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Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a
que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a
marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas
poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS -CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto CB2A1-I
As mãos que criam, criam o quê?
A ancestralidade de dona Irinéia mostra-se presente em
suas peças feitas com o barro vermelho da sua região. São
cabeças, figuras humanas, entre outras esculturas que narram, por
meio da forma moldada no barro, episódios históricos, lutas e
conquistas vividos pelos moradores de sua comunidade e do
Quilombo de Palmares.
Um exemplo é a escultura que representa pessoas em cima
de uma jaqueira e que se tornou uma peça muito conhecida de
dona Irinéia. A jaqueira se tornou objeto de memória, pois
remonta a uma enchente, durante a qual ela e suas três irmãs
ficaram toda a noite em cima da árvore, esperando a água baixar.
O manejo da matéria-prima é feito com a retirada do barro
que depois é pisoteado, amassado e moldado. As peças são então
queimadas, e ganham uma coloração naturalmente avermelhada.
Irinéia Rosa Nunes da Silva é uma das mais reconhecidas
artistas da cerâmica popular brasileira. A história de dona Irinéia,
mestra artesã do Patrimônio Vivo de Alagoas desde 2005, está
entrelaçada com a história do povoado quilombola Muquém,
onde nasceu em 1949. O povoado pertence ao município de
União dos Palmares, na zona da mata alagoana, e se encontra
próximo à serra da Barriga que carrega forte simbolismo, pois é a
terra do Quilombo dos Palmares.
Por volta dos vinte anos, dona Irinéia começou a ajudar
sua mãe no sustento da família, fazendo panelas de barro.
Entretanto, o costume de fazer promessas aos santos de quem se
é devoto, quando se está passando por alguma provação ou
doença, fez surgir para a artesã outras encomendas. Quando a
graça é alcançada, costuma-se levar a parte do corpo curado
representado em uma peça de cerâmica, como agradecimento
para o santo. Foi assim que dona Irinéia começou a fazer cabeças,
pés e assim por diante.
Até que um dia, uma senhora que sofria com uma forte dor
de cabeça encomendou da ceramista uma cabeça, pois ia fazer uma
promessa ao seu santo devoto. A senhora alcançou sua graça, o que
fez com que dona Irinéia ficasse ainda mais conhecida na região.
Chegou, inclusive, ao conhecimento do SEBRAE de Alagoas, que
foi até dona Irinéia e ofereceu algumas capacitações que abriram
mais possibilidades de produção para a ceramista. O número de
encomendas foi aumentando e, com ele, sua imaginação e
criatividade que fizeram nascer objetos singulares.
Em Muquém, vivem cerca de quinhentas pessoas que
contam com um posto de saúde, uma escola e a casa de farinha,
onde as mulheres se reúnem para moer a mandioca, alimento
central na comunidade, assim como de tantos outros quilombos
no Nordeste. No dia a dia do povoado, o trabalho com o barro
também preenche o tempo de muitas mulheres e alguns homens
que se dedicam à produção de cerâmica, enquanto ensinam as
crianças a mexer com a terra, produzindo pequenos bonecos.
!FimDoTexto!

Internet: <www.artesol.org.br> (com adaptações).

No que se refere às ideias do texto CB2A1-I, julgue os itens a
seguir.
1
Depreende-se do texto que as esculturas de mestra Irinéia
apresentam um tipo de narrativa que representa e preserva a
memória de sua comunidade.
2
Conclui-se das informações do quinto parágrafo do texto que
Mestra Irinéia fazia esculturas mesmo antes de receber
encomendas para esculpir partes do corpo de devotos.
3
Conforme o texto, quanto mais encomendas dona Irinéia
recebia, mais criativa e imaginativa ela se tornava.
4
As informações veiculadas no texto permitem concluir que
os únicos serviços públicos prestados à comunidade de
Muquém são os de saúde e educação.
5
Conforme o texto, a produção de cerâmica, em Muquém, é
uma atividade restrita às mulheres.
6
O penúltimo parágrafo do texto informa que a senhora que
sofria com dor de cabeça alcançou a graça esperada antes
mesmo de dona Irinéia concluir a escultura de cabeça que
havia sido encomendada.
Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
CB2A1-I, julgue os itens seguintes.
7
O emprego das vírgulas logo depois dos trechos “Por volta
dos vinte anos” (início do quinto parágrafo) e “Até que um
dia” (início do sexto parágrafo) justifica-se com base na
mesma regra de pontuação.
8
Em “O manejo da matéria-prima é feito com a retirada do
barro que depois é pisoteado, amassado e moldado”, a
substituição do trecho “é pisoteado, amassado e moldado”
por se pisoteia, se amassa e se molda preservaria a correção
gramatical do texto.
9
No trecho “O povoado pertence ao município de União dos
Palmares” (quarto parágrafo), o termo “O povoado” exerce a
função de complemento da forma verbal “pertence”, o que se
depreende do fato de ele ser o paciente no estado veiculado
pelo verbo da oração.
10 O emprego do acento nas palavras “número” e “cerâmica”
justifica-se com base na mesma regra de acentuação.
11 No primeiro período do último parágrafo, o vocábulo “onde”
refere-se a “casa de farinha”.
12 Quanto à sua tipologia, é correto afirmar que o texto
classifica-se como argumentativo.
13 Mantendo-se a correção gramatical do texto e as informações
nele veiculadas, o trecho “o que fez com que dona Irinéia
ficasse ainda mais conhecida na região” (penúltimo
parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: e isso fez
dona Irinéia ficar ainda mais conhecida na região.
14 Em “A jaqueira se tornou objeto de memória” (segundo
parágrafo), o deslocamento da forma pronominal “se” para
logo após a forma verbal “tornou” — escrevendo-se
tornou-se — prejudicaria a correção gramatical do texto.
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15

O sujeito da oração iniciada pela forma verbal “Chegou”
(sexto parágrafo) é a oração “que foi até dona Irinéia”.

16

Conclui-se do emprego do vocábulo “singulares”, no último
período do sexto parágrafo, que de alguns dos objetos feitos
por dona Irinéia foi produzida apenas uma única peça.

17

Prejudicaria o sentido original do texto, embora mantivesse
sua correção gramatical, a supressão do artigo “a” em “toda a
noite”, no trecho “ela e suas três irmãs ficaram toda a noite
em cima da árvore”.

18

19

No primeiro período do terceiro parágrafo, a substituição do
vocábulo “manejo” por manuseio preservaria o sentido e a
correção gramatical do texto.

Com base no sistema operacional Linux, julgue os itens a seguir.
25 Para que o arquivo com nome original de file1.txt seja
renomeado para file2.txt, é correto utilizar o comando a
seguir.
mv file1.txt file2.txt
26

Para se criar um link simbólico nomeado de link1 para um
diretório de nome dir1, deve ser utilizado o comando a
seguir.
tail -f link1 dir1.

27

No último período do segundo parágrafo, o termo “a qual”
refere-se a “uma enchente”.

À procura da infância

Para que seja feita a troca da senha do usuário de nome
jose, inicialmente deverá ser executado o comando a seguir,
após o qual será apresentado o prompt para a digitação da
nova senha.
pwd jose

Procuro ouvir na voz do vento
o eco perdido da minha infância.
E no riso franco das criancinhas
eu vislumbro o meu riso antigo.
Procuro nas ruas desertas e silenciosas
o canto alegre das cirandas
e as minhas correrias do tempo recuado.
Dentro daquela avenida asfaltada,
onde rolam automóveis de luxo,
eu busco a minha ruazinha feia e pobre.
Procuro ver nas bonecas de hoje,
tão lindas, de tranças sedosas, a bonequinha de trapo que eu
embalei nos meus braços.
Procuro encontrar no rosto das neocomungantes
traços de minha inocência e a primeira emoção daquela que ficou
no tempo.
Procuro descobrir, desesperada,
na face ingênua das crianças,
a minha pureza perdida.
Procuro em vão, pois não encontrarei jamais vestígios da minha
infância feliz,
que os anos guardaram no seu abismo.
Anilda Leão. In: Chão de pedras. Maceió: Caetés, 1961.

A partir da leitura do poema precedente, escrito por Anilda Leão,
poetisa alagoana, julgue os itens a seguir, relativos às ideias e aos
aspectos linguísticos do texto.
20

Infere-se do poema que o eu lírico encontrou uma forma de
reaver momentos de sua infância.

21

Em “na face ingênua das crianças”, o termo “ingênua” está
empregado com o mesmo sentido de tola.

22

No trecho “vestígios da minha infância feliz”, o termo
“vestígios” tem o significado de rastros.

23

Em “Procuro descobrir, desesperada, / na face ingênua das
crianças, / a minha pureza perdida”, o termo “desesperada”
qualifica o vocábulo “pureza”, o que indica que a pureza é
retratada no poema como objeto de desilusão.

24

O termo “seu”, no último verso do poema, refere-se a
“minha infância feliz”, ou seja, o trecho “no seu abismo”
significa no abismo da minha infância feliz.

Com relação ao Microsoft Office, julgue os itens a seguir.
Na criação de um documento no Word, o usuário pode
inserir uma tabela com linhas e colunas, acessando,
primeiramente, o menu Inserir, depois clicando a opção Tabela
e, em seguida, escolhendo a quantidade de linhas e colunas a
serem adicionadas.
29 No Excel, a função PROCV é utilizada para procurar valores
em linhas de uma tabela.
30 Para inserir, em uma apresentação do PowerPoint, uma
imagem que é resultado de uma pesquisa efetuada no
buscador Bing, previamente o usuário deve gravar a imagem
no seu computador ou no OneDrive, pois não é suportada a
operação de adicionar a imagem diretamente.
28

A respeito de redes de computadores, sítios de pesquisa e busca
na Internet, computação em nuvem e redes sociais, julgue os
itens a seguir.
31 Em uma comunicação TCP/IP entre dois computadores, não
há controle de envio e recebimento de pacotes, uma vez que
esse modelo de transmissão é considerado não orientado a
conexão.
32 O buscador Google tem um recurso que possibilita efetuar a
busca de uma imagem a partir de uma palavra informada.
33 Uma característica da computação em nuvem é o formato de
acesso à rede, que é proporcionado especificamente entre
equipamentos servidores, não sendo utilizados dispositivos
clientes como notebooks e smartphones.
34 O LinkedIn é uma solução que proporciona a criação de
conexões entre pessoas e empresas, para busca e oferta de
empregos, por isso não é considerado uma rede social.
A respeito de segurança da informação, julgue os itens a seguir.
35 Um worm é um programa capaz de se propagar enviando
cópias de si mesmo para outros computadores em uma rede.
36 Para prevenir ações de programas que, de forma maliciosa,
monitoram atividades de um sistema e enviam as
informações coletadas a terceiros, o usuário deve utilizar um
software de anti-spyware.
37 Considere que uma empresa que possui uma rede de
computadores tenha conseguido identificar que uma ação
maliciosa contra a sua rede estava acontecendo, com tráfego
vindo de fora da sua rede. Nesse caso, a ação maliciosa
poderia ter sido controlada e parada a partir de um
equipamento de firewall que controlasse o acesso à rede da
empresa.
38 Uma infecção por trojan pode ser recebida automaticamente
pela rede, sem que nenhum usuário tenha efetuado o envio.
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Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética
seguida de uma assertiva, a ser julgada com base na matemática e
em suas aplicações na atividade policial.
39 Um fugitivo tenta despistar policiais, realizando uma fuga
entre três cidades (A, B e C). Existem duas estradas ligando
a cidade A à B e três estradas ligando a cidade B à C. Nessa
situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir
da cidade A até a C, passando pela cidade B, voltando para a
cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as
estradas que usar para ir de A a C.
40 Em uma cidade, existem três antenas de celular — A, B e C
—, representadas em um plano cartesiano de tal forma que
 √

A(0, 0), B(2, 0) e C , , em que as unidades estão em
 
quilômetros. As antenas A e B captam um telefone celular
que está em um ponto P(x0, y0) localizado a 2 km de
distância de cada uma delas, e a antena C também recebe
sinal desse aparelho. Nesse caso, sabendo-se que y0 > 0,
conclui-se que a distância entre P e C é igual a 1 km.
41 Ao analisar a média aritmética de ocorrências criminais
anuais de uma região, um policial verificou que, nos
10 primeiros meses do ano, a média havia sido de
315 ocorrências por mês, contudo a média para o ano todo
era 10% maior que a média dos 10 primeiros meses. Nessa
situação hipotética, a média aritmética de ocorrências apenas
nos dois últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências
por mês.
42 Um corpo com temperatura inicial de 36 °C está em um
ambiente cuja temperatura é de 20 °C. Nesse ambiente, vão
demorar 20 minutos para que a temperatura inicial do corpo
caia para 28 °C. Sabendo-se que o resfriamento de um corpo
pode ser modelado pela lei do resfriamento de Newton,
conforme a qual a temperatura do corpo T, em função do
tempo t, em horas, é dada pela função exponencial
T(t) = (Tc−Ta)10-kt + Ta, em que Tc é a temperatura inicial do
corpo e Ta é a temperatura ambiente, é correto afirmar que a
constante k é igual a log10(27).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito do mundo moderno e das revoluções que decretaram o
seu fim, julgue os itens a seguir.
51 Enquanto a Revolução Industrial britânica constituiu a
economia mundial no século XIX, a Revolução Francesa
formou a política e a ideologia desse século, ao fornecer ao
mundo os temas da política liberal e radical-democrática.
52 A Revolução Francesa foi eminentemente um levante da
aristocracia francesa.
53 A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, apesar da
centralidade histórica e das transformações que se sucederam
a partir de suas ocorrências, tiveram pouca influência no fim
do antigo regime na Europa.
A respeito do escravismo no Brasil imperial e no contexto após o
fim da escravidão, julgue os itens subsecutivos.
54 A Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil em
maio de 1888, possuía várias cláusulas voltadas para a
inclusão social dos ex-escravizados.
55 O escravismo era elemento central da sociedade brasileira do
período imperial.
56 Embora no Brasil tenha havido experiências de imigração no
decorrer do século XIX, foi apenas após a abolição da
escravidão que a imigração de europeus em massa se tornou
realidade, especialmente em São Paulo.
57 A opção pela escravização africana massiva foi consolidada
pela América Portuguesa no século XVII.
58 A abolição da escravidão deu início a um processo de
inclusão social dos ex-escravizados, construindo-se um
contexto de igualdade sociorracial que pode ser corretamente
descrito como uma democracia racial.

Dados os números complexos z = x + iy e z0 = 2 − i, em que i
é a unidade imaginária, é correto afirmar que |z − z0| = 2
representa, no plano complexo, uma circunferência de raio
√2 com centro no ponto z0.
46 A área superficial de uma pirâmide de base quadrada regular
em que todas as arestas são iguais a 2 é S = 4 + 4√3.

Acerca das transformações ocorridas durante a Era Vargas,
julgue os itens seguintes.
59 O Estado Novo foi instaurado no Brasil em 1937, por meio
de um golpe de Estado que fechou o Congresso Nacional e
outorgou uma nova Constituição.
60 Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o
governo de Getúlio Vargas buscou apoio nas classes
trabalhadoras e, assim, foi abolido o autoritarismo do
governo e diminuído o controle político, social e cultural.
61 Os anos de vigência do Estado Novo se caracterizaram como
um período coeso e bastante homogêneo, quando o controle
estatal adentrava todos os campos sociais, políticos e
econômicos.
62 Durante a Era Vargas, a garantia de direitos trabalhistas —
por exemplo, pela conquista da Consolidação das Leis de
Trabalho (CLT) — ocorreu antes mesmo da garantia de
direitos civis e políticos.

Julgue os itens a seguir, relacionados a álgebra e aritmética.
47 O maior valor da função trigonométrica f(x) = sen2(x) − 4sen(x) + 5
é 10.
48 Se a soma dos seis primeiros termos de uma progressão
aritmética de razão 2 é 48, então o 5.º termo dessa
progressão é 13.
49 Considerando-se que, em uma loja, 2 mesas e 3 cadeiras,
juntas, custem R$ 1.350 e 3 mesas e 2 cadeiras custem
R$ 1.650, é correto afirmar que, nessa loja, o custo de uma
cadeira e uma mesa é R$ 500.
50 O resto da divisão do polinômio p(x) = 4x3 – 2x2 – 3 pelo
polinômio q(x) = 2x2 – 1 é r(x) = 3x – 3.

Considerando a história do estado de Alagoas, julgue os itens
subsequentes.
63 A emancipação política de Alagoas, em 1817, ocorreu a
partir de uma conspiração contra o governo português, por
meio da qual a capitania imediatamente se desvinculou da
metrópole.
64 Alguns problemas sociais que assolam o território alagoano
atualmente têm relação com o seu passado escravista,
monocultor e latifundiário.
65 A Revolução do Haiti, entre 1791 e 1804, contribuiu para
impulsionar a produção de cana de açúcar em Alagoas nesse
período.

Com relação às geometrias plana, espacial e analítica, julgue os
itens que se seguem.
43 A soma dos ângulos internos de um heptágono regular é
720°.
44 Sendo ABC um triângulo, em que Â = 45°, B̂ = 60° e
AB = 1, então a altura h relativa ao vértice C tem
comprimento dado por h =

(  √)


.

45

CEBRASPE | PMAL – Aplicação: 2021

Acerca dos problemas sociais urbanos no Brasil e de seus
desdobramentos socioeconômicos e socioespaciais, julgue os
itens a seguir.
66

67

68

69

70

Para a qualidade de vida nas cidades brasileiras, aspectos
econômicos são sempre mais importantes que o meio
ambiente.
O espaço urbano brasileiro, apesar de propiciar crescimento
e desenvolvimento, gera também desigualdade, problema
social que atinge parcela significativa da população em todas
as regiões do Brasil.
As queimadas no Pantanal e o desmatamento da Amazônia
registrados nos últimos dois anos são exemplos de impactos
ambientais que poderiam, ao menos parcialmente, ter sido
evitados, uma vez que foram causados, em parte, pelo ser
humano.
A pandemia de covid-19 gerou as desigualdades sociais
verificadas nas metrópoles do Brasil nos últimos dois anos,
sendo tais desigualdades tão acentuadas que não podem ser
sanadas, nem mesmo com o crescimento econômico
brasileiro.
Como elementos extraídos da natureza serão transformados e
utilizados para a subsistência do homem, economia e meio
ambiente são categorias que devem ser analisadas em
conjunto, quando se considera a sustentabilidade.

Com uma população de 216 milhões de pessoas, o
Paquistão ultrapassou o Brasil e conquistou a posição de quinto
país mais populoso do mundo. Segundo a Projeção de População
Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente
o Brasil tem 211 milhões de pessoas. A perspectiva é de que, em
um ano, o país ganhe “apenas” um milhão de pessoas, enquanto o
Paquistão deve chegar a 220 milhões de habitantes,
consolidando-se no top 5 do ranking.
Os países da África Subsaariana também aumentarão suas
taxas de natalidade nos próximos anos, e a população na região,
uma das mais pobres do mundo, deve dobrar até 2050. Já no
Brasil, a população passará a encolher a partir de 2049, quando
atingirá o ápice de 229.196.000 brasileiros.

Internet: <frigoletto.com.br> (com adaptações).

Considerando o mapa precedente, que se refere à distribuição da
vegetação de Alagoas, e a numeração nele contida, julgue os
seguintes itens, relativos a aspectos geográficos desse estado.
76

A linha litorânea indicada pelo número 1 envolve regiões
turísticas importantes, como as da Costa dos Corais e Lagoas
e Mares do Sul, além de envolver parte da região definida
como Grande Maceió.

77

Em razão da proximidade do Oceano Atlântico, a área
indicada pelo número 2 recebeu influência de massa de ar
úmida e desenvolveu uma vegetação original florestada e
densa.

78

A região indicada pelo número 3 possui altas altimetrias, por
isso seu relevo impede que as chuvas cheguem ao oeste do
território do estado.

79

Devido à escassez de chuvas, o sertão alagoano, indicado
pelo número 4, restringe-se ao desenvolvimento da pecuária
extensiva, atividade difundida desde as épocas mais remotas,
quando da ocupação do estado.

80

Em comparação com as demais áreas do estado, a faixa
formada pelas regiões indicadas em 1 e 2 concentra os
maiores produtores de açúcar municipais, além de apresentar
maior grau de urbanização.

Internet: <veja.abril.com.br> (com adaptações).

A partir do texto apresentado, julgue os itens subsequentes, a
respeito de aspectos gerais da população brasileira.
71 Atualmente,
existem
no
Brasil
programas
de
assistencialismo social voltados à esterilização das mulheres
pelo Sistema Único de Saúde, o que vem diminuindo a
fecundidade de seus habitantes e, consequentemente,
afetando o crescimento da população brasileira.
72 A população brasileira está atualmente em estagnação quanto
ao seu crescimento, devido à crise econômica instaurada pela
pandemia do novo coronavírus.
73 As localidades mais pobres do campo e das grandes cidades
brasileiras possuem taxas de fecundidade mais altas do que
locais mais abastados, uma vez que o índice de nascimento
dos brasileiros é influenciado pela pobreza e pela
desigualdade social.
74 O encolhimento da população brasileira trará consequências
catastróficas para a escolarização dos habitantes, a
qualificação da mão de obra e o encaixe dos
economicamente ativos no mercado de trabalho.
75 No Brasil, a expectativa de vida tende a aumentar de forma
gradativa com o passar das décadas.

Em relação ao que dispõe a Lei estadual n.º 5.346/1992 (Estatuto
dos Policiais Militares do Estado de Alagoas), julgue os itens a
seguir.
81

Os conceitos de posto, graduação e precedência são
aplicados indiscriminadamente aos oficiais e às praças.

82

São consideradas funções policiais militares ou de interesse
policial militar somente as exercidas na Polícia Militar, na
Polícia Civil ou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Alagoas.

83

Considera-se de natureza civil o exercício, por policial
militar, de cargo ou função não especificado na legislação da
corporação.

84

A gravidade da violação dos deveres e das obrigações
militares pode variar em virtude do nível hierárquico do
autor.

85

O licenciamento do serviço ativo aplica-se somente às
praças.
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No que se refere ao Código Penal e ao Decreto n.º 37.042/1996, o
qual aprova o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do
Estado de Alagoas, julgue os itens que se seguem.

Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a
seguir.
101 A CF autoriza a criação de territórios federais, mas não a sua

86

O trânsito em julgado da sentença penal condenatória é fator
impeditivo para que lei posterior que favorece o agente seja
aplicada a fatos anteriores.

87

Para efeitos penais, as aeronaves brasileiras de natureza
pública, onde quer que se encontrem, são consideradas
extensão do território nacional.

103

88

A legítima defesa também poderá incidir nas hipóteses de
agressão a direitos de terceiros.

104

89

O policial militar deve obediência aos seus superiores
hierárquicos, salvo em caso de ato de serviço.

90

A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional da
Polícia Militar, devendo ser observadas pelos policiais na
ativa e na inatividade.

No que se refere aos preceitos relacionados ao direito
administrativo, julgue os itens a seguir.

102

105
106
107
108

transformação em estado.
Os nascidos no estrangeiro que sejam filhos de pai e mãe
brasileiros somente serão considerados brasileiros natos se
tanto seu pai quanto sua mãe estiverem, ambos, a serviço da
República Federativa do Brasil.
Em qualquer hipótese, ainda que haja determinação judicial,
o consentimento do morador é necessário para que se entre
durante o dia na sua residência.
É competência comum da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios estabelecer e implantar política de
educação para a segurança do trânsito.
Depende de autorização do poder público o direito à reunião,
ainda que pacífica, sem armas e em local aberto ao público.
Atendidos os requisitos constitucionais exigidos, é permitida
a elegibilidade ao militar alistável.
Os direitos e as garantias fundamentais previstos pela CF
têm aplicabilidade direta, imediata e integral.
Decisão do Conselho da República e do Conselho de Defesa
Nacional que decretar o estado de sítio vinculará o presidente
da República.
Os cargos públicos somente são acessíveis aos brasileiros
que cumpram os requisitos legais, sendo vedada a
investidura por estrangeiros.
As polícias militares estaduais subordinam-se aos
governadores dos seus respectivos estados.

O regime jurídico administrativo compreende as
prerrogativas e restrições às quais está sujeita a
administração.

109

92

O princípio da hierarquia verifica-se na subordinação
existente entre entes da administração indireta e os órgãos da
administração direta aos quais aqueles estão vinculados.

110

93

O poder de polícia, dada a sua potencial capacidade de
restrição a direitos individuais, limita-se às corporações
policiais propriamente ditas.

111 O inquérito policial só poderá ser iniciado a requerimento do

91

94

O abuso de poder pode ser caracterizado ainda que o agente
público atue dentro dos limites da sua competência.

95

Pelo princípio da autotutela, a administração pode rever atos
administrativos quanto aos seus aspectos de legalidade e de
mérito.

Com relação a conceitos e disposições inerentes ao direito
administrativo, julgue os itens subsequentes.
96

97

98

99

Não há na doutrina majoritária quaisquer distinções entre os
conceitos de atos administrativos, fatos administrativos e
atos da administração, uma vez que todos eles produzem
efeitos administrativos.
A desconcentração pode ser entendida como um
desmembramento de estruturas administrativas que visa a
uma melhoria organizacional.
Aplica-se a compensação de culpas no caso de
responsabilização concorrente entre o Estado e um
particular.
O controle dos atos da administração pública somente pode
ser exercido posteriormente à conduta praticada.
licença, a permissão e a autorização são atos
administrativos que decorrem da anuência do poder público
para que o interessado desempenhe determinada atividade.

Com relação ao direito processual penal, julgue os itens a seguir.
ofendido.

112 O indiciado poderá ficar incomunicável, a depender de

despacho nos autos, somente quando o interesse da
sociedade ou a conveniência da investigação assim exigir.
113 O direito de representação pode ser exercido mediante
declaração dirigida ao juiz, ao Ministério Público ou à
autoridade policial.
114 É exemplo do princípio da indivisibilidade da ação penal
privada a previsão do Código de Processo Penal de que o
perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos,
sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusá-lo.
115 A perempção no processo penal apenas ocorre na ação penal
privada.
Com relação a noções de direitos humanos, julgue os itens a
seguir.
116 O Código de Hamurabi é considerado um dos primeiros
117

118
119

100 A

120

documentos a conter normas de direitos humanos.
Os direitos humanos são normalmente associados ao plano
internacional, enquanto os direitos fundamentais se referem
aos direitos positivados na Constituição Federal de 1988.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos veda
qualquer restrição ao exercício do direito de associação.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos faz parte
do sistema de proteção de direitos humanos, cujo objetivo é
julgar eventuais condutas atentatórias a esses direitos.
Os direitos humanos são relativos, ou seja, não há direito
absoluto; nem mesmo o direito à vida é absoluto.

o cebraspe trabalha para oferecer o melhor!
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