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Ç CONHECIMENTOS BÁSICOS )

Ç- Língua Portuguesa )

Texto para responderás questões de 01 a 10.

A Repartição dos Pães

Era sábado e estávamos convidados para o 
almoço de obrigação. Mas cada um de nós gostava 
demais de sábado para gastá-lo com quem não 
queríamos. Cada um fora alguma vez feliz e ficara 
com a marca do desejo. Eu, eu queria tudo. E nós ali 
presos, como se nosso trem tivesse descarrilado e 
fôssemos obrigados a pousar entre estranhos. 
Ninguém ali me queria, eu não queria a ninguém. 
Quanto a meu sábado -  que fora da janela se 
balançava em acácias e sombras -  eu preferia, a 
gastá-lo mal, fechá-la na mão dura, onde eu o 
amarfanhava como a um lenço. À espera do almoço, 
bebíamos sem prazer, à saúde do ressentimento: 
amanhã já seria domingo. Não é com você que eu 
quero, dizia nosso olhar sem umidade, e soprávamos 
devagar a fumaça do cigarro seco. A avareza de não 
repartir o sábado, ia pouco a pouco roendo e 
avançando como ferrugem, até que qualquer alegria 
seria um insulto à alegria maior.

Só a dona da casa não parecia economizar o 
sábado para usá-lo numa quinta de noite. Ela, no 
entanto, cujo coração já conhecera outros sábados. 
Como pudera esquecer que se quer mais e mais? 
Não se im pacientava sequer com o grupo 
heterogêneo, sonhador e resignado que na sua casa 
só esperava como pela hora do primeiro trem partir, 
qualquer trem -  menos ficar naquela estação vazia, 
menos ter que refrear o cavalo que correria de 
coração batendo para outros, outros cavalos.

Passamos afinal à sala para um almoço que 
não tinha a bênção da fome. E foi quando 
surpreendidos deparamos com a mesa. Não podia 
ser para nós...

Era uma mesa para homens de boa-vontade. 
Quem seria o conviva realmente esperado e que não 
viera? Mas éramos nós mesmos. Então aquela 
mulher dava o melhor não importava a quem? E 
lavava contente os pés do primeiro estrangeiro. 
Constrangidos, olhávamos.

A mesa fora coberta por uma solene 
abundância. Sobre a toalha branca amontoavam-se 
espigas de trigo. E maçãs vermelhas, enormes 
cenouras amarelas [...]. Os tomates eram redondos 
para ninguém: para o ar, para o redondo ar. Sábado 
era de quem viesse. E a laranja adoçaria a língua de 
quem primeiro chegasse.

Junto do prato de cada mal-convidado, a 
mulher que lavava pés de estranhos pusera -  mesmo 
sem nos eleger, mesmo sem nos amar -  um ramo de 
trigo ou um cacho de rabanetes ardentes ou uma 
talhada vermelha de melancia com seus alegres

caroços. Tudo cortado pela acidez espanhola que se 
adivinhava nos limões verdes. Nas bilhas estava o 
leite, como se tivesse atravessado com as cabras o 
deserto dos penhascos. Vinho, quase negro de tão 
pisado, estremecia em vasilhas de barro. Tudo diante 
de nós. Tudo limpo do retorcido desejo humano. 
Tudo como é, não como quiséramos. Só existindo, e 
todo. Assim como existe um campo. Assim como as 
montanhas. Assim como homens e mulheres, e não 
nós, os ávidos. Assim como um sábado. Assim como 
apenas existe. Existe.

Em nome de nada, era hora de comer. Em 
nome de ninguém, era bom. Sem nenhum sonho. E 
nós pouco a pouco a par do dia, pouco a pouco 
anonimizados, crescendo, maiores, à altura da vida 
possível. Então, como fidalgos camponeses, 
aceitamos a mesa.

Não havia holocausto: aquilo tudo queria tanto 
ser comido quanto nós queríamos comê-lo. Nada 
guardando para o dia seguinte, ali mesmo ofereci o 
que eu sentia àquilo que me fazia sentir. Era um viver 
que eu não pagara de antemão com o sofrimento da 
espera, fome que nasce quando a boca já está perto 
da comida. Porque agora estávamos com fome, fome 
inteira que abrigava o todo e as migalhas. [...]

E não quero formar a vida porque a existência 
já existe. Existe como um chão onde nós todos 
avançamos. Sem uma palavra de amor. Sem uma 
palavra. Mas teu prazer entende o meu. Nós somos 
fortes e nós comemos.

Pão é amor entre estranhos.
LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1999.



Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. O conto começa em tom de mistério sem apontar 
sentimentos dos personagens acerca da ação 
que realizam.

II. Os convidados, além de seguirem o que manda a 
tradição, estabelecem uma relação de solicitude 
e aproximação entre si.

III. O sábado para a narradora é um dia de 
obrigação, que encerra em si, tudo que é peso, 
amarras e prisão. Além disso, o almoço não 
passa de um ritual que acarreta desconforto.

IV. Em meio a sentimentos negativos, ligados ao 
encontro da partilha efetuado ritualmente no 
sábado, apenas uma pessoa concebe-o de 
forma diferente, sacralizada: a dona da casa.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I, III e IV.

B) III e IV.

C) II, III e IV.

D) I, II e III.

E) IV.

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

(Questão 02 )------------------------------------------------------------

No sentido literário, epifania é a percepção de uma 
realidade atordoante quando os objetos mais 
simples, os gestos mais banais e as situações mais 
cotid ianas com portam  ilum inação súbita na 
consciência das personagens.
No texto, o objeto que funciona dessa forma para a 
narradora éa(o):

A) cigarro seco.

B) sábado.

C) mesa.

D) dona da casa.

E) cavalo

Sobre os elementos destacados do fragmento “Era 
sábado e estávamos convidados para o almoço de 
obrigação.”, leia as afirmativas.

I. ERA, ESTÁVAMOS são verbos transitivos 
diretos.

II. A palavra ALMOÇO foi formada por derivação 
regressiva.

III. PARAtem valor de finalidade.

Está correto apenas o que se afirma em:

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

A) I.

B) II e III

C) I e III.

D) II.

E) I e II.

(Questão 04 )------------------------------------------------------------

“ELA, no entanto, cujo coração já conhecera outros 
sábados.”
No contexto, o uso da forma destacada se justifica em 
razão de:
A)

possibilitando a desconstrução do que foi dito 
antes.

B)
entrelinhas.

C)
texto.

D)
termo antecedente, estabelecendo coesão e 
evitando repetição.

E)
em claro valor exofórico.



Do ponto de vista da norma culta, a única 
substituição/mudança que poderia ser feita, sem 
alteração de valor semântico e linguístico, seria:

A)
fazia sentir.” = ali mesmo ofereci o que eu sentia 
àquilo que fazia-me sentir.

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

B)
adivinhava nos limões verdes.” = Tudo cortado 
pela acidez espanhola que adivinhava-se nos 
limões verdes.

C)
para gastá-lo com quem não queríamos.” = Mas 
cada um de nós gostava demais de sábado para 
o gastar com quem não queríamos.

D)
sábado para usá-lo numa quinta de noite.” = Só a 
dona da casa não parecia economizar o sábado 
para usar-lhe numa quinta de noite.

E)
balançava em acácias e sombras -  eu preferia, a 
gastá-lo mal.” = Quanto a meu sábado -  que fora 
da janela se balançava em acácias e sombras -  
eu preferia, do que gastá-lo mal.

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

Em “Sábado era de quem viesse. E a laranja adoçaria 
a língua de quem primeiro chegasse./ Junto do prato 
de cada mal-convidado, a mulher que lavava pés de 
estranhos pusera -  mesmo sem nos eleger, mesmo 
sem nos amar -  um ramo de trigo ou um cacho de 
rabanetes ardentes ou uma talhada vermelha de 
melancia com seus alegres caroços.” os elementos 
não possuem significação literal. Um ramo de trigo, 
por exemplo, contextualmente, traduz a ideia de:

A) materialidade.

B) o dom da vida.

C) enraizamento.

D) alimento do corpo.

E) permanência interior.

“Então aquela mulher dava o melhor não importava a 
quem? E lavava contente os pés do primeiro 
estrangeiro.”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as 
afirmativas a seguir.

I. CONTENTE é, dentro do contexto, um 
predicativo.

II. É um período composto por coordenação.

III. ENTÃO é uma palavra com valor conclusivo. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

(Questão 07 )------------------------------------------------------------

A) I e II.

B) II e III

C) I.

D) II.

E) I e III.

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

Sobre as formas verbais destacadas em “A avareza 
de não (1) REPARTIR o sábado, (2) A pouco a pouco 
roendo e avançando como ferrugem, até que 
qualquer alegria (3) SERIA um insulto à alegria 
maior.”

A)
em um momento passado.

B)
se fala.

C)
posteriormente a um determinado fato passado.

D)
tempo vindouro com relação ao momento atual; 
o 2 expressa um fato passado, mas posterior a 
outro já ocorrido.

E)
outro fato já terminado.

(Questão 09 )------------------------------------------------------------

O sentido contextuai da palavra destacada em “Não 
se im p a c ie n ta v a  S E Q U E R  com  o g rupo  
heterogêneo.” é equivalente ao de:

A) apriori.

B) nem mesmo.

C) quando menos.

D) em tese.

E) pelo menos.



(Questão 10 ) -

De acordo com os estudos de regência verbal e com o 
padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os 
verbos destacados em “Cada um FORA alguma vez 
feliz”/ “Os tomates ERAM redondos para ninguém”/ 
“Nas bilhas ESTAVAo leite”.

I. As três formas verbais constituem o núcleo do 
predicado das orações a que pertencem.

II. As três flexões indicam que o núcleo verbal é 
intransitivo, ou seja, completa-se por si só.

III. A três form as destacadas form am  um 
conjunto lim itado e indicam basicamente 
conceptualização do estado das coisas.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) III.

B) I e III.

C) I e II.

D) I.

E) II e III.

( -  Raciocínio Lógico Quantitativo

(Questão 11

A sentença “Se Maria é médica, então Silvio é 
engenheiro.” é logicamente equivalente à:

A) se Maria é médica, então Silvio é engenheiro.

B)
médica.

C) Maria não é médica e Silvio não é engenheiro.

D) Maria é médica e Silvio não é engenheiro.

E)
médica.

Considere A e B dois conjuntos. Como se pode 
escrever o conjunto (A U B)c

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

A) .4̂  U B c

B) Ac U B

C) ,4L n Bc

D) .4 U B

E) .4 n B

(Questão 14

Suponha que três lançamentos independentes de 
uma moeda justa sejam feitos em seguida. Qual a 
probabilidade de que ao menos uma delas seja cara?

A) 1
4

B) 1

8

C) I
8

D) -

3

(Questão 12 ) -

Se sou violento, então gosto de moqueca. Se não sou 
brasileiro, então não gosto de moqueca. Não sou 
brasileiro, logo:

A) sou brasileiro.

B) não sou violento.

C) sou violento.

D) sou violento e não gosto de moqueca.

E) gosto de moqueca.



Em uma cidade do interior da Bahia, uma pesquisa foi 
feita sobre a ocorrência de sintomas em pessoas 
infectadas pelo vírus da dengue. A tabela a seguir 
mostra as respostas dos entrevistados:

(Questão 15

S in to m a s N ú m e ro  d e  p esso as
Febre 135

Náuseas 135
Tontura 150

Febre e Náuseas 35
Febre e Tontura 65

Náuseas e Tontura 95
Febre. Náuseas e Tontura X

Sabendo-se que 250 pessoas foram entrevistadas, 
pode-se afirmar que o número total de pessoas que 
apresentaram somente 2 sintomas foi:

A) 120.

B) 115.

C) 75.

D) 100.

E) 200

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

José, Carlos e Gabriel são amigos. Um deles é 
músico, outro é professor e outro é médico. Cada um 
deles nasceu em um estado diferente do Brasil. Um 
no Rio de Janeiro, outro em Minas Gerais e o último 
em Pernambuco. De posse desses dados, considere 
as afirmações a seguir:

I. Gabriel não é professor nem músico.

II. O músico nasceu em Minas Gerais.

III. Carlos é professor e não nasceu no Rio de 
Janeiro.

Pode-se afirmar que:

A) Carlos nasceu no Rio de Janeiro.

B) Gabriel nasceu no Rio de Janeiro.

C) Carlos é músico.

D) José nasceu em Pernambuco.

E) Gabriel não é médico.

Sabe-se que um executivo é honesto se, e somente 
se, pratica exercícios físicos. João é um executivo e é 
sedentário. Pode-se, então, concluirque:

A) todo executivo é desonesto.

B) todo executivo pratica exercícios físicos.

C) João não é um executivo honesto.

D) todo executivo é honesto.

E) nenhum executivo pratica exercícios físicos.

(Questão 17

(Questão 18 )------------------------------------------------------------

Uma caixa cheia de bolas contém 2 bolas vermelhas, 
3 azuis e 4 brancas. Júlia retira 3 bolas da caixa, uma 
de cada vez e sem reposição, com os olhos 
vendados. Qual a probabilidade de que 3 sejam 
azuis?

A) _ L
195

B) i
4

C) 1
3

D) J_
84

E) 1
2

(Questão 19 )------------------------------------------------------------

Para se tornar um membro de um clube de verão de 
sua cidade, Márcio deve cumprir duas exigências: ser 
convidado por um atual membro do clube e pagar a 
taxa de adesão. Sabendo que este ano Márcio não 
conseguiu se tornar membro do clube, pode-se 
afirmarqueele:

A) não foi convidado por um atual membro do clube.

B)
não pagou a taxa de adesão.

C) não pagou a taxa de adesão.

D)
por um atual membro do clube.

E)
por um atual membro do clube.



Quantos números de três dígitos existem com todos 
os três algarismos diferentes?

(Questão 20 )------------------------------------------------------------

A) 648

B) 721

C) 340

D) 547

E) 900

Na mais recente versão do navegador Google 
Chrome para ambiente MS Windows, as teclas de 
atalho utilizadas quando se deseja abrir uma nova 
janela são CTRL +

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

A) Q

B) K

C) J

D) N

E) F

(Questão 21 ) ■ (Questão 24 ) ■

Ao se ligar uma máquina com MS Windows 7, antes 
de se operar efetivamente sobre esse sistema 
operaciona l (SO), ocorre um processo de 
inicialização que carrega o SO da memória de massa 
para a memória de trabalho. Esse processo é 
denominado:

A) SWAP.

B) BOOT.

C) ROM.

D) REGEDT.

E) CACHE.

Em armazenamento de dados na nuvem (cloud 
storage), uma característica que se apresenta como 
uma desvantagem para seu uso por empresas, 
podendo causar problemas de acesso no ambiente 
da mesma, éa(s)/os:

A) independência de todo tipo hardware.

B) capacidade de compartilhamento de dados.

C) operações para recuperação de dados.

D) critérios para definição de obtenção de dados.

E) disponibilidade da rede na empresa.

(Questão 22 )------------------------------------------------------------

O protocolo que opera na internet e possibilita que 
textos com interligações sejam transferidos para 
visualização em navegadores é o:

A) TELNET.

B) IMAP.

C) AGP.

D) HTTP.

(Questão 25 )------------------------------------------------------------

Um tipo de mídia de backup atualmente utilizada que 
permite gravação de 25 a 50 GB de dados, sendo que 
só possibilita uma gravação por vez, é conhecido pelo 
acrônimo:
A) BD-R.

B) FLASH.

C) HDD.

D) DVD-R.

E) SMTP. E) CD-R



(Questão 29 ) ■

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

Considerando que a Administração Pública pode ser, 
em sentido estrito, analisada sob dois aspectos: 
objetivo ou material; e subjetivo ou orgânico ou 
formal, é correto afirmar que:

A)
composta por órgãos e entidades organizados 
sem hierarquia sob a direção de um chefe de 
Estado.

B)
pode ser considerada o conjunto de órgãos e de 
pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o 
exercício da função econômica.

C)
subjetiva do governo, objetivando a realização 
das necessidades individuais.

D)
concreta do Estado, objetivando a realização das 
necessidades individuais.

E)
pública, que abrange o fomento, a polícia 
administrativa e o serviço público.

A Administração Pública gerencial compõe a(o)

A) Estado empreendedor.

B) governança pública.

C) patrimonialismo.

D) gerencialismo.

E) burocracia.

(Questão 30 )------------------------------------------------------------

Uma maior facilidade de interação entre os diversos 
níveis de governo e de estabelecimento de parcerias 
entre o Estado e o ambiente que o circunda, tendo as 
conhecidas parcerias “público-privado” como 
exemplo, é obtida pela(o):

A) Administração Pública gerencial

B) governança pública.

C) burocracia.

D) patrimonialismo.

E) Estado empreendedor.

(Questão 27 )------------------------------------------------------------

Os serviços públicos que a Administração Pública 
presta sem ter usuários determinados, para atender à 
coletividade no seu todo, e normalmente são 
mantidos por impostos, são denominados:

A) de utilidade pública.

B) gerais ou “uti universi” .

C) delegados.

D) administrativos.

E) industriais.

(Questão 28 )------------------------------------------------------------

A assertiva “a Administração Pública deve atender os 
interesses do governante, que faz uso do poder que 
emana do povo em seu favor, é relacionada à(ao):

A) Estado empreendedor.

B) Administração Pública gerencial.

C) patrimonialismo.

D) burocracia.

E) governança pública.

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

A lei orçamentária deve conter somente matéria de 
natureza orçamentária, não podendo constar 
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 
de despesa. Isso obedece ao princípio orçamentário 
da:

A) especificificação

B) periodicidade.

C) exclusividade.

D) publicidade.

E) universalidade.



Os documentos estreitamente vinculados aos fins 
im ediatos (adm in istra tivo , fisca l, legal) que 
determinaram sua produção ou recebimento no 
cumprimento de atividades e se encontram junto aos 
órgãos produtores/acumuladores em razão de sua 
vigência e da frequência com que são consultados 
por eles, estão em arquivo:

A) permanente ou 1a idade.

B) intermediário ou 3a idade.

C) corrente ou 1a idade.

D) corrente ou 2a idade.

(Questão 32 )------------------------------------------------------------

E) permanente ou 3a idade

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

A Tabela de Temporalidade de Documentos de 
Arquivo resulta da atividade de:

A)
produção  dos docum entos  de a rqu ivo  
agrupando-os de acordo com o órgão produtor, a 
função, a subfunção e a atividade responsável 
por sua produção ou acumulação.

B)
dos documentos de arquivo agrupando-os de 
acordo com o órgão produtor, a função, a 
subfunção e a atividade responsável por sua 
produção ou acumulação.

C)
docum entos em razão de seus valores 
administrativo, fiscal, jurídico-legal, técnico, 
histórico, autoriza a sua eliminação ou determina 
a sua guarda permanente.

D)
docum entos em razão de seus valores 
administrativo, fiscal, jurídico-legal, técnico, 
histórico, que não permite a sua eliminação, 
determinando a sua guarda permanente.

E)
os documentos em razão de seus valores 
administrativo, fiscal, jurídico-legal, técnico, 
histórico, autoriza a sua eliminação ou determina 
a sua guarda permanente.

AMoral:

A)
ética, mas ambas são responsáveis por construir 
as bases que vão guiar a conduta do homem.

B)
como altruísmo e virtudes, ensina a melhor 
forma de agir e de se comportar em sociedade, 
e capacita o ser humano a competir com os 
antiéticos, utilizando os mesmos meios destes.

C)
tende a julgar o comportamento moral de cada 
indivíduo no seu meio. No entanto, ambas 
buscam o bem-estar social.

D)
usadas eventualmente por cada cidadão, que 
orientam cada indivíduo, norteando as suas 
ações e os seus julgamentos sobre o que é moral 
ou imoral, certo ou errado, bom ou mau.

E)
investigação do comportamento humano ao 
tentar explicar as regras morais de forma 
racional, fundamentada, científica e teórica.

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

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

Em relação à ética, é correto afirmar, EXCETO que:

A)
valores econômicos, financeiros e históricos.

B)
funcionam ento social, possib ilitando que 
ninguém saia prejudicado.

C)
está relacionada com o sentimento de justiça 
social.

D)
norteiam a conduta humana na sociedade.

E)
estuda os valores e princípios morais de uma 
sociedade e seus grupos.



(Questão 36 ) -

A Constituição da República Federativa Brasileira de 
1988 confiou ao Poder Judiciário algumas garantias 
até então não deferidas por nenhuma outra 
Constituição. Nesse sentido, é correto afirmar que:

A)
tem por competência implementar ações aptas a 
aumentara eficiência da prestação jurisdicional, 
não lhe incumbindo representar ao Ministério 
Público no caso de crime contra a Administração 
Pública, com petência  esta priva tiva  da 
Defensoria Pública da União.

B)
criação de novas varas judiciárias é resultante da 
autonomia administrativa concedida ao Poder 
Judic iário , devendo ser respeitada pelo 
Executivo e pelo Legislativo.

C)
Judiciário não decorre do princípio da separação 
de poderes, sendo ancoradas em outras bases 
principiológicas.

D)
administrativa, mas não financeira, uma vez que 
não é deferido aos tribunais o poder de elaborar 
suas propostas orçamentárias.

E)
disciplinada no Estatuto da Magistratura, 
estabelecido em lei ordinária, de iniciativa do 
Superior Tribunal de Justiça, observados os 
princípios previstos na Constituição.

Suponha-se que o veículo executivo em que se 
encontram o Presidente da República e o Vice- 
Presidente -  após a conclusão de dois anos e meio 
de mandato -  sofra um acidente de trânsito levando- 
os a óbito. No caso hipotético e de acordo com as 
diretrizes da CRFB/88, assinale a opção correta.

A)
assumirá o cargo e convocará eleições, para 
ambos os cargos, que serão realizadas 30 (trinta) 
dias após a abertura das vagas, pelo Congresso 
Nacional, na forma da lei.

B)
assumirá o cargo e convocará eleições, para 
ambos os cargos, que serão realizadas 90 
(noventa) dias após a abertura das vagas, pelo 
Congresso Nacional, na forma da lei.

C)
assumirá o cargo e concluirá o mandato.

D) .......................  ...................  ...................
assumirá o cargo e concluirá o mandato.

E)
cargo e concluirá o mandato.

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

(Questão 38 )------------------------------------------------------------

A doutrina majoritária classifica as hipóteses de 
inelegibilidade em absolutas e relativas. No que 
tange  às in e le g ib ilid a d e s  a b s o lu ta s , são 
absolutamente inelegíveis os:

A) alfabetizados e militaralistável.

B) estrangeiros e militar alistável.

C) militar alistável e analfabetos.

D) inalistáveise analfabetos.

E) inalistáveise alfabetizados.



A Emenda Constitucional 45/2004, que incluiu o 
parágrafo terceiro no artigo 5o da Constituição da 
República Federativa Brasileira, estabelece que os 
tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às(aos):

(Questão 39 )------------------------------------------------------------

A) Emendas Constitucionais

B) Leis específicas.

C) Leis complementares.

D) Leis ordinárias.

E) Decretos Presidenciais.

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

Sobre o Poder Legislativo, é correto afirmar que:

A)
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, 
ocupados os demais cargos, sucessivamente, 
pelos titulares de cargos equivalentes na Câmara 
dos Deputados e Senado Federal.

B)
representantes de entidades da federação, 
eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, ao 
passo que o Senado Federal é formado por 
representantes do povo, eleitos pelo sistema 
eleitoral majoritário.

C)
representantes do povo, eleitos segundo o 
princípio majoritário.

D)
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o princípio majoritário.

E)
Comissões serão tomadas por maioria absoluta 
dos votos, presente a minoria de seus membros, 
salvo disposição constitucional em contrário.

(Questão 41

Segundo a Constituição da República Federativa 
Brasileira de 1988, a legislatura compreende o 
período de:

A) 4 anos

B) 5 anos

C) 1 ano.

D) 3 anos

E) 2 anos

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

Sobre o tema súmula vinculante, assinale a opção 
INCORRETA.

A)
maioria de 2/3 dos votos do Supremo Tribunal 
Federal, havendo de incidir sobre matéria 
constitucional que tenha sido objeto de decisões 
reiteradas do Tribunal e seu efeito “normativo e 
vinculante” atingirá diretamente os Poderes 
Legislativo, Judiciário e Executivo.

B)
Supremo Tribunal Federal o papel de editar 
súmula de natureza vinculante.

C)
pela força “normativa e vinculante” da súmula, 
em observância ao princípio da separação de 
poderes.

D)
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal.

E)
maioria de 2/3 dos votos do Supremo Tribunal 
Federal, vale dizer, há necessidade de oito votos 
para que a súmula seja vinculante.
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João é servidor público e seu advogado lhe informou 
que o artigo 39, parágrafo terceiro da CRFB/88, 
assegura aos servidores ocupantes de cargos 
públicos alguns dos direitos garantidos aos 
trabalhadores urbanos e rurais, previstos no artigo 7o 
e seus incisos da CRFB/88, dentre eles:

A)
crime sua retenção dolosa.

B)
complexidade do trabalho.

C)
no mínimo, em cinquenta porcento à do normal.

D)
voluntário.

E) fundo de garantia do tempo de serviço.

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

(Questão 44

O Conselho da República é órgão superior de 
consulta do Presidente da República, e dele 
participam, EXCETO o(s):

A) Presidente da Câmara dos Deputados.

B)
Deputados.

C) Ministrado Planejamento.

D) Presidente do Senado Federal.

E) Ministrada Justiça.

No que tange à aplicabilidade das normas 
constitucionais, assinale a opção correta.

A)
que haja aplicabilidade constitucional, sejam 
vigentes e válidas, mas não necessariamente 
juridicamente eficazes.

B)
produzem o mesmo grau de efeitos jurídicos, não 
havendo que se falar em escalonamento destes.

C)
incidência concreta e regular das normas 
constitucionais sobre os acontecimentos da vida.

D)
como por exemplo, as normas programáticas, 
limitadas por essência.

E)
desobedecidas pelos seus destinatários, o 
problema a ser enfrentado é de eficácia 
normativa, e não de eficácia social.

(Questão 45

(-  Noções de Direito Penal e Processual Penal )

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

Roberval, agente penitenciário, atendendo ao pedido 
de um amigo, retarda indevidamente a prática de ato 
de ofício, infringindo deverfuncional. Roberval:

A) praticou crime de corrupção passiva.

B)
administrativa.

C) praticou crime de prevaricação.

D) praticou crime de corrupção passiva privilegiada.

E) praticou crime de advocacia administrativa.
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Assinale a alternativa que corretamente indica uma 
das missões do direito penal.

A)
criminoso o mal causado, pois a pena é 
intrinsecamente justa.

B)
instrumentos simbólicos de punição.

C)
nas incriminações.

D)
previstas em lei, como, por exemplo, na legítima 
defesa.

E)
criminoso.

(Questão 47

(Questão 48 )-------------------------------

São crimes hediondos, EXCETO:

A) homicídio privilegiado.

B) latrocínio.

C) extorsão com resultado morte.

D) estupro de vulnerável.

E) epidemia com resultado morte

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

O direito penal não admite analogias incriminadoras 
Essa afirmativa é uma decorrência do princípio da:

A) adequação social.

B) responsabilidade penal pessoal.

C) individualização das penas.

D) legalidade.

E) responsabilidade penal subjetiva.

(Questão 50 )------------------------------------------------------------

As contravenções penais:

A) podem ser punidas com pena de detenção.

B) não prescrevem.

C) não são punidas na forma tentada.

D) constituem meros ilícitos administrativos.

E)
Penal.

Preencher uma folha de cheque em branco, sem 
autorização do titular da conta bancária vinculada, e 
almejando sua utilização irregular no futuro para a 
aquisição fraudulenta de bens, constitui crime de:

A) estelionato tentado.

B) falsa identidade.

C) falsidade ideológica.

D) falsificação de documento público.

E) falsificação de documento particular.

(Questão 51

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

Sobre a ação penal, é correto afirmar que:

A)
da condição de procedibilidade no prazo de oito 
meses, a contar da data em que o ofendido toma 
ciência da autoria do crime por ele sofrido.

B)
oferecida pelo ofendido, ou, em caso de óbito, por 
seu representante legal.

C)
Ministério Público ou manifestação do órgão pelo 
arquivamento de inquérito policial.

D)
atinente a determinado crime, esta é pública 
incondicionada.

E)
criminis.

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

Analisando os delitos a seguir arrolados, assinale 
aquele que é de competência da Justiça Federal.

A) Sonegação de imposto predial territorial urbano.

B)
autores ingressam  clandestinam ente  na 
residência do magistrado e de lá subtraem 
dinheiro.

C)
objeto material do crime é posteriormente usado 
na prática de estelionato.

D) Tráfico intermunicipal de drogas.

E)
Federal, que tentava cumprir mandado judicial no 
momento da ofensa.
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(Questão 54

O ato de indiciamento em um inquérito policial por 
crime comum é de atribuição:

A)
ou federal.

B) do delegado de polícia ou do Ministério Público.

C) exclusiva do delegado de polícia.

D) do delegado de polícia ou do juiz de direito.

E)
Ministério Público.

(Questão 55

Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que 
contempla uma prova colhida de forma ilícita.

A)
em in q u é r ito  p o l ic ia l que  in v e s t ig a  
exclusivamente crime punido com pena de 
detenção.

B)
eletrônicos em uma agência bancária, sem 
autorizaçãojudicial.

C)
de busca domiciliar durante o dia, de carta aberta 
guardada na gaveta do suspeito.

D)
de assinante, obtidos através de requisição 
policial direcionada à empresa TV por assinatura.

E)
de forma aberta ao público, em uma rede social.

(Questão 56 ) -

Considere a seguinte situação hipotética.
De acordo com a legislação em vigor, determinado 
particular requer autorização de portar um revólver; 
se, a posteriori, for editada uma nova lei proibindo de 
modo absoluto o porte dessa arma aos particulares. 
Nessa situação, a forma correta de extinção do ato 
administrativo é:

A) caducidade.

B) revogação.

C) anulação.

D) cassação.

E) confirmação.

(Questão 57

O princípio que permite à Administração controlar 
seus próprios atos, seja no aspecto da legalidade ou 
de mérito, é suficiente para ter-se como atendido o 
princípio da:

A) autotutela.

B) motivação.

C) impessoalidade.

D) economicidade.

E) publicidade.

(Questão 58 ) -

Em relação à organização administrativa, assinale a 
opção correta.

A)
descentralização.

B)
públicos dotados de personalidade jurídica.

C)
da mesma pessoa juríd ica, ocorre uma 
desconcentração.

D)
tarefa a uma pessoa diversa, trata-se de 
desconcentração.

E)
uma nova pessoa jurídica.

(Questão 59 ) -

Relativamente à autarquia, assinale a alternativa 
correta.

A)
usucapião, não obstante tal entidade não integra 
a Administração indireta.

B)
inde legáve is , ou seja, não podem ser 
transferidas a qualquer pessoa jurídica de direito 
privado.

C)
proíbe a possibilidade de criação de autarquias 
municipais.

D)
Administração direta.

E)
Senado Federal, após serem sabatinados pelo 
chefe do Poder Executivo.



(Questão 60 ) -

Assinale a opção correta quanto aos poderes e 
deveres dos administradores públicos.

A)
superior chama, temporariamente, para seu 
campo de atribuições e responsabilidades, 
matéria que pertenceria a um subordinado.

B)
desempenhado por pessoas que integram a 
Administração indireta e tal poder é exercido por 
pessoas que mantêm uma relação de vinculação 
com o ente da federação.

C)
formas pelas quais se expressa a função 
normativa do Poder Executivo.

D)
remédios com data vencida, este ato constitui 
exercício do poder disciplinar.

E)
para prender em flagrante o indivíduo vendendo 
substâncias psicotrópicas.

(Questão 61 ) -

Acerca do conceito e estrutura dos direitos humanos, 
assinale a assertiva correta.

A)
podendo ser: direito-pretensão, direito-liberdade, 
direito-podere, finalmente, direito-imunidade.

B)
dispensáveis à vida digna.

C)
por uma norma a uma determinada pessoa, 
impedindo que outra interfira de qualquer modo.

D)
de uma pessoa de exigir determinada sujeição do 
Estado ou de outra pessoa.

E)
gerando a contrapartida de outrem do dever de 
prestar.

(Questão 62 ) -

A característica que consiste no reconhecimento de 
que todos os direitos humanos possuem a mesma 
proteção jurídica, uma vez que são essenciais para 
uma vida digna corresponde à:

A) indivisibilidade.

B) universalidade.

C) indisponibilidade.

D) inalienabilidade.

E) imprescritibilidade.

(Questão 63 ) -

De acordo com a Constituição Federal de 1988, que 
versa sobre a aplicação das leis que tratam sobre 
direitos humanos, assinale a assertiva correta.

A)
direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às leis complementares.

B)
direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
maioria absoluta dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.

C)
direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais.

D)
direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em único turno, 
por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.

E)
direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às leis ordinárias.
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(Questão 64 ) -

A Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada 
pelo Governo Brasileiro em 1990, assevera que:

A)
menos de quatorze anos de idade, a não ser que, 
em conformidade com a lei aplicável à criança, a 
maioridade seja alcançada antes.

B)
nascimento e terá direito, desde o momento em 
que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, 
na medida do possível, a conhecer seus pais e a 
ser cuidada por eles.

C)
direito à liberdade de expressão.

D)
criança à liberdade de associação e à liberdade 
de realizar reuniões pacíficas.

E)
que forem maiores de doze anos, o direito de 
usufruir da previdência social, inclusive do 
seguro socia l, e ado tarão as m edidas 
necessárias para lograr a plena consecução 
desse direito, em conformidade com sua 
legislação nacional.

(Questão 65 ) -

Dentre os dispositivos trazidos na Convenção relativa 
ao Estatuto dos Refugiados e Protocolo sobre o 
Estatuto dos Refugiados, assinale a assertiva 
correta.
A)

todos os refugiados se beneficiarão, no território 
dos Estados Contratantes, da dispensa de 
reciprocidade legislativa.

B)
refugiados, em seu território, um tratamento 
diferenciado proporcionado aos nacionais no que 
concerne à liberdade de praticar sua religião, a 
fim de preservação da religião local.

C)
Contratantes, um acesso mais restrito aos 
tribunais.

D)
em que se encontra, os quais compreendem 
notadamente a obrigação de respeitar as leis e 
regulamentos, assim como as medidas que 
visam à manutenção da ordem pública.

E)
pela lei do país de seu domicílio, ou, na falta de 
domicílio, pela lei do país de sua residência.

(Questão 66 ) -

Acerca da composição da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, assinale assertiva correta.

A)
Assembleia Geral da OEA, para mandato de dois 
anos, com a possibilidade de uma recondução.

B)
Assembleia Geral da OEA, para mandato de três 
anos, com a possibilidade de uma recondução.

C)
Assembleia Geral da OEA, para mandato de 
quatro anos, vedada sua recondução.

D)
Assembleia Geral da OEA, para mandato de dois 
anos, com a possibilidade de duas reconduções.

E)
Assembleia Geral da OEA, para mandato de 
quatro anos, com a possibilidade de uma 
recondução.

(Questão 67 ) -

No que tange à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, assinale a assertiva correta.

A)
vinculantes.

B)
direitos humanos.

C)
de direitos humanos e recomendar reparação.

D)
humanos em temas ou países.

E)
Estados Partes da Convenção, para um mandato 
de quatro anos e só poderão ser reeleitos uma 
vez.
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(Questão 68 ) -

A Emenda Constitucional n° 45, de 2004 trouxe à 
Constituição Federal de 1988 um importantíssimo 
dispositivo referente às hipóteses de grave violação 
de direitos humanos no Estado Democrático de 
Direito, com a finalidade de assegurar o cumprimento 
de obrigações decorrentes de tratados internacionais 
de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, 
podendo-se afirmar que o:

A)
perante o Supremo Tribunal Federal, em 
qualquer fase do inquérito ou processo, incidente 
de deslocamento de competência para a Justiça 
Estadual.

B)
perante o Superior Tribunal de Justiça, em 
qualquer fase do inquérito ou processo, incidente 
de deslocamento de competência para a Justiça 
Federal.

C)
perante o Supremo Tribunal Federal, em 
qualquer fase do inquérito ou processo, incidente 
de deslocamento de competência para a Justiça 
Federal.

D)
o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase 
do inquérito  ou processo, incidente de 
deslocamento de competência para a Justiça 
Federal.

E)
perante o Superior Tribunal de Justiça, em 
qualquer fase do inquérito ou processo, incidente 
de deslocamento de competência para a Justiça 
Estadual.

(Questão 69 ) -

O direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado 
constitucional implícito e expressão de uma ideia- 
força, consoante decisão do Supremo Tribunal 
Federal, deriva do princípio da:

A) livre concorrência.

B) igualdadejurídica.

C) cidadania.

D) dignidade da pessoa humana.

E) soberania.

(Questão 70 ) -

De acordo com o mecanismo de Revisão Periódica 
Universal (RPU), assinale a assertiva correta.

A)
serão avaliados em períodos de três a quatro 
anos.

B)
avaliam os Estados da ONU, que devem passar 
pela RPU a cada dois/três anos.

C)
monitoramento pelos pares -  pelo qual um 
Estado tem a sua situação de direitos humanos 
analisada pelos demais Estados da ONU.

D)
Direitos Flumanos de 2001.

E)
Estados.

(Questão 71

Acerca do regime disciplinar diferenciado e de acordo 
com o disposto no art. 52 da Lei n° 7.210/1984, é 
correto afirmar que:

A)
regime disciplinar diferenciado, será relevada a 
caracterização de falta grave, para que não haja 
dupla punição pelo mesmo fato.

B)
máxima e improrrogável de trezentos e sessenta 
e cinco dias.

C)
para a segurança do estabelecimento penal, 
poderá ser encaminhado ao regime disciplinar 
diferenciado, o que não ocorre com o preso 
provisório.

D)
tem direito a visitas semanais de duas pessoas, 
sem contar as crianças, poderá abrigar presos 
provisórios.

E)
além de implicar falta grave, automaticamente 
determ ina sujeição ao regime disciplinar 
diferenciado.
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Assinale a alternativa que corretamente contempla 
sanções d is c ip lin a re s  ad m itid a s  pela Lei 
n°7.210/1984.

A)
preso; isolamento na própria cela, ou em local 
adequado, nos estabelecimentos que possuam 
alojamento coletivo e suspensão ou restrição de 
direitos.

B)
isolamento na própria cela, ou em local 
adequado, nos estabelecimentos que possuam 
alojamento coletivo; advertência verbal e 
suspensão ou restrição de direitos.

C)
a d e q u a d o , nos e s ta b e le c im e n to s  que 
possuam alojamento coletivo; repreensão; 
incom unicabilidade absoluta do preso e 
advertência verbal.

D)
restrição de direitos e isolamento na própria cela, 
ou em local adequado, nos estabelecimentos que 
possuam alojamento coletivo.

E)
restrição de direitos e incomunicabilidade 
absoluta do preso.

(Questão 72 )------------------------------------------------------------

(Questão 73 )------------------------------------------------------------

Asupervisão dos patronatos, bem como a assistência 
aos egressos, incumbe ao(à):

A) juízo da execução penal.

B) direção do estabelecimento penal.

C) Conselho Penitenciário.

D) Departamento Penitenciário Nacional.

E) Ministério Público.

Por ter praticado um roubo, Ariclenes é condenado ao 
cumprimento de pena de seis anos de reclusão, em 
regime semiaberto. Assim, é correto afirmar que o 
condenado deverá iniciar a execução de sua pena 
em:

A)
podendo o condenado ser a lo jado em 
dependências coletivas, com seleção adequada 
dos presos.

B)
dormitório, aparelho sanitário e lavatório.

C) ................................... .......................................
em abstra to  do de lito , que pressupõe 
constrangimento à vítima.

D)
de obstáculos físicos contra a fuga.

E)
albergado na região, ou caso esta apresente 
lotação esgotada.

(Questão 74

(Questão 75

Consoante a Lei de Execução Penal, a remição:

A)
que o juiz poderá revogar até um terço do tempo 
remido.

B)
fechado.

C)
do estudo.

D)
preso se recupera de acidente de trabalho.

E)
independentemente de serem ouvidos Ministério 
Público e defesa.
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Mariano, condenado a pena de detenção de um ano e 
oito meses, em virtude da prática de violência 
doméstica (art. 129, § 9o, CP), foi beneficiado pela 
concessão de sursis. Nesse contexto, é correto 
afirmarque:

A)
dispensa motivação pelo juiz.

B)
levarão em conta a situação pessoal do apenado, 
adequando-se unicamente ao fato.

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

C)
ao da pena suspensa.

D)
concessiva do sursis poderão ser modificadas a 
qualquer tempo, exigindo-se seja ouvido o 
condenado.

E) é impossível a prorrogação do período de prova.

(Questão 77 )------------------------------------------------------------

Sobre progressão e regressão de regime prisional, é 
correto afirmarque:

A)
aberto diretamente para o fechado.

B)
cumprimento de parcela da pena.

C)
para a progressão.

D)
atestado por uma equipe técnica multidisciplinar.

E)
condenação por delito classificado como 
hediondo.

A Comissão Técnica de Classificação é composta, no 
mínimo:

A)
fiscais do serviço social, quando se tratar de 
condenado à pena privativa de liberdade.

B)
condenado à pena privativa de liberdade.

C)
bem como por um chefe de serviço e um 
psiquiatra, quando se tratar de condenado à pena 
privativa de liberdade.

D)
psiquiatra e um assistente social, quando se 
tratar de condenado à pena privativa de liberdade 
ou restritiva de direitos.

E)
bem como por dois chefes de serviço, um 
psicólogo, um psiquiatra e um assistente social, 
quando se tratar de condenado à pena privativa 
de liberdade.

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

(Questão 79 )------------------------------------------------------------

Sobre a saída temporária, assinale a alternativa que 
corretamente traz um requisito para sua concessão.

A)
em caso de crime hediondo, de dois quintos da 
sanção penal, ou de três quintos, em caso de 
reincidência.

B) Manifestação favorável do Ministério Público.

C)
da pena.

D) Decisão judicial, ainda que imotivada.

E) Comportamento carcerário avaliado como ótimo.



(Questão 80 ) ■

Acerca da monitoração eletrônica, assinale a 
resposta correta.

A)
encaminhado ao regime aberto, ou o preso ao 
qual se concede prisão domiciliar.

B)
implicará obrigatoriamente a regressão de 
regime prisional.

C)
monitoração implicará revogação de prisão 
domiciliar, com retorno do condenado ao sistema 
prisional.

D)
de responder contatos do servidor responsável 
pela monitoração eletrônica.

E)
quando se tornar desnecessária ou inadequada.



C PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) )

Motivado pela leitura do texto seguinte, 
sem, contudo, copiá-lo ou parafraseá-lo, redija 
um TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 
com, no mínimo, 20 e, no máximo, 25 linhas, em 
modalidade e limites solicitados, em norma padrão 
da língua portuguesa, atribuindo-lhe um título, 
sobre o tema:

Texto

O papel do agente prisional na ressocialização 
do preso

O controle social formal é orientado para a 
reabilitação do desviante, com uma intenção 
"correciona l" e ressocia lizadora. Porém, as 
instituições de controle social informal funcionam 
regularmente: a família, a escola, os grupos sociais, 
as associações, os movimentos sociais, que definem 
normas de conduta, reproduzem valores e 
disseminam orientações para a ação social.

Por outro lado, o controle social está 
distribuído pelas instituições societárias:

Os controles sociais informais exercidos 
pelas famílias, vizinhanças e comunidades, junto 
com as disciplinas impostas pelas escolas, locais de 
trabalho e outras instituições criavam um cotidiano de 
normas e sanções que embasavam as demandas 
legais e garantiam suporte às intervenções do 
bem-estar penal (GARLAND, 2001, p. 44).

Disponível em: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/
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