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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

“Nos anos 1990, jovens armados começaram a 

zarpar de portos somalis como Eyl para 

capturar tripulações estrangeiras e pedir 

pequenos resgates. Eram bandidos 

profissionais e impiedosos que viram uma 

chance de ganhar muito dinheiro e se 

aproveitarem dela. Em 2008, eles acumularam 

120 milhões de dólares em um país onde a 

maioria das pessoas ganha seiscentos dólares 

por ano. Com esses caras, meus pensamentos 

sobre sardinhas e peixe-espada ficaram para 

trás. Para mim, não havia diferença entre eles 

e um bando de escroques da máfia ou ladrões 

armados que roubam um posto de gasolina. 

Tudo bem, eles são pobres, mas roubo é roubo. 

Quando os piratas surgiram, no começo da 

década de 1990, eles saiam de seus portos em 

pequenas embarcações de madeira 

deterioradas com somente um motor de popa, 

alcançando apenas as imediações do litoral e 

cobrindo alguns milhares de milhas quadradas 

do oceano. Seus barcos não estavam equipados 

para ir mais longe. Mas os navios fizeram o que 

sempre fazem quando confrontados com uma 

ameaça pirata ao longo de rotas de navegação 

conhecidas: alteraram suas rotas. Os navios 

grandes começaram a navegar mais e mais 

longe do litoral, e os bandidos descobriram que 

sua sorte acabara. Foi aí que os somalis 

viraram o jogo. Em vez de sequestrarem 

traineiras e cargueiros, eles roubavam as 

embarcações e as usavam como navios-mãe. 

Essas traineiras podem viajar a centenas a 

centenas de milhas de distância do litoral em 

tempo ruim, e os somalis simplesmente 

amarravam suas pequenas lanchas à popa e 

saiam em busca de presas maiores. Quando 

encontravam um navio, equipe de três ou 

quatro piratas embarcavam nas lanchas e iam à 

caça. Em 2005, não havia onde se esconder nas 

imediações do litoral da África Oriental. Por 

onde se navegasse, os piratas estavam lá.  

(PHILLIPS, Richard. Dever de Capitão. São 

Paulo: Intrínseca, 2010, p. 71).  

 

 

 

QUESTÃO 01 

Segundo o autor do texto, de qual país partiam 

os barcos piratas? 

(A) África do Sul.  

(B) Egito.  

(C) Tanzânia.  

(D) Somália.  

(E) Etiópia.  

 

QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, assinale a 

alternativa correta:  

(A) Os piratas somalis são mafiosos e 

extremamente prudentes. 

(B) No ano de 2005 o litoral da África Oriental 

estava repleto de piratas.  

(C) Os piratas somalis sequestram 

preferencialmente crianças em troca de 

resgate.  

(D) Os piratas somalis sequestram pessoas 

para sustentar o tráfico de órgãos no continente 

africano.  

(E) Os piratas somalis sempre utilizaram o 

mesmo tipo de embarcação em suas 

empreitadas criminosas.  

 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa que apresenta erro com 

relação à regência verbal: 

(A) Aspiro um alto cargo na empresa.  

(B) A peça de teatro a que assistimos foi ótima.  

(C) Esqueceu-se do compromisso.  

(D) Faltou-me completar aquele álbum.  

(E) Não simpatizei com ela.  
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QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que a concordância 

verbal está INCORRETA:  

(A) Cerca de trezentas pessoas reclamaram da 

festa.  

(B) Mais de uma pessoa passou mal com a 

comida.  

(C) Gostamos de ir à praia de vez em quando.  

(D) 79% acredita nas instituições privadas.  

(E) Mais de uma viatura foi chamada naquela 

noite.  

QUESTÃO 05 

No que se refere aos antônimos, assinale a 

alternativa em que a relação de palavras está 

empregada INCORRETAMENTE: 

(A) delicado / grosseiro.  

(B) junto / separado.  

(C) rir / chorar.  

(D) soberba / gordura.  

(E) profundo / raso.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Um funcionário de uma lanchonete sabe que, 

com 40 laranjas, é possível fazer 26 litros de 

suco. Dessa forma, quantas litros de suco ele 

conseguirá fazer se usar apenas 25 laranjas?  

(A) 15. 

(B) 16,25.  

(C) 17. 

(D) 17,75. 

(E) 18. 

QUESTÃO 07 

Em um Batalhão de Polícia, há 40 policiais 

homens e 40 policiais mulheres. Sabe-se que 

20% dos policias homens são fumantes e 30% 

das policias mulheres também o são. Calcule a 

porcentagem dos policias (homens e mulheres) 

que não são fumantes:  

(A) 25%. 

(B) 50%. 

(C) 65%. 

(D) 70%. 

(E) 75%. 

QUESTÃO 08 

João fez uma aplicação financeira e, no 

período de um ano, obteve rendimento de 26%. 

No mesmo período, porém, ocorreu uma 

inflação de 20%. Diante desses dados, pode-se 

afirmar que o rendimento efetivo da referida 

aplicação foi de:  

(A) 2%. 

(B) 3%. 

(C) 4%. 

(D) 5%. 

(E) 6% 

 

QUESTÃO 09 

Carlos, ciclista, consegue dar uma volta em 

torno de uma propriedade em 12 minutos. José, 

também ciclista, realiza o mesmo percurso em 

20 minutos. Se os dois amigos saírem juntos do 

ponto inicial, de quantos em quantos minutos 

eles se encontrarão no mesmo ponto de 

partida?  

(A) 10. 

(B) 12. 

(C) 25. 

(D) 45. 

(E) 60. 

 

QUESTÃO 10 

Em uma determinada padaria são produzidos 

90 pães de 15 gramas cada um. Se decidirem 

começar a fazer pães de 10 gramas, quantos 

pães serão produzidos? 

(A) 95. 

(B) 100. 

(C) 120. 

(D) 130. 

(E) 135. 
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ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

No mês de dezembro de 2018, o presidente 

norte-americano Donald Trump tomou uma 

decisão polêmica: resolveu retirar suas tropas 

do seguinte país: 

(A) Argélia.  

(B) Rússia.  

(C) Síria.  

(D) Iêmen.  

(E) Israel.  

 

QUESTÃO 12 

Como se sabe, depois de vencer as eleições 

presidenciais, Jair Bolsonaro começou a 

montar sua equipe de governo. Dentre os 

vários membros escolhidos, destaca-se Paulo 

Guedes, como: 

(A) Ministro da Fazenda/Economia.  

(B) Ministro da Saúde.  

(C) Ministro da Cultura.  

(D) Ministro do Trabalho/ Previdência Social.  

(E) Ministro da Agricultura.  

 

QUESTÃO 13 

No mês de dezembro de 2018, a Rússia enviou 

dois aviões de guerra a um país sul-americano, 

causando grande repercussão no âmbito 

internacional. Assinale a alternativa que 

apresenta esse país:  

(A) Colômbia.  

(B) Equador.  

(C) Chile.  

(D) Venezuela.  

(E) Bolívia.  

 

 

 

QUESTÃO 14 

No dia 11 de dezembro de 2018, um atirador 

invadiu uma catedral e disparou contra fiéis, 

levando 5 (cinco) pessoas a óbito, além de 

cometer suicídio em seguida. Assinale a 

alternativa que indica a cidade em que ocorreu 

tal tragédia:  

(A) Ribeirão Preto.  

(B) Campinas.  

(C) Campina Grande.  

(D) Valinhos.  

(E) São José dos Campos. 

 

QUESTÃO 15 

No dia 19 de dezembro de 2018, um dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal 

expediu liminar obrigando a soltura de presos 

em segunda instância. Embora tal liminar 

tenha sido posteriormente derrubada, indique o 

Ministro que a expediu:  

(A) Ricardo Lewandowski.  

(B) Dias Toffoli.  

(C) Gilmar Mendes. 

(D) Marco Aurélio Mello. 

(E) Edson Fachin.    

 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

No que se refere ao Windows 7 (versão em 

português, qual aplicação aparecerá caso o 

usuário pressione as teclas CTRL + SHIT + 

ESC?  

(A) Dispositivos e impressoras.  

(B) Instalar programas. 

(C) Painel de Controle. 

(D) Revisão de texto.  

(E) Gerenciador de tarefas. 
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QUESTÃO 17 

Ao usar o MS Power Point 2010 (configuração 

original), um usuário criou uma apresentação 

com 5 slides, sendo que todos eles foram 

configurados como “ocultos”. Com o terceiro 

slide selecionado na exibição de lista de slide à 

esquerda, o usuário pressionou a tecla F5 para 

iniciar o Modo de Apresentação. Assinale a 

alternativa que apresenta o resultado imediato 

dessa operação:  

(A) Será exibido o primeiro slide.  

(B) Será exibido o segundo slide.  

(C) Será exibido o terceiro slide.  

(D) Será exibido o quarto slide.  

(E) Será exibido o quinto slide.  

QUESTÃO 18 

No MS Word 2010, ao se pressionar as teclas 

CTRL + T, o resultado imediato será:  

(A) Imprimir.  

(B) Salvar como.  

(C) Apagar tudo. 

(D) Selecionar tudo.  

(E) Abrir um documento. 

QUESTÃO 19 

Um usuário de MS Excel 2010 (versão em 

português), em sua configuração padrão, 

elaborou uma planilha e protegeu todas suas 

células para que outros usuários não as 

alterem. Se o usuário desejar remover referida 

proteção, ele deverá:  

(A) selecionar a aba “Revisão” do Menu, clicar 

no ícone Desproteger Planilha do grupo 

Alterações e digitar a senha solicitada.  

(B) ter privilégios de administrador ou gerente 

de informática.  

(C) selecionar a aba Proteção do Menu e clicar 

em cada célula individualmente.  

(D) selecionar a aba Proteção do Menu, clicar 

no ícone Desbloquear Planilha do grupo 

Proteção.  

(E) selecionar tudo e pressionar a tecla SHIT.  

QUESTÃO 20 

Que nome se dá ao programa de navegação de 

internet, semelhante ao Microsoft Internet 

Explorer, que pode ser usado em diversos 

sistemas operacionais? 

(A) Oracle Multimidia.  

(B) Yahoo. 

(C) Google Explorer.  

(D) Mozilla Firefox.  

(E) Linux Super. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

São princípios da Administração Pública, 

EXCETO:  

(A) eficiência.  

(B) impessoalidade.  

(C) intervenção mínima.  

(D) moralidade.  

(E) legalidade.  

QUESTÃO 22 

São poderes da Administração Pública, 

EXCETO:  

(A) poder disciplinar.  

(B) poder hierárquico.  

(C) poder normativo.  

(D) poder de polícia.  

(E) poder integrador.  

QUESTÃO 23 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente os requisitos de validade do ato 

administrativo:  

(A) Forma, competência, finalidade, 

oportunidade e objeto.  

(B) Imperatividade, competência, 

legitimidade, motivo e objeto.  

(C) Forma, competência, finalidade, motivo e 

objeto.  

(D) Competência, conveniência, finalidade, 

motivo e objeto.  

(E) subjetividade, finalidade, competência, 

oportunidade e objeto.  
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QUESTÃO 24 

De acordo com o artigo 4° da Constituição 

Federal, a República Federativa do Brasil rege-

se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios, EXCETO:  

(A) não intervenção.  

(B) automotivação dos povos.  

(C) independência nacional.  

(D) prevalência dos direitos humanos.  

(E) repúdio ao terrorismo e ao racismo.  

 

QUESTÃO 25 

De acordo com o artigo 144 da Constituição 

Federal, a segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos, EXCETO:  

(A) polícia federal.  

(B) policias civis.  

(C) polícia rodoviária federal.  

(D) policias militares e corpos de bombeiros 

militares.  

(E) polícia do exército. 

 

QUESTÃO 26 

“Apropriar-se o funcionário público de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 

público ou particular, de que tem a posse em 

razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito 

próprio ou alheio”.  

A conduta descrita acima corresponde ao 

crime de:  

(A) apropriação indébita.  

(B) crime de falso.  

(C) corrupção ativa.  

(D) peculato.  

(E) corrupção passiva.  

 

QUESTÃO 27 

“Exigir, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida”.  

A conduta descrita acima corresponde ao 

crime de:  

(A) excesso de exação.  

(B) concussão.  

(C) descaminho.  

(D) corrupção ativa.  

(E) abigeato.  

 

QUESTÃO 28 

“Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 

de tal vantagem”.  

A conduta acima descrita corresponde ao 

crime de:  

(A) corrupção passiva.  

(B) corrupção ativa.  

(C) peculato.  

(D) apropriação indébita.  

(E) excesso de exação.  

 

QUESTÃO 29 

“Retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou praticá-la 

contra disposição expressa de lei, para 

satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.  

A conduta acima descrita corresponde ao 

crime de:  

(A) corrupção ativa.  

(B) prevaricação.  

(C) peculato.  

(D) corrupção passiva.  

(E) sonegação.  
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QUESTÃO 30 

“Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse 

privado perante a administração pública, 

valendo-se da qualidade de funcionário”. 

A conduta acima descrita corresponde ao 

crime de:  

(A) excesso de exação.  

(B) patrocínio infiel.  

(C) advocacia administrativa.  

(D) peculato.  

(E) sortilégio administrativo.  

 

QUESTÃO 31 

No que se refere as normas gerais de circulação 

e conduta no transito, analise os itens a seguir 

e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – a circulação far-se-á pelo lado direito da via, 

admitindo-se as exceções devidamente 

sinalizadas.  

II – os veículos precedidos de batedores não 

terão prioridade de passagem, respeitadas as 

demais normas de circulação.  

III – o trânsito de veículos sobre passeios, 

calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer 

para que se adentre ou se saia dos imóveis ou 

áreas especiais de estacionamento.  

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas o item II é verdadeiro.  

(C) apenas o item III é verdadeiro.  

(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) apenas os itens I e III são verdadeiros.   

QUESTÃO 32 

O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro 

prevê o crime de homicídio culposo na direção 

de veículo automotor, e estabelece a seguinte 

pena:  

(A) detenção de dois a quatro anos (...).  

(B) detenção de três a seis anos (...).  

(C) detenção de quatro a oito anos (...).  

(D) detenção de três a cinco anos (...).  

(E) detenção de um a dois anos (...).  

QUESTÃO 33 

No que se refere à sinalização de trânsito, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – É permitido afixar sobre a sinalização de 

trânsito e respectivos suportes, ou ajunto a 

ambos, qualquer tipo de publicidade, 

inscrições, legendas e símbolos que não se 

relacionem com a mensagem da sinalização.  

II – Os locais destinados pelo órgão ou 

entidade de trânsito com circunscrição sobre a 

via à travessia de pedestres deverão ser 

sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas 

no leito da via.  

III – Os locais destinados a postos de gasolina, 

oficinas, estacionamentos ou garagens de uso 

coletivo deverão ter suas entradas e saídas 

devidamente identificadas, na forma 

regulamentada pelo CONTRAN.  

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas o item II é verdadeiro.  

(C) apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(D) apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(E) todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 34 

De acordo com o artigo 123 do Código de 

Trânsito Brasileiro, será obrigatória a 

expedição de novo Certificado de Registro de 

Veículo quando, EXCETO:  

(A) for transferida a posse.  

(B) for alterada qualquer característica do 

veículo.  

(C) houver mudança de categoria. 

(D) o proprietário mudar o Município de 

domicílio ou residência.  

(E) for transferida a propriedade.   
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QUESTÃO 35 

O artigo 165-A do Código de Trânsito 

Brasileiro dispõe o seguinte: “Recusar-se a ser 

submetido a teste, exame clínico, perícia ou 

outro procedimento que permita certificar 

influência de álcool ou outra substância 

psicoativa”, constitui infração cuja penalidade 

é a seguinte:  

(A) multa e suspensão do direito de dirigir por 

30 (trinta) dias.  

(B) multa e suspensão do direito de dirigir por 

60 (sessenta) dias.  

(C) multa e suspensão do direito de dirigir por 

90 (noventa) dias.  

(D) multa e suspensão do direito de dirigir por 

120 (cento e vinte) dias.  

(E) multa e suspensão do direito de dirigir por 

12 (doze) meses.  

 

QUESTÃO 36 

No que se refere à capacidade e personalidade, 

previstas no Código Civil, analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Toda a pessoa é capaz de direitos e 

obrigações na ordem civil.  

II – A personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, 

desde a concepção, os direitos do nascituro.  

III – São absolutamente capazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores 

de 16 (dezesseis) anos.   

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas o item II é verdadeiro.  

(C) apenas o item III é verdadeiro.  

(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 

 

 

 

QUESTÃO 37 

A incapacidade, para os menores, cessará:  

I – pelo casamento.  

II – pelo exercício de emprego público efetivo.  

III – pela posse em cargo político elegível.  

IV – pela colação de grau em curso de ensino 

superior.  

(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(B) apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(C) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.  

(D) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.  

(E) todos os itens são verdadeiros. 

QUESTÃO 38 

O artigo 16 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente trata do direito à liberdade, e 

compreende os seguintes aspectos, EXCETO: 

(A) opinião e expressão.  

(B) participar da vida política, na forma da lei.  

(C) buscar refúgio, auxílio e orientação. 

(D) ir, vir, estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários, ressalvadas as restrições 

legais.  

(E) manifestar-se politicamente por qualquer 

meio, ainda que com uso de violência.    

QUESTÃO 39 

Como se sabe, sinais vitais são aqueles que 

indicam a existência de vida, são os reflexos ou 

indícios que permitem concluir sobre o estado 

geral de uma pessoa. Os sinais sobre o 

funcionamento do corpo humano que devem 

ser conhecidos e compreendidos são:  

(A) pressão arterial, respiração, pulso e 

temperatura.  

(B) pressão arterial, inspiração, pulso e 

temperatura.  

(C) pressão hiperbárica, expiração, punho e 

temperatura.  

(D) pressão arterial, expiração, punho e 

temperatura.  

(E) coloração da pele, transpiração, pulso e 

temperatura.  
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QUESTÃO 40 

No que se refere aos direitos da criança e do 

adolescente previstos nos artigos 17 a 19 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – O direito ao respeito consiste na 

inviolabilidade da integridade física, psíquica 

e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais.  

II – É dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor.  

III -  A criança e o adolescente têm o direito de 

ser educados e cuidados sem o uso de castigo 

físico ou de tratamento cruel ou degradante, 

como formas de correção, disciplina, educação 

ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 

integrantes da família ampliada, pelos 

responsáveis, pelos agentes públicos 

executores de medidas socioeducativas ou por 

qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, 

tratá-los, educá-los ou protegê-los. 

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas o item II é verdadeiro. 

(C) apenas o item III é verdadeiro.  

(D) apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(E) todos os itens são verdadeiros.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


