território brasileiro, tendo como
referência a capital do país.
o horário de Brasília é a referência que marcará o
início das eleições em todo o território brasileiro,
para evitar vazamento de dados antecipados.

Ç

NOÇÕES DE DIREITO PENAL MILITAR

)

(Questão 29 )--------------------------------------------------------Sabe-se que no meio militar a hierarquia e a disciplina
possuem fundamental importância, com vistas ao
regular cumprimento das ordens emanadas pelos
militares superiores hierárquicos. Nesse contexto, é
importante definir o conceito de “superior". Assim, de
acordo com o Código Penal Militar, considera-se
“superior”, para efeito da aplicação da lei penal militar:

A) o militar que, em virtude da função, exerce
autoridade sobre outro de igual posto ou
graduação.
B) os militares apátridas ou brasileiros que
perderam a nacionalidade.
C) os juizes, os representantes do Ministério Público
e os funcionários da Justiça Militar.
D)

qualquer pessoa que, em temDO de paz ou de
guerra, seja incorporada às forças armadas, para
nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à
disciplina militar.

E) s pessoa que assim se declarar perante as
autoridades brasileiras ou estrangeiras, militares
ou não, em tempo de guerra.

(Questão 30 )--------------------------------------------------------Nos termos do Código Penal Militar, quando o agente,
deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava
obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe
levianamente que não se realizaria ou que poderia
evitá-lo, diz-se o crime:
Ai

tentado.

B)

culposo.

C)

doloso.

D)

impossível.

E) sem efeito

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

Com relação à exclusão do crime, é possível dizer
que não há crime quando o agente pratica o fato em:

C) estadoae necessidade.

A infração penal prevista no Código Penal Militar, sem
co rre sp o n d ê n cia no C ó dig o Penal Com um ,
específica e funcional do ocupante do cargo militar,
que lesiona bens ou interesses das instituições
militares no aspecto particular da disciplina, da
hierarquia, do serviço e do dever militar, traduz a
definição doutrinária de:

D) exercício irregular de direito.

A) crime militar em tempo de paz.

E) restrito cumprimento do dever ilegal.

B) crime impropriamente militar

A) legitimo direito de praticar a contravenção penal.
B) estado ce ânimos exaltados.

C) crime de mão própria.
(Questão 32 )--------------------------------------------------------Em um crime praticado por militares, o agente que
promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige
a atividade dos demais agentes:

A) tem sua pena agravada

D) crime propriamente militar
E) crime impassível militar.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

C) age em erro de tipo

A condutade reunirem-se militares ou assemelhados,
agindo contra a ordem recebida de superior, ou
negando-se a cumpri-la, configura crime de:

D) tem excluída sua culpabilidade.

A) revolta, mas se os agentes estavam armados,

B) tem sua pena diminuída

E) e inimputável

cometem crime de conspiração.

B) motim, mas se os agentes estavam armados,
cometem crime de revolta.

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

C) conspiração, mas os cabeças cometem crime de
incitamento.

Quanto às penas previstas no Código Penal Militar, é
correto afirmar que a pena de:

D)

Ai

E) apologia de fato criminoso, mas se havia apenas

reforma sujeita o condenado à situação de
inatividade, necessariamente sem direito a
remuneração.

B) morte é executada por injeção letai.
C) multa é uma das penas principais.
D) morte é uma das penas principais.
E) reforma é pena acessória.

incitamento, mas os cabeças cometem crime de
apologia de fato criminoso.
um agente, comete crime de motim.

(Questão 36 )--------------------------------------------------------O policial militar X foi designado para realizar um
serviço em um determinado lugar. Contudo, antes de
terminar o serviço que lhe cumpria, o militar, sem
ordem superior, abandonou o local. Nessa hipótese,
X praticou o crime de:

A) omissão de eficiência da força.
B) omissão de função.
C) omissão de oficial
D)

abandono de posto.

E) abandono de carao

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

Com relação ao crime de lesão corporal previsto no
Código Penal Militar, em tempos de paz, é correto
afirmarque:

A vítima W teve seu aparelho celular subtraído por
dois homens, mediante violência contra ela, dentro do
ônibus, quando voltava para casa do trabalho. Nesse
caso, os agentes respondem por:

A) a ação penal depende de requerimento da vitima.
B) existem, entre outras, as figuras da lesão
levíssima, lesão leve e lesão grave.

C) matar membros de um grupo nacional, com o fim
de destruição total desse grupo, configura o
crime.
D) xingar alguém, ofendendo-lhe a dignidade,
configura o crime.

A) arrebatamento.
B)

furto qualificado.

C) roubo simples.
D) furto de bem movei alheio
E) roubo com aumento de pena

E) lesão corporal é o mesmo que participação em
rixa.
(Questão 41 )--------------------------------------------------------(Questão 38 )--------------------------------------------------------Considerando os crim es contra o patrim ônio
previstos no Código Penal Militar, é possível
asseverarque:
Ai

são crimes militares contra o patrimônio apenas o
furto, roubo e o estelionato.

Acusar falsamente determinada pessoa de ter
cometido fato que é definido como crime, configura o
delito de:
A) constrangimento ilegal
B) injúria real.
C) calúnia, ainda que esta pessoa seja falecida

B) é criminalizado o furto de uso.

D) calúnia, apenas se a pessoa for viva.

C) a conduta de subtrair para si coisa alheia móvel

Ej injúria discriminatória.

configura crime de roubo, mesmo que não haja
violência.

D) inexiste o crime de dano na esfera penal militar.

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

E) inexistem os crimes contra o patrimônio na esfera

O funcionário público que solicita para si,
diretamente, no exercício de sua função e em razão
dela, vantagem indevida, responde pelo crime de:

penal militar, devendo o operador do direito
recorrer ao Código Penal comum.

A) concussão.
( _________ NOÇÕES DE DIREITO PENAL_________ )

B) corrupção passiva.
C) roubo

(Questão 39 )--------------------------------------------------------A criança Y, de apenas 09 anos de idade, foi abusada
sexualmente por X, indivíduo de sua própria família,
tendo sido praticados diversos atos libidinosos com
ela. Nesse caso, X responderá por:

A) crime de estupro de vulnerável
B) crime de estupra
C) crime de abuso sexual
D) contravenção penal de atentado violento ao
pudor.

E) delito de infanticídio

D) corrupção ativa
Ei prevaricação

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

Com relação ao crime de incêndio (artigo 250 do
Código Penal), é correto afirmarque:

Em termos de culpabilidade no direito penal, o agente
que, por doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se; de acordo com
esse entendimento:

A) se o crime é cometido por familiar da vítima: a
pena pode seraumentada.

B) a pena é aumentada se o incêndio ocorrer em
casa habitada.

A) é impulável e isento de pena.

C) todo incêndio é considerado criminoso, mesmo
que não exponha a perigo a vida, a integridade
física ou o patrimônio de outrem.

B) é inimputável e isento de pena
C) age em estado de necessidade o que exclui o
crime.

D) ocorre somente na fcrma dolosa.
E)

D) é culpado pelo crime da mesma forma corno se
fosse são.

a pena é diminuída se no local havia extintor de
incêndio.

E) age em exercido regular de direito o que exclui o
crime.

(Questão 44 }--------------------------------------------------------O indivíduo Z mata, com várias facadas, sua esposa,
com quem foi casado durante 5 (cinco) anos.
Indagado acerca do fato, Z admitiu que cometeu o
crime porque menosprezava a condição de mulher de
sua esposa. Considerando esta situação hipotética, é
correto afirmar que Z:

(Questão 47 )---------------------------------------------------------

A) responderá por nomicidio culposo e feminicidio.
já que teve culpa na morte da própria esposa.
B) será absolvido do crime: porque era casado com
a vítima.
C) responderá pelos crimes de homicidio e atentado
violento ao pudor, já que a vítima era sua esposa.

B) indivldualização da pena

A máxima de que “não há crime sem lei anterior que o
defina, tampouco pena sem prévia cominação legal”
traduz o princípio penal da:

A) proporcionalidade.

C) insignificância.
D)

E) territorialidade.

D) terá a pena diminuída, porque agiu sob o domínio
de violenta emoção, logo após justa provocação
da vítima.
Ei praticou homicídio qualificado, denominado
feminicidio.

(Questão 48 )--------------------------------------------------------Quanto ao crime de falsificação de documento
público (artigo 297 do Código Penal), é possível dizer
que:

A) o crime é çte m lp própria, práiicatío pelo
funcionário público.
B) o sujeito passivo pode ser relativo a documento

(Questão 45 )---------------------------------------------------------

Considera-se o crime tentado, quando:

público ou a documento particular.

A) iniciada a execução, não se consuma por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
B) o agente deu causa ao resultado
imprudência, negligência ou imperícia.

legalidade.

C) o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, mas se
o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, a pena será
aumentada.

por

C) por absoluta impropriedade do objeto, é
impossível consumar-se o crime.
D) o agente quis o resultado, mas não assumiu o
risco de produzi-lo.
E) nele se reúnem todos os elementos de sua
definição legal.

D) o sujeito ativo é o Estado e, secundariamente, a
pessoa lesada pelo falso.

E) o sujeito passivo é o Estado e, secundariarnenie,
a pessoa que falsificou o documento.

©
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE

(Questão 52 )---------------------------------------------------------

)

Segundo a Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006):

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

A) as únicas formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher são a agressão física ou
o assassinato da ofendida, desde que praticado
por homem que tenha sido casado com ela ou
pelo menos tenha tido relacionamento amoroso
com ela.
B) é cabível a aplicação, nos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, de penas de
cesta básica ou outras de prestação pecuniária,
bem como a substituição de pena que implique o
pagamento isolado de multa.

De acordo com a Lei n° 4.898/1965, já constitui abuso
de autoridade qualquer atentado ao (à):

A) sucessão de bens de estrangeiros situados no
Brasil.

B) igualdade entre homens e mulheres
C) inviolabilidade do domicílio.
D) direito ao mandaao de segurança.
E) devido processo legal na esfera administrativa.

C) a violência patrimonial é uma das formas de
violência doméstica e familiar contra a mulher, e é
entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total
de seus objetos, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou
recursos econômicos da ofendida, incluindo os
destinados a satisfazer suas necessidades.

(Questão 50 )--------------------------------------------------------Com relação aos crimes previstos na Lei de Drogas
(Lei n° 11.343/2006), é correto afirmar que:

A) financiar ou custear o tráfico de drogas é crime
previsto em lei específica, diferente da Lei n°
11.343/2006.

D)

B) o crime de tráfico de drogas é suscetível de
fiança, graça e indulto.

não há crime no caso de descumprimento de
decisão judicial que defere medidas protetivas de
urgência previstas na referida lei.

C) o informante que colabora com grupo destinado à
prática de tráfico de entorpecentes não pratica
crime.
D) responde pelas mesmas penas do crime de
tráfico de drogas quem semeia, cultiva ou faz a
colheita, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, de plantas
que se constituam em matéria-prima para a
preparação de drogas.
Ei embora não detenha nenhuma porção de
entorpecente, quem se apresenta sob o efeito de
drogas comete crime de uso de drogas para
consumo pessoal.

(Questão 53 )---------------------------------------------------------

(Questão 51 }---------------------------------------------------------

A) crime de poluição hídrica.

O motorista X estava dirigindo seu carro na via
pública sem a devida habilitação. Segundo o Código
de Trânsito Brasileiro, nesse caso, X:

B) contravenção de jogo de azar.

E) a violência doméstica e familiar contra a mulher
não chega ao ponto de constituir uma forma de
violação dos direitos humanos.

O indivíduo W decide dar uma festa no seu prédio,
porém já passa de meia noite e o som continua alto no
local, de modo a perturbar o sossego dos vizinhos,
considerando que há abuso dos instrumentos
sonoros que fazem o som da festa. Nessa hipótese, a
Polícia Militar poderá ser acionada, porque há
indícios da prática de:

C) infração penal e administrativa contra a fé
pública.

A) deve ser multado administrativamente, mas não
condenado por crime, mesmo que sua conduta
gere perigo de dano.

D) contravenção penal de perturbação do sossego.
E) crime de lavagem de capitais.

B) pratica crime se. com a sua conduta gerar perigo
de dano.
C) comete crime de homicídio culposo no trânsito.
D) em nenhuma hipótese pratica crime.
E) responde pelo aelito de omissão ae socorro.
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(Questão 54 )---------------------------------------------------------

(Questão 56 )---------------------------------------------------------

Para se configurar o crime de disparo de arma de
fogo, o tipo penal exige que o sujeito ativo do crime
dispare arma de fogo ou acione munição, em lugar
habitado ou em suas adjacências:

Um a v i a t u r a da Po l í c i a Mi l i t a r r e a l i z a v a
patrulhamento de rotina quando seus integrantes
avistaram, transitando pela rua, um senhor que
guardava dois passarinhos em duas gaiolas
diferentes. Ao abordar o referido senhor, os policiais
constataram que os passarinhos eram espécimes da
fauna silvestre e o citado senhor não possuía a devida
permissão, licença ou autorização da autoridade
competente para a guarda dos mesmos. Diante
desse caso fictício, é possível afirmar que o referido
senhor:

A) respondendo o sujeito ativo por uma pena
mínima de seis meses de detenção.
B) respondendo o sujeito ativo por uma pena
máxima de um ano de detenção.
C) em via terrestre, desde que essa conduta não
seja tão grave quanto os crimes de porte e posse
ilegal de arma de fogo.

Ai

responderá por crime contra o meio ambiente.

B) receberá apenas uma multa administrativa, visto
D) na direção das pessoas que são alvo do atirador,
sob pena de configurar o crime de omissão de
cautela.
E) em via pública ou em direção a ela. desde que
essa conduta não tenha como finalidade a prática
de outro crime.

que não há crime.

C) responderá por crime contra a economia popular.
D) não está fazendo nada de ilicito. devendo ser
liberado.

E) responderá por crime contra o ordenamento
urbano.

(Questão 55 }--------------------------------------------------------Do lado de fora do estádio onde iria acontecer um
jogo de futebol entre duas equipes potiguares, o
indivíduo X decide vender os ingressos de entrada
para o referido evento esportivo, por preço superior
ao estampado no bilhete. Nessa hipótese, X
responde por:

(Questão 57 )---------------------------------------------------------

A) crime contra os costumes, previsto na Lei de
Contravenções Penais (Decreto-Lei
n° 3.688/1941).

Bi

C) homicídio qualificado, latrocínio e estupro.

B) crime

D) estelionato, bigamia e rufianismo

previsto

no

Estatuto

do Torcedor

(Lei n° 10.671/2003).
C) crime de rixa, previsto na Lei de Crimes contra a
Propriedade Intelectual (Lei n °9.609/1998).

D) nada, visto que cambismo não configura crime
Ei crime de desacato a autoridade.

Segundo a Lei n° 8.072/1990, são exemplos de
crimes hediondos:

A) homicídio simples, furto qualificado e subtração
de incapazes.
e s t u p r o de v u l n e r á v e l ,
constrangimento ilegal.

extorsão

e

E) lesão corporal, falsificação de documento público
e ato obsceno.

(Questão 58 )---------------------------------------------------------

(Questão 60 )---------------------------------------------------------

Com relação aos crimes de tortura, previstos na Lei
n° 9.455/1997, julgue as afirmativas seguintes:

O Word é um software aplicativo para o Windows
muito utilizado na produção de textos, contendo
vários recursos tais como de formatação e correção
ortográfica. O componente que contém o ícone de
controle, os botões de dimensionamento da janela e o
botão fechar onde se indica qual arquivo está sendo
utilizado pelo usuário, é a:

I.

Constitui crime de tortura constranger alguém
com emprego de violência ou grave ameaça,
causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o
fim de obter informação, declaração ou confissão
da vítima ou de terceira pessoa.
II. A condenação acarretará a perda do cargo,
função ou emprego público e a interdição para
seu exercício pelo dobro do prazo da pena
aplicada.
III. O crime de tortura é afiançável e insuscetível de
graça ou anistia.

A) Barra de rolagem.
B) Barra de ferramentas de formatação.
C) Barra de ferramentas padrão.
D)

Barra de títulos.

E) Barra de menus

Está(ão)correta(s):

A) apenas e III.

(Questão 61 )---------------------------------------------------------

B)

O Excel é um software aplicativo contido no pacote
Office. Nele é possível criar bancos de dados
contendo informações organizadas, tais como
catálogo, listas telefônicas, entre outros. A opção dos
recursos “Autofiltro” no menu “Dados” do Excel
permite a visualização de:

apenas II e III.

C) apenas I.
D)

I. lie III.

E) apenas I ell.

A)

apenas uma parte de dados de um banco sem a
necessidade de estabelecer critério nos campos.

Bi

apenas urna parte de dados de um banco através
de critérios estabelecidos aos campos.

( __________ NOÇÕES DE INFORMÁTICA__________ )
(Questão 59 )--------------------------------------------------------O Windows é um Sistema Operacional Gráfico (GUI)
d e s e n v o lv id o pela M ic ro s o ft com in te rfa c e
facílitadora. Um exemplo disso é quando um usuário
encontra-se utilizando sim ultaneam ente vários
programas como Word, Power Point e Internet ao
mesmo tempo e para que haja uma alteração de
aplicação entre esses programas abertos, existe no
teclado um atalho que facilita a alteração de um
aplicativo para o outro. O referido atalho é:

C) todos os dados contidos no banco através de
critérios estabelecidos aos campos.

A)

Alt + Tab

(Questão 62 )---------------------------------------------------------

B)

Alt + Esc

C)

Ctrl + End

D)

All + End

E)

Ctrl + Tab

D)

iodas as informações comidas ncs bancos de
dados e nos demais aplicativos do Office.

Ei

todos os dados contidos no banco de dados sem
a necessidade de estabelecer critérios nos
campos.

O Sistem a O peracional W indow s perm ite a
realização de diversas atividades com a utilização de
teclas específicas contidas no teclado Alfanumérico e
Numérico como, por exemplo, "esc” "end” “home”. A
função da tecla "Num Lock”:

A) ativa ou desaliva o leclado numérico.
B)

em conjunto com outras teclas, cria atalhos para
determinadas funções.

C) aciona a caixa alta das teclas.
D) ativa ou desativa

a digitação de letras

maiusculas.

E) permite ou não a inserção de caracteres em um
texto sem sobrescreve-los.
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(Questão 63 )---------------------------------------------------------

(Questão 65 )---------------------------------------------------------

Em uma planilha do Excel há algumas células
preenchidas com seus respectivos valores:

O Microsoft Internet Explorer é um dos principais
aplicativos de navegação na Internet. Sobre ele,
analise as afirmações abaixo.

A

B

C

D

I.

1

5

3

7

2

2

8

4

9

1

O resultado da fórmula de soma =SOMA(A1:D2)
será:

A) 38
B)

7

C) 8

Para abrir uma nova página de internet basta
usar o atalho “Ctrl + N" e para fechar a janela
ativa, o atalho é "Ctrl + W ”.
II. O atalho “Alt + F4” serve para fechar o item ativo
ou sair do aplicativo ativo e atalho "Alt + Barra de
Espaço” serve para abrir o menu de atalho da
janela ativa.
III. Os atalhos utilizados para mover uma tela para
cima e para mover uma tela para baixo são,
respectivamente, “Alt + Page Down” e “Alt + Page
Up”.

D) 22

Está correto o que se afirma e m :

E) 38

A)

IJI e III.

B) III, apenas.
(Questão 64 )--------------------------------------------------------A tecnologia FTP (File Transfer Protocol) permite a
transferência de arquivos entre computadores. O
termo usado que define a transferência de arquivos
entre um servidor e um cliente, e entre cliente e
servidor, respectivamente, são:

A) Download e Upload
B) Upload e Download
C) interface e Acesso
D) Interface e Download
Ei

Download e Interface.

C) I. apenas.
D) le II. apenas.
E) il e III. apenas.

(Questão 66 )--------------------------------------------------------O vírus é um programa malicioso que objetiva
basicamente o ataque e a replicação automática, que
podem ocorrer de várias form as, como por
mensagens indevidas, perda de dados, erros ou
lentidão de programas, entre outros. Sobre o assunto,
é correto afirmar que "Vírus de Macro” :

A) ataca o disco rígido e disquetes impedindo o
acesso a diretório e arquivos.
B) é aquele capaz de gerar réplicas de si mesmo
utilizando-se de chaves de encriptação diversas.
C)

infecta arquivos criados por softwares que
utilizam linguagem de macro, como as planilhas
eletrônicas e os processadores de texto
(Microsoft Excel e Word).

D) substitui ou fixa-se a arquivos executáveis de
programas que sejam requisitados para a
execução de algum outro programa.
E)

é aquele executado através de páginas da Web
que possuem S crip ts in te rp re ta d o s pelo
navegador.

(Questão 67 )--------------------------------------------------------Adefinição de Adware é um software malicioso que:

A) insere propagandas em outros programas.
B)

tem como características a replicação de
mensagens sem o consentimento do usuário.

C) captura Iodos os dados digitados pelo usuário

( LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA POLÍCIA MILITAR )
(Questão 69 )--------------------------------------------------------Segundo a Lei Complementar n° 463/2012, também
é(são) devido(a)(s), porém pago(a)(s) a parte, não se
incluindo no subsídio devido aos militares estaduais,
o(a)(s):

D)

monitora informações em uma rede. sendo
sinônimo de "farejadores” .

A)

décimo quarto salário, que pode vir integral ou
parcelado.

E)

possui apenas a função espião.

Bi

adicional noturno.

C)

adicional de periculosidade.

(Questão 68 )---------------------------------------------------------

D)

indenizações, que podem ser diárias ou ajuda de
custo.

O Power Point é um software no qual podem ser
exibidas apresentações multimídias, tanto em um
monitor de computador, como em "Data-show".
Analise as afirmativas a b a ixo .

E)

participação nos lucros e dividendos da Polícia
Militar.

I.

Para iniciar a apresentação dos slides, basta
utilizaro atalho F5.
II. Ao abrir o Power Point, a barra localizada na
parte inferior do programa é chamada Barra de
Ferramenta de Status.
III. Para abrir um novo slide basta utilizar os atalhos
“Ctrl + M".
IV. Mesmo já iniciada a construção dos slides com
base no modelo padrão, o usuário poderá aplicar
outros formatos, planos de fundo, entre outros.

(Questão 70 )--------------------------------------------------------De acordo com a Lei Complementar n° 090/1991, que
dispõe sobre a Organização Básica da PMRN, o tipo
de Unidade de Polícia Militar que tem a seu cargo
missões de policiamento ostensivo normal, a pé ou
motorizado, são os(as):
A)

Companhias (Pelotões ou Grupos) de Polícia de
Trânsito-CPTran (Pel PTranou GPTran)

Bi

Batalhões (Companhias, Pelotões ou Grupos) de
Polícia M ilitar- BPM (CPM, Pel PM ou GpPM).

C)

Companhias (Pelotões ou Grupos) de Polícia de
Rádio Patrulha - CPRp (Pel P Rp ou Gp P Rp)

□')

Companhias (Pelotões ou Grupos) de Polícia de
Choque - C P Ch (Pel P Ch ou P Ch).

E)

Companhias (Pelotões ou G tudos) de Polícia de
Guarda - C P Gd (Pel P Gd ou Gp P Gd).

São corretas as afirmativas:
A)

I. II e III. apenas.

B)

II. Ill e IV, apenas

C)

I e II. apenas.

D)

I. II. Ill e IV.

E)

Ill e IV, apenas.

(Questão 71 )---------------------------------------------------------

(Questão 74 )---------------------------------------------------------

A Lei Complementar n° 515/2014 estabelece os
critérios e as condições que asseguram às Praças da
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte o
acesso e a evolução na hierarquia militar, mediante
promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva, que
se dará através de ato administrativo vinculado. As
promoções são efetuadas pelos critérios de:

Considerando a disciplina trazida pela Portaria n°
042/2016 - GCG quanto ao Processo Administrativo
DisciplinarSumário(PADS), pode-se afirmarque:

A) moralidade, proporcionalidade e honestidade,

B) o PADS será desenvolvido nas fases de (I)

A) o policial militar que formulou a acusação
originária do processo poderá ser encarregado
de Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

Instauração, (II) Instrução Sumária e (III)
Ju lg a m e n to , co m p re e n d e n d o a f ase de
Instauração as etapas da acusação, defesa e
relatório.

entre outros.

B) eficiência

pessoalidade e heroismo. entre

outros.

C) antiguidade,

bravura

e ressarcimento de

C) a defesa do acusado será exercida oralmenie em

preterição, entre outros.

audiência ou por escrito, no prazo máximo e
improrrogável de 10 (dez) dias corridos, a contar
da citação.

D) merecimento, ‘post mortem" e desistência, entre
outros.

E) anterioridade, legalidade e improbidade entre
D)

outros.

(Questão 72 )--------------------------------------------------------O Decreto n° 8.336/1982, que aprova o Regulamento
Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio Grande
do Norte e dá outras providências, prevê (I) o elogio,
(II) as dispensas do serviço e (III) a dispensa da
revista, do recolher e do pernoite, nos centros de
formação para alunos dos cursos de formação, como
formas de:

Ai

interrupção da contagem do tempo de serviço.

Bi

punições disciplinares.

E) o investigado que for notificado da decisão que
lhe foi prejudicial, não tem direito a recurso
administrativo, devendo recorrer diretamente à
Justiça se quiser impugnar a decisão.

(Questão 75 )---------------------------------------------------------

C) gratificações policiais-militares

Os integrantes da Polícia Militar do Estado, em razão
da destinação constitucional da Corporação e em
decorrência de leis vigentes, constituem uma
categoria especial de servidores públicos estaduais e
são denominados policiais-militares. De acordo com
a Lei n° 4 .6 3 0 /1 9 7 6 , os p o lic ia is -m ilita re s
componentes da reserva remunerada, quando
convocados, estão:

D) advertências policiais-militares
Ei

o PADS será promovido sempre que por sua
natureza e complexidade, a apuração da
transgressão disciplinar não exigir a instauração
de S in d icâ n cia , P ro ce sso A d m in is tra tiv o
Disciplinar, Conselho de Disciplina ou Conselho
de Justificação, bem como quando a conduta
irregular e a autoria já estiverem definidas.

recompensas policiais-militares

(Questão 73 )--------------------------------------------------------Com relação às transgressões disciplinares e
r espect i vas puni ções, co n tid a s no D e creto
n° 8.336/1982, é correto afirmar que:

A) cassados.

A) as Dunições ae detenção e prisão podem durar
no máximo 90 (noventa) dias.
B) a punição de advertência será verbal ou escrita, a

C) reformados.

B) deiicença

D) na inatividade.

depender do caso.

E)

C) a punição disciplinar exime o punido da
responsabilidade civil que lhe couber.

D) são causas de justificação o mau comportamento
e o conluio de duas ou mais pessoas.

E) advertência, detenção, prisão a prisão am
separado são alguns dos tipos de punição
disciplinar.
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na ativa.

(Questão 76 )---------------------------------------------------------

(Questão 78 )---------------------------------------------------------

Segundo a Lei n° 4.630/1976, dentre o Círculo de
Praças da Polícia Militar, aí incluídos praças e praças
especiais, estão:

A agregação é a situação na qual o policial militar da
ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do
seu quadro, nela permanecendo sem número. O
policial militar será agregado e considerado para
todos os efeitos legais como em serviço ativo,
quando:

I.
II.
III.
IV.

Soldado PM.
3o Sargento PM.
Aspirante-a-Oficial PM.
Capitão PM.

I.

Estão corretos apenas os itens:
A)

I. Ill e IV.

B)

II e III.

C)

II. Ill e IV

D)

I, II e III.

E)

I ell.

(Questão 77 )--------------------------------------------------------O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o
decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes
da Polícia Militar, conduta moral e profissional
irrepreensível. Nesse contexto, é preceito da ética
policial-militar, que deve ser observado, entre outros:
A)

zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual,
físico e, também, pelos subordinados, tendo em
vista o cumprimento da missão comum.

Bi

s i m u l a r d o e n ç a p a r a e s q u i v a r - s e ac
cumprimento de qualquer dever policial-militar.

C)

p ra tic a r

a

ca m a ra d a g e m

e

d e s e n v o lv e r

permanentemente o sentimento do coração.
D) soltar preso ou detido ou dispensar parte de
o c o r r ê n c i a s em o r d e m de a u t o r i d a d e
competente.
E)

abster-se de comerciar ou tomar parte na
administração ou gerência de sociedade ou dela
participar, como sócio ou a qualquer título,
mesmo que apenas como acionista ou quotista
em sociedade anônima ou por quotas de
responsabilidade limitada.

for nomeado ou designado para exercer cargo ou
função policial militar, ou considerado de
interesse ou de natureza policial militar, fora do
âmbito da Corporação, quando a permanência,
no novo cargo ou função, for presumivelmente,
portempo superiora seis (6) meses.
II. houver ultrapassado seis (6) meses contínuos à
disposição exclusiva de outra Corporação para
ocupar cargo policial militar ou de natureza
policial militar.
III. aguardar transferência “ex-officio” para a reserva
remunerada, por ter sido enquadrado em
quaisquer dos requisitos que a motivaram.
IV. o órgão competente para formalizar o processo
tiver conhecim ento oficial do pedido de
transferência do policial militar para a reserva.
Estão corretos os itens:
A)

I. II e III. apenas.

B)

I. Ill e IV. apenas

C)

II e IV. apenas.

D)

I. II. Ill e IV.

E)

I e II. apenas.

(Questão 79 }
A Subordinação não afeta, de modo algum, a
dignidade pessoal do policial militar e decorre
exclusivamente da estrutura hierarquizada da Polícia
Militar. Desse modo, pode-se dizer que:
A) os Sargentos são preparados, ao longo da
carreira, para o exercício do Comando da Chefia
e da Direção das Organizações PoliciaisMilitares.
B) os Oficiais são preparados, ao longo cia carreira,
para servirem ao Exército Brasileiro, chegando
aos postos de Coronel, Brigadeiro e Almirante,
porantiguidade.

C) não existe subordinação,

hierarquia,

nem

disciplina na carreira policial-militar.
D) os Tenentes de P atrulha são aqueles preparados
a servir em missões diplomáticas no exterior,
servindo muitas vezes como agentes secretos do
governo federal.
E)

os Cabos e Soldados são, essencialmente, os
elementos de execução, e subordinam-se, por
exemplo, aos Subtenentes e Sargentos.

(Questão 80 )--------------------------------------------------------Conforme disposto no Decreto n° 23.045/2012, os
uniformes dos militares, no âmbito da Polícia Militar
do Estado do Rio Grande do Norte, são de uso
obrigatório nos term os da legislação e dos
regulamentos que os disciplina. Nesse âmbito, é
correto afirmar que:

A) o uso de uniformes pelos policiais militares é
obrigatório apenas para as praças, sendo
facultativo para os oficiais, que podem usar trajes
civis no serviço.
B) é obrigação do militar zelar pela correta
apresentação e utilização de seus uniformes.
C) é comum civis usarem os uniformes e fardas da
polícia militar.
D)

inexiste um padrão de uniformes Dara os policiais
militares, devendo cada policial usar a roupa que
lhe for mais adequada à ocasião.

E) para os policiais militares só existem uniformes
formais, sociais ou de passeio.

(

REDAÇÃO

)

Leia os textos abaixo.
Texto I
A madrugada deste domingo, 3, foi marcada por
tiroteios entre bandidos e policiais militares na zona
Norte de Natal. Dois homens acabaram morrendo
após tentarem fugir da abordagem policial e iniciarem
a troca de tiros.
(...)

De acordo com B oletins de O corrência
registrados pelos policiais militares que participaram
dos confrontos, os casos foram descritos como
acontecimentos isolados, sem referência com a
morte do policial militar Kelves Freitas de Brito,
executado com três tiros na manhã do sábado, 2, em
Parnamirim, região metropolitana de Natal.
A execução do policial militar foi comemorada
com fogos de artifício em bairros da cidade de
Parnamirim nos quais funcionam pontos de vendas
de drogas e atuação de uma facção criminosa.
Após o assassinato do militar, cujos autores não
foram identificados, bandidos ligados ao Primeiro
Comando da Capital (PCC) deram início a atentados
na cidade.
(...)

O Governo do Estado determinou a convocação
dos integrantes do Gabinete de Gestão Integrada
(GGI), instalado em momentos de crise na segurança
pública, para analisar estratégias.
3/6/18
h ttp s ://e x a m e .a b ril.c o m .b r/b ra s il/n a ta l-rn -te m -fim -d e -s e m a n a d e -vio le n cia -e -a ta q u e -a -o n ib u s/

Texto II
"As políticas de segurança pública precisam ser
claras para que possam ser mensuradas, analisadas,
quantificadas em seu sucesso ou insucesso,
precisam demonstrar que os resultados não são obra
do acaso (...)
Nada mais cheio de perspectivas otimistas nesse
ensejo do que a prática do policiamento de
proximidade, pois envolve os atores da segurança
pública, a população e a sociedade civil organizada
na busca pela paz que todos desejam.”
RN -m aio/20 18
h ttp ://w w w .ive n io h e rm e s.co m /u m a -g e ra ca o -in te ira /

Texto III
“Quem não consegue verbalizar o que sente ou
pensa é incapaz de parlare, parlamentare, dialogar
e, desesperado, substitui a palavra ausente pela
truculência - linguagem universal da barbárie. Sem
palavra não há argumento. Fruto de profunda crise de
valores, a violência urbana até poderá se aplacar com
o fim do desemprego e da miséria, mas
sua
erradicação exige menos tiroteio e mais interlocução,
proeza afeita à educação e à cultura.”
ARAÚJO, Alcione. Urgente é a vida. Rio de Janeiro:
Record,2004.
Texto IV
“A insegurança e a violência não podem ser as
preocupações que nos afligem dia sim e outro
também. Nosso crescimento e a consolidação de
nossa democracia dependem da mudança desse
quadro. Segurança pública não é problem a.
Segurança pública é solução.”
Ilona S zabó, Ivan
G lobo, 15/08/18

M arques e R enato

S érg io de

Lim a,

O

A partir dos textos motivadores e dos seus
conhecimentos, reflita e redija uma dissertação
argumentativa, de 25 a 30 linhas, posicionando-se
sobre o tema: Segurança Pública hoje no Brasil um desafio. Dê um título a sua redação.

