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Q1.

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos

chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em

mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a

tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela

ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para

baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma

gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro.

É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário

pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo

desaparecer antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa;

eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista,

uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que

arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já

me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos

de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas.

Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e

Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempr

(E). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo

prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação

boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem

diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase

respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas

de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade,

meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não

conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia:

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por

seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição

de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a

ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade

de revolução.

Em “Há algum tempo venho afinando certa mania.”

(1º§), nota-se que o termo destacado pertence à

seguinte classe gramatical:

• A) substantivo.

• B) adjetivo.

• C) pronome.

• D) advérbio.

• E) interjeição.
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Q2.

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos

chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em

mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a

tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela

ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para

baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma

gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro.

É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário

pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo

desaparecer antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa;

eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista,

uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que

arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já

me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos

de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas.

Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e

Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempr

(E). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo

prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação

boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem

diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase

respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas

de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade,

meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não

conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia:

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por

seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição

de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a

ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade

de revolução.

O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem

nos rostos sorrisos de confiança.“ (5º§) justifica-se

pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

• A) Entregou o documento às meninas.

• B) Manteve-se sempre fiel às suas convicções.

• C) Saiu, às pressas, mas não reclamou.

• D) Às experiências, dedicou sua vida.

• E) Deu um retorno às fãs.
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Q3.

Paternidade Responsável



Quantos filhos você gostaria de ter?

Ao responder a essa pergunta com certeza uma outra vai

passar pela sua cabeça: “Será que vou conseguir sustentar um

filho?”.

Certamente você gostaria de ter tantos filhos quantos

pudesse sustentar, garantindo-lhes uma boa escola, um lugar

com algum conforto para morar e remédios quando necessários.

Segundo especialistas, pode ser perigoso para a mãe

a para a criança engravidar durante a adolescência porque

o corpo da menina ainda não está preparado para o parto.

Problemas como a gestante adolescente apresentar anemia ou

o bebê nascer prematuramente são comuns. Além de eventuais

problemas de saúde, tem-se um problema de ordem social:

como sustentar uma criança, já que, para tanto, o adolescente,

se não contar com a ajuda dos pais ou responsáveis, terá de

abandonar a escola?

Desesperadas, muitas jovens acabam optando pelo aborto.

Vale lembrar que, salvo raras exceções (estupro ou risco de

morte para a mãe, o aborto no Brasil, é considerado crime. A

mulher recorre, então, a clínicas clandestinas, sem fiscalização,

e põe sua saúde em risco. Quem não tem condições de pagar

tais clínicas faz uso de métodos ainda mais precários.

Isso acontece, em parte, porque não existe no Brasil um

projeto amplo de planejamento familiar que assegure aos mais

pobres o direito de decidir quantos filhos desejam ter. Assim,

muitos casais têm quatro, seis, dez filhos, quando, na verdade,

conseguiriam sustentar apenas um ou dois.

(DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de Papel. Ed. Ática. São Paulo, 2011, p. 106)

A forma verbal “gostaria”, presente no primeiro

parágrafo, está flexionada no seguinte tempo verbal:

• A) futuro do pretérito.

• B) pretérito perfeito.

• C) pretérito imperfeito.

• D) futuro do presente.
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Q4.

O despertar da ambição

Até pouco tempo atrás, apontar alguém como ambicio- 

so era quase uma ofensa no Brasil. A palavra, carregada de 

conotação negativa, era praticamente um pecado. A má im- 

pressão nasceu da confusão que as pessoas fazem com a 

ganância – sentimento que faz o indivíduo passar por cima de 

tudo e de todos. Hoje, porém, a ambição está sendo redimida 

e seu verdadeiro significado resgatado. 

A palavra vem do latim ambi dire, que significa “entre dois 

caminhos”. Basicamente, escolher para alcançar um objetivo. 

É um adjetivo positivo, que define as pessoas determinadas. 

É o combustível daqueles que vão atrás de desejos pes- 

soais e profissionais. E o brasileiro está mais afinado com 

essas ideias do que o senso comum supõe. Uma pesquisa 

da International Stress Management Association no Brasil 

(Isma-BR), de 2009, concluiu que 41% da população se defi- 

ne como ambiciosa. 

Essa visão mais moderna, que eleva a ambição a uma 

espécie de força motriz do sucesso, transformou-a também 

em objeto de curiosidade científica mundo afora. É possível 

medi-la? Podemos turbiná-la? Ela tem explicação biológica? 

Já há respostas para algumas dessas perguntas. Estudos



mostram, por exemplo, que a ambição, essa mistura de ener- 

gia com determinação, se manifesta no sistema límbico, área 

do cérebro relacionada às emoções e aos hábitos. Pesquisa- 

dores da Universidade de Washington usaram imagens ce- 

rebrais para investigar a persistência – a habilidade de focar 

em uma tarefa até terminá-la –, considerada a mola propul- 

sora da ambição. Eles recrutaram um grupo de estudantes e 

deram a cada um deles questionários elaborados para men- 

surar o nível de perseverança por meio de um aparelho de 

ressonância magnética, que registrava o que se passava na 

cabeça dos alunos. Em geral, os estudantes com as maiores 

pontuações (os mais persistentes) apresentaram maior ativi- 

dade na região límbica. 

Mas não há consenso entre os especialistas sobre em 

que medida a ambição está dentro de todos. Para uns, a 

educação é a maior influência. Para outros, é um sentimento 

inerente ao ser humano e depende apenas de autoconheci- 

mento para vir à tona. A única certeza é que quem opta por 

ficar numa zona de conforto, sem enfrentar desafios, acaba 

jogado de um lado para o outro, sem tomar as rédeas da 

própria vida. As circunstâncias acabam por definir o futuro. E 

aí é mais cômodo culpar o destino, a sorte ou terceiros pelas 

mazelas. 

“Quem pensa assim desconsidera que os vencedores 

estudaram muito, foram atrás, deram a cara para bater”, diz 

a psicóloga Maria de Lurdes Damião, mestre em gestão de 

pessoas. O ambicioso incomoda, antes de mais nada, os 

acomodados, que, em vez de se mexerem, preferem criticar.

(Suzane G. Frutuoso. www.istoe.com.br. 12.02.2010. Adaptado)

No terceiro parágrafo, em – Pesquisadores da Universidade de Washington usaram imagens cerebrais para investigar a persistência – a habilidade de

focar em uma tarefa

até terminá -la...–, o pronome destacado evita a repetição

do termo “tarefa”, o que contribui para dar coesão ao texto.

Pensando nisso, assinale a alternativa em que o emprego do pronome mantém o sentido do texto e está correto

de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

• A) Basicamente, escolher para alcançar um objetivo.

→ alcançar-lhe

• B) ... e deram a cada um deles questionários... → deram-nos

• C) ... elaborados para mensurar o nível de perseverança... → mensurá-lo

• D) ... apresentaram maior atividade na região límbica. → apresentaram-lhe

• E) O ambicioso incomoda, antes de mais nada, os acomodados... → incomoda-nos
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Q5.

Minhas

maturidade

Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 

Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 

amadurecer. 

Quando um homem descobre que não é necessário 

escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 

um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 

escovar os dentes com tanta pressa. 

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando- 

se uma posição menos incômoda, acertando as pontas. 

[...] 

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como



nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção. 

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida. 

Homem maduro não bebe, vai à praia. 

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 

quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo. 

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 

de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco. 

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 

imaturos. 

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 

quê? 

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 

opinião, ele já foi assim. 

[...] 

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 

mania de apagar as luzes da casa. 

O homem maduro faz palavras cruzadas! 

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários. 

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 

algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 

Um homem maduro não pode fazer isso. 

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 

as pessoas imaturas. 

Depois de um tempo, percebe que está começando é a 

sentir inveja dos imaturos. 

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 

começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 

depressa ainda. 

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova. 

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o

amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser

classificado morfologicamente como:

• A) verbo.

• B) adjetivo.

• C) substantivo.

• D) advérbio.

• E) pronome.
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Q6.

Setenta anos, por que não?

Acho essa coisa da idade fascinante: tem a ver com o 

modo como lidamos com a vida. Se a gente a considera uma 

ladeira que desce a partir da primeira ruga, ou do começo de 

barriguinha, então viver é de certa forma uma desgraceira 

que acaba na morte. Desse ponto de vista, a vida passa a ser 

uma doença crônica de prognóstico sombrio. Nessa festa sem 

graça, quem fica animado? Quem não se amargura? 

[...] 

Pois se minhas avós eram damas idosas aos 50 anos, 

sempre de livro na mão lendo na poltrona junto à janela, com 

vestidos discretíssimos, pretos de florzinha branca (ou, em 

horas mais festivas, minúsculas flores ou bolinhas coloridas), 

hoje aos 70 estamos fazendo projetos, viajando (pode ser 

simplesmente à cidade vizinha para visitar uma amiga), indo ao 

teatro e ao cinema, indo a restaurante (pode ser o de quilo, ali 

na esquina), eventualmente namorando ou casando de novo.



Ou dando risada à toa com os netos, e fazendo uma excursão 

com os filhos. Tudo isso sem esquecer a universidade, ou 

aprender a ler, ou visitar pela primeira vez uma galeria de arte, 

ou comer sorvete na calçada batendo papo com alguma nova 

amiga. 

[...] 

Não precisamos ser tão incrivelmente sérios, cobrar tanto 

de nós, dos outros e da vida, críticos o tempo todo, vendo só 

o lado mais feio do mundo. Das pessoas. Da própria família. 

Dos amigos. Se formos os eternos acusadores, acabaremos 

com um gosto amargo na boca: o amargor de nossas próprias 

palavras e sentimentos. Se não soubermos rir, se tivermos 

desaprendido como dar uma boa risada, ficaremos com a cara 

hirta das máscaras das cirurgias exageradas, dos remendos 

e intervenções para manter ou recuperar a “beleza”. A alma 

tem suas dores, e para se curar necessita de projetos e afetos. 

Precisa acreditar em alguma coisa.

(LUFT, Lya. In: http://veja.abril.com.br. Acesso em 18/09/16)

Considerando o emprego do pronome “se” em:

“A alma tem suas dores, e para se curar necessita de

projetos e afetos.” (3º§),

Nota-se uma ambiguidade oriunda do emprego

incomum da forma passiva sintética. Desse modo,

NÃO entendendo a construção como passiva, o leitor

compreenderia a passagem da seguinte forma:

• A) A alma tem suas dores, e para que cure a si mesma

necessita de projetos e afetos

• B) A alma tem suas dores, e para que seja curada necessita

de projetos e afetos

• C) A alma tem suas dores, e para que se sinta curada

necessita de projetos e afetos

• D) A alma tem suas dores, e para que a curem necessita

de projetos e afetos

• E) A alma tem suas dores, e para que busque a cura

necessita de projetos e afetos
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Q7.

Paternidade Responsável

Quantos filhos você gostaria de ter? 

Ao responder a essa pergunta com certeza uma outra vai 

passar pela sua cabeça: “Será que vou conseguir sustentar um 

filho?”. 

Certamente você gostaria de ter tantos filhos quantos 

pudesse sustentar, garantindo-lhes uma boa escola, um lugar 

com algum conforto para morar e remédios quando necessários. 

Segundo especialistas, pode ser perigoso para a mãe 

a para a criança engravidar durante a adolescência porque 

o corpo da menina ainda não está preparado para o parto. 

Problemas como a gestante adolescente apresentar anemia ou 

o bebê nascer prematuramente são comuns. Além de eventuais 

problemas de saúde, tem-se um problema de ordem social: 

como sustentar uma criança, já que, para tanto, o adolescente, 

se não contar com a ajuda dos pais ou responsáveis, terá de 

abandonar a escola? 

Desesperadas, muitas jovens acabam optando pelo aborto. 

Vale lembrar que, salvo raras exceções (estupro ou risco de



morte para a mãe, o aborto no Brasil, é considerado crime. A 

mulher recorre, então, a clínicas clandestinas, sem fiscalização, 

e põe sua saúde em risco. Quem não tem condições de pagar 

tais clínicas faz uso de métodos ainda mais precários. 

Isso acontece, em parte, porque não existe no Brasil um 

projeto amplo de planejamento familiar que assegure aos mais 

pobres o direito de decidir quantos filhos desejam ter. Assim, 

muitos casais têm quatro, seis, dez filhos, quando, na verdade, 

conseguiriam sustentar apenas um ou dois.

(DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de Papel. Ed. Ática. São Paulo, 2011, p. 106)

Em “Assim, muitos casais têm quatro, seis, dez filhos,”

(6º§), nota-se que o acento do verbo em destaque

deve-se a uma exigência de concordância. Assinale

a alternativa correta em relação ao emprego desse

mesmo verbo.

• A) No Brasil, a sociedade têm várias questões.

• B) O jovem têm um grande desafio pela frente.

• C) As pessoas tem muitos planos.

• D) A mentira tem perna curta.
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Q8.

Carta pro Daniel

Talvez algum dia, nas próximas décadas, você esbarre 

nesta crônica, pela internet. Talvez uma tia comente: “lembro 

de um texto que o teu pai te escreveu quando você era bebê, 

era sobre uma praça, acho, já leu?” Talvez eu mesmo te mos- 

tre, na adolescência, vai saber? 

Essa crônica é sobre uma praça, sim, sobre uma tarde 

que a gente passou na praça, no dia 5 de abril de 2016. Não 

é nenhuma história extraordinária a que vou te contar. É uma 

história simples, feita de elementos simples como é feita a 

maior parte da vida da gente, esses 99% de que a gente 

desdenha, sempre esperando por acontecimentos extraordi- 

nários. Mas acontecimentos extraordinários são raros, como 

a própria palavra “extraordinários” já diz, aí a vida passa e 

a gente não aproveitou. Pois hoje você me fez aproveitar a 

vida, Daniel, por isso resolvi te escrever, agradecendo. 

Eu estava lá em casa, triste de tudo, você cruzou a sala sor- 

rindo no colo da Jéssica e me deu uma vontade louca de pas- 

sarmos um tempo juntos. Falei: “Queca, dá esse menino aqui, a 

gente vai na praça, eu e ele, vamos, Dani? Só os homens?” 

As pessoas com quem a gente cruzava abriam sorrisos 

pra você e depois pra mim. Nós sorríamos de volta, eu por 

orgulho, você por simpatia. 

Chegamos na praça. Eu quis te pôr no balanço, mas você 

me apontou o túnel de concreto. Te coloquei numa ponta do 

túnel, fui andando em direção à outra, sumi de vista por uns 

segundos e você deu uma resmungada, achando que eu ia te 

abandonar ali, mas então me agachei e apareci do outro lado. 

Você achou aquilo hilário – “O cara tava aqui, sumiu e apare- 

ceu lá!”–, deu uma gargalhada e veio engatinhando até mim. 

Fui te pegar no colo, mas você se esquivou e olhou pra 

outra ponta. Entendi a brincadeira, corri até a outra ponta, me 

agachei. Você me viu, gargalhou de novo –“Agora o cara tá 

do outro lado! Que loucura!”–, foi até lá, me mandou voltar e 

nós ficamos perdidos nisso pelo que me pareceram horas: eu 

aparecia numa ponta do túnel, você engatinhava até lá, eu 

corria pra outra, você vinha de novo.



Quando me dei conta – não vou dizer que meus problemas 

tivessem sumido, que a tristeza houvesse passado, mas… –, 

eu estava, como diria o poeta, comovido como o diabo. 

De noite, deitado na cama, eu me consolaria: esse mun- 

do é uma tragédia, mas eu tenho um filho que põe sorrisos 

no rosto de quem passa e que, com algumas gargalhadas, 

reconforta o meu coração. Enquanto isso, no quarto ao lado, 

você estaria se perguntando: “O cara sumia de um lado, apa- 

recia do outro, como será que ele faz? É truque? É mágica?”. 

Depois dormiríamos, acreditando que tudo iria ficar bem.

(Antonio Prata. www.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2016/04/1759346-

-carta-pro-daniel.shtml, 10.04.2016. Adaptado)

Atendendo às regras de regência, a forma verbal

desdenha em – … É uma história simples, feita de elementos simples como é feita a maior parte da vida da

gente, esses 99% de que a gente desdenha, sempre esperando por acontecimentos extraordinários.

(2o parágrafo) – pode ser substituída, sem que qualquer

outra alteração seja feita nesse trecho, por:

• A) não valoriza.

• B) não faz caso.

• C) não dá importância.

• D) não leva em conta.

• E) não considera.
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Língua Portuguesa / Ocorrência de crase

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q9.

O acento indicativo de crase está empregado corretamente em:

• A) O personagem evita considerar à internet responsável por suas atitudes.

• B) O personagem reconheceu que já tinha uma propensão à jogar o tempo fora.

• C) O personagem tinha um comportamento indiferente

à qualquer influência da internet.

• D) O personagem refere-se à uma maneira de se portar

com relação ao tempo.

• E) O personagem revelou à pessoa com quem conversava que jogava o tempo fora.
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: TéCNICO CONTáBIL / MSG / 2017 / IBFC

Q10.

Família

(Titãs, fragmento)

Família, família

Papai, mamãe, titia,

Família, família

Almoça junto todo dia,

Nunca perde essa mania

Mas quando a filha quer fugir de casa

Precisa descolar um ganha-pão

Filha de família se não casa

Papai, mamãe, não dão nenhum tostão

Família êh!

Família áh!



Nos três primeiros versos, as vírgulas foram usadas

para:

• A) indicar uma sequência infinita de termos.

• B) separar elementos de uma enumeração.

• C) marcar uma pausa longa entre as palavras.

• D) enumerar termos de classes gramaticais distintas.
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Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: AUXILIAR DE NECRóPSIA E AUXILIAR DE PERíCIA / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q11.

Afinal: o que é a “morte cerebral”?

A declaração de morte cerebral é um conceito relativamente novo na medicina e envolve o preenchimento de critérios clínicos e laboratoriais

O cérebro humano é o órgão que nos torna únicos.

Possibilita que pensemos, falemos e organiza, de uma forma

ou outra, todo nosso consciente e inconsciente. Claro, todos

os órgãos são relevantes, e, sem o conjunto, não poderíamos

funcionar de maneira adequada. Mas a verdade é que, do ponto

de vista evolutivo, todos os órgãos desenvolveram-se para

permitir manter um cérebro cada vez mais exigente e complexo.

Aprimoraram-se os mecanismos de defesa, de alimentação,

de locomoção, entre outros, para que as sensações e ordens

trabalhadas no cérebro fossem elaboradas.

E quando o cérebro deixa de funcionar, ou seja, morre,

todas as outras funções deixam de ser necessárias; muitas

delas ficam descoordenadas pela simples falta da atividade

cerebral adequada.

Até pouco tempo atrás, o indivíduo morria quando seu

coração parava de bater. Hoje sabemos que o indivíduo está

morto quando seu cérebro morre. Mas, não há muito tempo,

também achávamos que as sensações (o amor, por exemplo),

emanavam do coração.

Apesar disto parecer “bom senso”, o conceito de “morte

cerebral” e seu adequado diagnóstico são tópicos recentes

e datam de apenas algumas décadas. A necessidade de

conceituar formalmente a “morte cerebral” ou “morte encefálica”

tomou impulso quando se iniciou a era dos transplantes de

órgãos, e tornou-se necessário protocolizar seu diagnóstico,

já que indivíduos com morte cerebral poderiam então ser

considerados possíveis doadores.

Existem algumas diferenças para a definição de morte

cerebral em diferentes países, mas muitos aspectos são

comuns. Em primeiro lugar, o indivíduo deve ter algumas

características clínicas, que são facilmente reconhecidas por

um neurologista: falta de reação à dor, falta de movimentação,

ausência de respiração, pupilas dilatadas e não responsivas

à luz etc. Claro, o indivíduo não pode ter recebido nenhuma

medicação nas 24 horas anteriores que possa causar isto.

Cada um destes aspectos foi regulamentado: ver se o paciente

respira, ver a reação à dor, as pupilas etc, de modo que a

avaliação pudesse ser replicada, independente do ambiente

em que o indivíduo esteja. [...]

Uma vez definida adequadamente a morte encefálica, o

indivíduo poderá ter seus órgãos doados (caso tenha havido

consentimento para tal), um ato que possivelmente poderá

ajudar a salvar várias vidas. A partir deste momento, as medidas

de suporte de vida são, em tese, desnecessárias.

(Disponível: http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/afinal-o-que-

e-a-morte-cerebral/ Acesso em: 07/02/17

O deslocamento da expressão destacada, em 

“Em primeiro lugar, o indivíduo deve ter algumas



características clínicas,”, provocaria estranhamento 

no sentido e na estruturação do enunciado apenas na 

seguinte reescritura:

• A) O indivíduo, em primeiro lugar, deve ter algumas

características clínicas,

• B) O indivíduo deve, em primeiro lugar, ter algumas

características clínicas,

• C) O indivíduo deve ter, em primeiro lugar, algumas

características clínicas,

• D) O indivíduo deve ter algumas características clínicas em

primeiro lugar,

• E) O indivíduo deve ter algumas, em primeiro lugar,

características clínicas,
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto

Fonte: TéCNICO CONTáBIL / MSG / 2017 / IBFC

Q12.

Paternidade Responsável

Quantos filhos você gostaria de ter?

Ao responder a essa pergunta com certeza uma outra vai

passar pela sua cabeça: “Será que vou conseguir sustentar um

filho?”.

Certamente você gostaria de ter tantos filhos quantos

pudesse sustentar, garantindo-lhes uma boa escola, um lugar

com algum conforto para morar e remédios quando necessários.

Segundo especialistas, pode ser perigoso para a mãe

a para a criança engravidar durante a adolescência porque

o corpo da menina ainda não está preparado para o parto.

Problemas como a gestante adolescente apresentar anemia ou

o bebê nascer prematuramente são comuns. Além de eventuais

problemas de saúde, tem-se um problema de ordem social:

como sustentar uma criança, já que, para tanto, o adolescente,

se não contar com a ajuda dos pais ou responsáveis, terá de

abandonar a escola?

Desesperadas, muitas jovens acabam optando pelo aborto.

Vale lembrar que, salvo raras exceções (estupro ou risco de

morte para a mãe, o aborto no Brasil, é considerado crime. A

mulher recorre, então, a clínicas clandestinas, sem fiscalização,

e põe sua saúde em risco. Quem não tem condições de pagar

tais clínicas faz uso de métodos ainda mais precários.

Isso acontece, em parte, porque não existe no Brasil um

projeto amplo de planejamento familiar que assegure aos mais

pobres o direito de decidir quantos filhos desejam ter. Assim,

muitos casais têm quatro, seis, dez filhos, quando, na verdade,

conseguiriam sustentar apenas um ou dois.

(DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de Papel. Ed. Ática. São Paulo, 2011, p. 106)

Embora o título do texto seja “Paternidade responsável”,

pode-se concluir que, em seu desenvolvimento, o autor

dá ênfase à seguinte questão:

• A) à falta de escolaridade dos pais.

• B) o abandono de recém-nascido.

• C) à qualidade do sistema educacional.

• D) à gravidez na adolescência.
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Língua Portuguesa / Redação oficial



Fonte: AUXILIAR DE APOIO ADMINSITRATIVO / Pref. Mogi das Cruzes/SP / 2016 / VUNESP

Q13.

De acordo com as normas da redação oficial, o Aviso e

o Ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que

• A) o aviso é expedido exclusivamente pelos Presidentes

das Câmaras Legislativas Municipais, e o ofício é expedido para e pelos Secretários Municipais.

• B) o aviso é expedido exclusivamente pelos Secretários-Executivos dos Ministérios para os Secretários Estaduais e Municipais, e o ofício é expedido pelas

demais

autoridades.

• C) o aviso é expedido exclusivamente por Ministros de

Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao

passo que o ofício é expedido para e pelas demais

autoridades.

• D) o aviso é expedido por autoridades da esfera federal,

para autoridades de outras hierarquias, ao passo que

o ofício é expedido para e pelos Ministros de Estado.

• E) o aviso é expedido exclusivamente pelas unidades

administrativas de um mesmo órgão, enquanto que

o ofício é expedido pelos cidadãos que procuram o

serviço público.
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Matemática/Raciocínio Lógico / Problemas envolvendo / Frações; Porcentagens

Fonte: ADVOGADO / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC

Q14.

Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração

que representa o que ainda resta da tarefa é:

• A) 21/50

• B) 42/100

• C) 29/50

• D) 27/50

• E) 31/50
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Matemática/Raciocínio Lógico / Problemas envolvendo / Conjuntos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC

Q15.

Numa academia de ginástica, 120 frequentadores

praticam natação ou musculação. Sabe-se que 72

praticam natação e 56 praticam musculação. Desse

modo, o total de frequentadores que praticam somente

musculação é:

• A) 8

• B) 64

• C) 52

• D) 36

• E) 48
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Matemática/Raciocínio Lógico / Problemas envolvendo / Sequências (com números, com figuras, de palavras)

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC



Q16.

Considerando a sequência de figuras @, % , &, # , @, %,

&, #,..., podemos dizer que a figura que estará na 117ª

posição será:

• A) @

• B) %

• C) &

• D) #

• E) $
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Matemática/Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico■matemático / Proposições, conectivos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH - HUGG / 2017 / IBFC

Q17.

Assinale a alternativa incorreta com relação aos

conectivos lógicos:

• A) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos,

então a conjunção entre elas têm valor lógico falso

• B) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos,

então a disjunção entre elas têm valor lógico falso

• C) Se os valores lógicos de duas proposições forem

falsos, então o condicional entre elas têm valor lógico

verdadeiro

• D) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos,

então o bicondicional entre elas têm valor lógico falso

• E) Se os valores lógicos de duas proposições forem

falsos, então o bicondicional entre elas têm valor lógico

verdadeiro
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Matemática/Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico■matemático / Equivalência e implicação lógica

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / SES-PR / 2016 / IBFC

Q18.

Para percorrer a distância entre duas cidades a

velocidade média é de 90 km/h e o tempo gasto é de 4

horas. Se a velocidade média fosse de 60 km/h, então

o tempo necessário para percorrer a mesma distância

seria de:

• A) 6 horas.

• B) 5 horas e meia.

• C) 2 horas e quarenta minutos.

• D) Mais de 6 horas.
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Matemática/Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico■matemático / Argumentos válidos

Fonte: TéCNICO DE INFORMáTICA / Câmara de Registro/SP / 2016 / VUNESP

Q19.

Sabe-se que qualquer sujeito feliz está sempre bem-humorado. José conversou com dois sujeitos e verificou

que um deles estava bem-humorado, e o outro confessou

ser infeliz. Dessas afirmações, é possível concluir, corretamente, que



• A) existem sujeitos mal-humorados que são felizes.

• B) qualquer sujeito infeliz está sempre mal-humorado.

• C) todos os sujeitos bem-humorados são felizes.

• D) se um dos sujeitos não está bem-humorado, ele não

é feliz.

• E) nenhum sujeito infeliz é bem-humorado.
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História do Brasil / A sociedade colonial / Economia, cultura, trabalho escravo, os bandeirantes e os jesuítas

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAIS DA POLíCIA MILITAR / Polícia Militar/SP / 2015 / VUNESP

Q20.

O açúcar, no período colonial, e o café, no Império, foram

duas importantes riquezas do Brasil. Com relação a essas atividades, é correto afirmar que

• A) o açúcar promoveu o surgimento de cidades no interior, enquanto a lavoura cafeeira expandiu-se na

faixa litorânea.

• B) ambas basearam-se no minifúndio e desenvolveram

uma organização política marcada pelo poder dos

burgueses.

• C) a ascensão social era mais fácil nos engenhos de

açúcar do que nas fazendas de café, onde a sociedade era imóvel.

• D) ambas estavam submetidas ao monopólio de comércio e produziam, principalmente, para o mercado interno.

• E) a produção açucareira baseou-se na escravidão, assim como, no início, o café, que depois usou trabalho

livre imigrante.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

História do Brasil / A independência e o nascimento do Estado Brasileiro

Fonte: PROFESSOR - HISTóRIA / SEPLAG - Polícia Militar/MG / 2012 / FCC

Q21.

Leia o texto abaixo:

Logo depois do “Grito do Ipiranga”, fazia-se imprescindível investir o novo governante do país com as suas reais atribuições.

(...)

Se D. Pedro era alçado à condição de cabeça e coração do império, era necessário que todo o corpo político (...) soubesse dessa mudança e se reconhecesse

como parte desse mesmo corpo (...). Logo, urgia estabelecer um elo de continuidade entre o soberano e o súdito, a cabeça e os membros, o coração e o corpo,

entre o Brasil e a sua gente.

(Iara Lis Carvalho Souza. Pátria coroada. São Paulo: Editora da UNESP, 1999. p. 256)

O texto trata das preocupações que então nortearam o processo de consolidação do Brasil como país independente. O país que surgiu desse processo

caracterizava-se pela

• A) intervenção política de grupos populares, sobretudo nas áreas distantes dos centros urbanos, voltada para sua legitimação e a imposição de uma ordem

social baseada na tradição europeia.

• B) adoção de um projeto de civilização pactuado entre os diversos grupos sociais do país, que tinha por base a mescla das culturas americana e europeia.

• C) formação de um corpo social marcado pela ausência da cidadania e a exclusão de grande parte da população, em especial negros, dos quais se esperava

comportamento passivo e amorfo.

• D) presença vitoriosa no cenário político de grupos até então excluídos e mobilizados em torno de líderes populares, contrários à ordem social excludente

defendida pelas elites.
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História do Brasil / A organização do Estado Monárquico; A vida intelectual, política e artística do século XIX

Fonte: ALUNO-OFICIAL / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q22.



Na noite do dia 24 para 25 de janeiro de 1835, um grupo de africanos escravos e libertos ocupou as ruas de Salvador, Bahia, e

durante mais de três horas enfrentou soldados e civis armados.

Os organizadores do levante eram malês, termo pelo qual eram

conhecidos na Bahia da época os africanos muçulmanos. Embora durasse pouco tempo, apenas algumas horas, foi o levante

de escravos urbanos mais sério ocorrido nas Américas e teve

efeitos duradouros para o conjunto do Brasil escravista.

(REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil.

São Paulo: Companhia das Letras, 2003)

O episódio descrito no trecho contribuiu para

• A) a longa duração do tráfico negreiro, pois, diante do crescente

conflito social, os defensores do escravismo reconheceram

que era necessário trazer mais escravos para o Brasil.

• B) a abolição da escravidão poucos anos depois, pois os grandes proprietários sentiram-se ameaçados e inseguros e perceberam a necessidade de adotar o

trabalho livre.

• C) a intensificação das tensões no interior da elite de grandes

proprietários no contexto da Regência, incomodados com as

diversas revoltas que explodiram à época.

• D) o aprofundamento da crise que levou à renúncia de

Dom Pedro I, considerado um monarca politicamente

inábil e incapaz de manter a imensa população de escravos

sob controle.

• E) a crise política que levou ao Golpe da República e ao início da Primeira República, devido ao descontentamento

dos grandes proprietários com a gestão liberal do período

regencial.
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História do Brasil / A organização política e econômica do Estado Republicano; A Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAIS DA POLíCIA MILITAR / Polícia Militar/SP / 2015 / VUNESP

Q23.

A última década do século XIX e a primeira década do

século XX são marcadas pela expansão do poder político

paulista e de seu braço armado (a Força Pública) na Federação. Esse projeto continuado de reforma da Polícia

atravessa sucessivos mandatos de Presidentes do Estado e resulta no salto organizacional da Força Pública,

que adquire contornos precisos de um ”Pequeno Exército

Paulista”. São manifestações desse projeto de utilizar a

Força no cumprimento de tal projeto de poder:

• A) a organização de amplo e moderno serviço médico,

apto a atender suas futuras necessidades de campanha e a implantação dos novos aquartelamentos,

projetados por Ramos de Azevedo.

• B) a criação dos novos aquartelamentos do Batalhão

“Tobias de Aguiar” e Regimento de Cavalaria, projetados por Ramos de Azevedo, e da Capelania Militar, criada com o fito de levar assistência espiritual

aos policiais militares em missão por todo o território

nacional.

• C) a criação dos novos aquartelamentos do Batalhão

“Tobias de Aguiar” e Regimento de Cavalaria e a

implantação dos fundamentos das telecomunicações, utilizadas pioneiramente na Campanha de

Goiás pelo civil (depois nomeado tenente) Manoel

de Jesus Trindade.

• D) a organização de amplo e moderno Hospital Militar,

apto a atender suas futuras necessidades de campanha, e a criação do serviço de subsistência,

medidas essas que erradicaram a tuberculose do

seio da Instituição.

• E) a implantação dos primórdios da aviação militar e do

paraquedismo, pioneiros no Brasil, como recursos

capazes de dotar as operações bélicas de recursos

modernos e velozes.
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História do Brasil / A Revolução de 1930; O Período Vargas; A Segunda Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil

Fonte: TECNóLOGO DE ADMINISTRAçãO POLICIAL-MILITAR / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q24.

Constitui um marco histórico oficial da Polícia Militar

representado em seu Brasão de Armas:

• A) a Revolução Constitucionalista de 1932.

• B) a Primeira Guerra Mundial de 1914.

• C) a Proclamação da República de 1889.

• D) a Constituição democrática de 1988.

• E) a Campanha do Vale do Ribeira de 1970.
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História do Brasil / Os governos democráticos

Fonte: PROFESSOR III - HISTóRIA / Pref. Ribeirão Preto/SP / 2013 / VUNESP

Q25.

A partir dos dados apresentados, é correto afirmar que

• A) o forte desemprego dos anos 1980 fez parte considerável da mão de obra migrar do setor terciário para o setor primário.

• B) se em meados do século XX era forte a presença das atividades agrícolas no quadro econômico brasileiro, essa força era bem menor nos anos 1980.

• C) apesar do crescimento econômico do país, a renda per capita tem diminuído de forma constante desde os anos 1960.

• D) as principais crises econômicas que abalaram o país desde os anos 1950 foram combatidas com a ampliação dos cargos na administração pública.

• E) a acentuada crise industrial dos anos 1970 refletiu na reorganização da economia nacional, sob o comando da agroindústria exportadora.
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História do Brasil / Os governos militares

Fonte: SOLDADO - 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q26.

A economia vai bem, mas o povo vai mal.

(Revista Visão, página 47, 1974)

A frase proferida, segundo fontes da época, pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici, fazia referência

• A) à vinda das multinacionais norte-americanas para o país, aumentando a oferta de empregos, cujas vagas não foram preenchidas pela escassez de

trabalhadores com qualificação para ocupar os cargos oferecidos.

• B) ao saneamento econômico do país, que permitiu a construção de obras como a Rodovia Transamazônica que, no entanto, comprometeram a saúde dos

trabalhadores pelas condições de trabalho na floresta.

• C) ao crescimento econômico do país, bastante significativo em função do chamado “milagre brasileiro”, e à acentuação da desigualdade social em função

da brutal concentração de renda.

• D) à tentativa de controle da inflação por meio da implantação de um novo padrão monetário, o Cruzeiro, objetivo não atingido pelo motivo de a nova moeda

gerar um aumento do consumo pela população.

• E) aos esforços do governo militar no sentido de buscar a autonomia industrial e tecnológica do país, em oposição aos desejos da maior parte da população,

favorável à entrada de capital estrangeiro.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

História do Brasil / A Nova República

Fonte: TECNóLOGO DE ADMINISTRAçãO POLICIAL-MILITAR / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q27.

Dentre as medidas adotadas pelo Governo Fernando

Henrique Cardoso (1995-2002), pode(m)se citar

• A) o bloqueio de contas e aplicações financeiras em bancos.

• B) o congelamento dos preços das mercadorias e serviços.

• C) a regulamentação do comércio exterior e a privatização

econômica.

• D) a criação do Bolsa Família e de programas de distribui

ção de renda.

• E) o anúncio do Plano Real, estabilizando a economia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

História do Brasil / História da Bahia / Conjuração Baiana

Fonte: SOLDADO / Polícia Militar/BA / 2012 / FCC

Q28.

Considere as afirmações acerca de movimentos sociais ocorridos na Bahia, nos séculos X V I I I e X IX .

I . A Revolta dos Malês, liderada por escravos muçulmanos e contando com a adesão de mestiços e intelectuais baianos, pleiteava o fim da escravidão.

II . A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, de 1798, inspirou-se nos ideais da Revolução Francesa e pregava o fim da escravidão.

I I I . A Sabinada, rebelião liderada por escravos contra o governo central, contava com a participação de comerciantes e artesãos de Salvador.

IV. A Guerra de Canudos ficou marcada pela resistência dos sertanejos, liderados por Antônio Conselheiro, na luta contra as tropas enviadas para combatê-los.

Está correto o que se afirma em

• A) I , II , III e IV.

• B) I, somente.

• C) II. somente.

• D) II e IV, somente.

• E) I, III e IV, somente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Geografia do Brasil / Organização político-administrativa do Brasil: divisão política e regional

Fonte: SOLDADO - 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q29.

A questão está relacionada ao mapa apresentado a seguir.

Distribuição dos aglomerados subnormais* no Brasil

(http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa /ppts/00000015164811202013480105748802.pdf aglomerados subnormais)

* Denominação dada pelo IBGE às favelas e outras moradias construídas em áreas irregulares e carentes de infraestrutura.

Da leitura do mapa, pode-se afirmar que os aglomerados subnormais

• A) predominam nas cidades com menos de 50 mil habitantes.

• B) são característicos apenas das metrópoles brasileiras.

• C) têm maior concentração na região mais populosa do Brasil.

• D) são menos concentrados nos estados de urbanização mais antiga.

• E) são mais comuns em áreas pouco industrializadas. atualidades.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Geografia do Brasil / Relevo, clima, vegetação: hidrografia e fusos horários

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q30.

A questão está relacionada ao mapa e ao texto a seguir.



(goo.gl/F1rdbr. Adaptado)

A vegetação original abrangia uma área equivalente a 1 315 460 km² e estendia-se originalmente ao longo

de 17 estados. Hoje, restam menos de 10% dessa vegetação.

Vivem na área já desmatada cerca de 70% da população brasileira, com base nas estimativas do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística em 2014. São mais

de 145 milhões de habitantes em 3 429 municípios, que

correspondem a 61% dos existentes no Brasil.

(goo.gl/cRhz24. Adaptado)

O mapa e o texto destacam

• A) o cerrado.

• B) os campos.

• C) a mata atlântica.

• D) as matas galerias.

• E) a mata de araucárias.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Geografia do Brasil / Aspectos humanos: formação étnica, crescimento demográfico

Fonte: ANALISTA DE POLíTICAS PúBLICAS E GESTãO GOVERNAMENTAL / Pref. São Paulo/SP / 2015 / VUNESP

Q31.

Analise as pirâmides etárias de três subprefeituras do município de São Paulo para responder à questão.



(http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/graficos/7_piramides_etarias_2010_10610.pdf)

Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta sobre uma das pirâmides.

• A) A pirâmide 2 mostra uma subprefeitura com elevada proporção de migrantes que vivem na capital em situação

precária.

• B) A pirâmide 1 mostra uma subprefeitura com predomínio de população jovem, o que exige investimentos para a criação

de empregos.

• C) A pirâmide 3 mostra uma subprefeitura onde é elevado o grupo de faixa etária que necessita de políticas públicas

ligadas à educação e ao emprego.

• D) A pirâmide 1 mostra uma subprefeitura onde há elevada proporção de jovens com boas condições de vida e menor

necessidade de investimentos públicos.

• E) A pirâmide 3 mostra uma subprefeitura onde há homogeneidade na distribuição dos grupos etários, indicando boas

condições de vida.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Geografia do Brasil / Aspectos econômicos / Agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral

Fonte: PROFESSOR DE GEOGRAFIA / Pref. Estância Hidromineral de Poá/SP / 2013 / VUNESP

Q32.

Essa região é uma área de povoamento antigo, onde a constituição do meio mecanizado se deu de forma pontual e pouco

densa e onde a respectiva circulação de pessoas, produtos,

informação, ordens e dinheiro era precária, tanto em razão

do tipo e da natureza das atividades (sobretudo uma agricultura pouco intensiva) como em virtude da estrutura da

propriedade.

(Milton Santos & Maria Laura Silveira. O Brasil: território e sociedade no

início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.)

Os autores referiam-se à região

• A) Concentrada.

• B) Nordeste.

• C) Centro-Oeste.

• D) Amazônia.

• E) Sul.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Geografia do Brasil / Aspectos econômicos / Atividades industriais e transportes

Fonte: PROFESSOR III - GEOGRAFIA / Pref. Ribeirão Preto/SP / 2013 / VUNESP

Q33.

Sobre a indústria de substituição de importações é correto afirmar que



• A) caracterizou-se pelo processo acelerado durante as décadas de 1960 e 1970.

• B) desenvolveu-se a partir da Segunda Guerra, quando o país ainda era agroexportador.

• C) representou o maior processo de internacionalização da economia brasileira.

• D) foi responsável pelo êxodo rural e por sucessivas crises de abastecimento.

• E) esteve basicamente associada às indústrias de bens de consumo não-duráveis.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Geografia do Brasil / A questão ambiental degradação e políticas de meio ambiente

Fonte: PROFESSOR II - GEOGRAFIA / Pref. São Paulo/SP / 2011 / FCC

Q34.

Sobre a questão da produção e destinação dos resíduos nas cidades brasileiras, é correto afirmar que

• A) a destinação dos resíduos sólidos não mais se apresenta como um problema imediato, posto que as práticas da

reciclagem conseguem recuperar cerca de 70% de todo o lixo produzido nas residências e indústrias.

• B) os aterros sanitários foram desativados na maioria das cidades brasileiras em razão de seu alto custo e deterioração do

ambiente próximo, sendo substituídos por usinas de compostagem e postos de reciclagem.

• C) os resíduos líquidos apresentam custo elevado de tratamento, com a exigência de instalação de rede de coleta, construção

de estação de tratamento e utilização de produtos químicos para depuração e reciclagem.

• D) o predomínio de resíduos orgânicos e o baixo consumo de materiais como plásticos e metais tornam a implantação da

reciclagem uma atividade de alto custo.

• E) o tratamento de resíduos líquidos só é problemático no Brasil na região Nordeste, simplesmente porque os rios

apresentam baixo caudal e não conseguem diluir os resíduos de forma eficaz.
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Geografia do Brasil / Geografia da Bahia / Aspectos políticos, físicos, econômicos, sociais e culturais

Fonte: SOLDADO / Polícia Militar/BA / 2012 / FCC

Q35.

Considere o mapa apresentado abaixo.

A principal característica da região destacada no mapa é a diversidade agropecuária. Ali se desenvolveu o principal polo agrícola da Bahia com destaque,

principalmente, para dois produtos de grande importância econômica. São eles:

• A) arroz e uva.

• B) milho e cacau.

• C) soja e algodão.

• D) café e fumo.

• E) laranja e feijão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Atualidades / Política

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJM/SP / 2017 / VUNESP

Q36.

Leia as notícias a seguir.

I. A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta

(17 de novembro), o ex-governador do Rio de Janeiro.

Ele é alvo de uma operação que apura casos de corrupção do governo estadual. O prejuízo é estimado

em mais de R$ 220 milhões. A operação desta quinta,

que foi batizada de Calicute, é resultado da ação

coordenada entre as forças-tarefa da Lava Jato do

Rio e do Paraná.

(G1, 17.11.2016. Disponível em: <https://goo.gl/u4uSOH>. Adaptado)

II. O secretário de Governo de Campos dos Goytacazes

e ex-governador do Rio de Janeiro foi preso por agentes da Polícia Federal. Ele é um dos investigados na

Operação Chequinho, que apura o uso do programa

social Cheque Cidadão para compra de votos na

cidade em 2016. O ex-governador foi preso preventivamente, o que significa que não há prazo para

libertação.

(G1, 16.11.2016. Disponível em: <https://goo.gl/RdKJZS>. Adaptado)

As notícias I e II tratam, respectivamente, de

• A) Benedita da Silva e Rosinha Garotinho.

• B) Luiz Fernando Pezão e Eduardo Paes.

• C) Marcelo Freixo e Marcelo Crivella.

• D) Sérgio Cabral e Anthony Garotinho.

• E) César Maia e Luiz Paulo Conde.
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Atualidades / Política Internacional

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJM/SP / 2017 / VUNESP

Q37.

Com Trump eleito, medo toma conta da comunidade

muçulmana nos EUA

O país elegeu o republicano, querido pela maioria dos

movimentos extremistas. Vivem nos EUA 3,3 milhões de

muçulmanos, 1% da população. Na comunidade, é forte

a fobia de uma Casa Branca sob a guarda do empresário.

(Folha, 12.11.2016. Disponível em: <https://goo.gl/EzXE46>. Adaptado)

Tal fobia deve-se à proposta de campanha de Trump de

• A) vetar a entrada de muçulmanos nos EUA, especialmente de países com histórico terrorista.

• B) proibir a construção de novas mesquitas no país,

impedindo a disseminação da religião.

• C) criminalizar o culto islâmico em espaços públicos,

restringindo-o à prática doméstica.

• D) expulsar a população muçulmana estrangeira residente nos EUA, cassando os seus vistos.



• E) censurar a utilização de roupas muçulmanas, tais

como o véu utilizado por mulheres.
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Atualidades / Economia brasileira

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO RECENSEADOR / ODAC / 2016 / VUNESP

Q38.

A agência de classificação de risco Fitch voltou a rebaixar a nota de crédito do Brasil, nesta quinta-feira (05.05).

Foi o segundo rebaixamento da nota pela agência em

seis meses. Com a decisão, a nota do Brasil pela Fitch

se iguala à dada pelas outras duas grandes agências de

classificação de risco, Moody’s e Standard and Poor’s:

dois degraus abaixo do grau de investimento.

(G1. http://goo.gl/HqpW06, 05.05.2016. Adaptado)

Essa nova redução da nota de crédito foi justificada pela

• A) queda das exportações e pela crise partidária.

• B) valorização do real e pela divisão no Congresso.

• C) alta da taxa Selic e pela corrupção no Judiciário.

• D) recessão da economia e pelo cenário político.

• E) deflação e pelo adiamento da eleição municipal.
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Atualidades / Economia Internacional

Fonte: ESCRITURáRIO / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP

Q39.

Após o escândalo que envolveu veículos a diesel da

Volkswagen em 2015, outra fraude foi descoberta no

setor automotivo, mas, dessa vez, numa montadora asiática. Em abril de 2016, a marca admitiu que alterou intencionalmente os testes de consumo

de combustível para

atingir números melhores do que os reais, uma fraude

que envolve 625 mil unidades comercializadas na Ásia.

(http://goo.gl/Ys9B5A. Adaptado)

A empresa asiática que admitiu a fraude foi a

• A) Suzuki.

• B) Mitsubishi.

• C) Nissan.

• D) Toyota.

• E) Honda.
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Atualidades / Sociedade Brasileira

Fonte: ESCRITURáRIO / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP

Q40.

Lideranças dos povos Pataxó e Tupinambá do extremo 

sul da Bahia fizeram um protesto hoje (24/02) na Praça 

dos Três Poderes, em Brasília.



 

(http://goo.gl/61o8Xj. Adaptado) 

 

 

O protesto ocorreu para chamar a atenção para problemas ligados à

• A) redução das vagas para indígenas nas universidades.

• B) necessidade de aumentar o valor do Bolsa-Família

para os indígenas.

• C) falta de recursos destinados aos cultivos agrícolas

de tribos nordestinas.

• D) demarcação de terras indígenas em várias áreas do

Brasil.

• E) proibição do corte de árvores no interior da Amazônia.
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Atualidades / Cultura

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q41.

O presidente colombiano Juan Manuel Santos venceu o

Prêmio Nobel da Paz 2016, entregue nesta sexta-feira

(07.10) em Oslo, na Noruega.

(UOL, 07.10.2016. Disponível em: <goo.gl/ne3qDd>. Adaptado)

O prêmio foi dado a Santos

• A) devido aos seus esforços na busca de um acordo

de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da

Colômbia (Farc).

• B) após sua participação na pacificação dos conflitos de

fronteiras entre as forças militares venezuelanas e

equatorianas.

• C) que desenvolveu esforços para reduzir a morte de

imigrantes ilegais que tentam atravessar a fronteira

com os Estados Unidos.

• D) que, desde o início do século XXI, vem lutando para

promover a reforma agrária para os camponeses colombianos.

• E) como retribuição por sua luta pela reconstrução

do país, parcialmente destruído desde o terremoto

de 2010.
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Atualidades / Meio ambiente

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO RECENSEADOR / ODAC / 2016 / VUNESP

Q42.

Leia os trechos de notícias. 

 

 

I. O terremoto de magnitude 7,3 que sacudiu o sudoeste do país na madrugada de 16.04 (horário local) 

deixou pelo menos 25 mortos e mil feridos, em uma 

região onde um dia antes outro potente tremor matou nove pessoas. 

 

(G1. http://goo.gl/6XeUsS, 16.04.2016. Adaptado) 

 

 

II. O país foi atingido por um novo tremor na noite desta sexta-feira (22.04). No último sábado (16.04), 

um terremoto de magnitude 7,8, o pior em quase



sete décadas, deixou 602 mortos, 12 492 feridos e 

130 desaparecidos. 

 

(G1. http://goo.gl/uX6E4d, 22.04.2016. Adaptado) 

 

 

Os países mencionados nas notícias são, respectivamente,

• A) Áustria e Bolívia.

• B) Egito e Dinamarca.

• C) Japão e Equador.

• D) Panamá e Iraque.

• E) Tailândia e Sudão.
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Atualidades / Educação

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q43.

O movimento de ocupações de escolas tomou conta do

Brasil em outubro de 2016. Mais de mil escolas foram

ocupadas por estudantes, com destaque para o estado

do Paraná.

Um dos principais motivos que mobilizaram os estudantes foi

• A) o desvio de recursos para custear bolsas de estudo

para alunos carentes.

• B) a possibilidade de a Operação Lava-Jato ser encerrada sem concluir seus trabalhos.

• C) a suspensão da entrega de livros didáticos devido à

redução dos recursos.

• D) a obrigatoriedade da participação no Enem, considerado uma avaliação conteudista.

• E) a reforma do ensino médio proposta pelo governo

federal.
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Atualidades / Ciência e Tecnologia

Fonte: ESCRITURáRIO / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP

Q44.

Durante o mês de abril, a Anatel (Agência Nacional de

Tele comunicações) esteve presente nos noticiários porque

• A) proibiu, por tempo indeterminado, que as operadoras

de telefonia imponham limites à navegação da internet

banda larga de seus clientes.

• B) permitiu que pequenas afiliadas de redes de televisão de São Paulo e do Rio de Janeiro possam ter

programação local.

• C) autorizou que detentores de cargos públicos eletivos

mantenham rádios em cidades com mais de cem mil

habitantes.

• D) passou a controlar o número de telefones fixos e celulares disponíveis para uso de pequenas e médias

empresas.

• E) impediu que as atuais operadoras ofereçam aos

clientes pacotes de serviços combo que incluam TV

a cabo, celular, o aplicativo WhatsApp e Internet.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Segurança Pública



Fonte: AUXILIAR DE ENFERMAGEM / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP

Q45.

Em 21 de abril, um vídeo acabou registrando justamente

o momento em que um trecho da ciclovia desabou, depois de ser atingido por uma grande onda. Em segundos,

uma parte da ciclovia de milhões de reais desapareceu

levando junto pelo menos duas vítimas.

A ciclovia desabou

• A) em Vitória.

• B) em Salvador.

• C) em Recife.

• D) no Rio de Janeiro.

• E) em Fortaleza.
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Atualidades / Transportes

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO DE POLíTICAS PúBLICAS / AMLURB - Pref. São Paulo/SP / 2016 / VUNESP

Q46.

A avenida dos Bandeirantes foi liberada para o trânsito

na manhã desta segunda-feira (15 de fevereiro) para o

tráfego de veículos nos dois sentidos (Marginal Pinheiros e Imigrantes), segundo a Companhia de Engenharia

de Tráfego (CET), dois dias após o Viaduto Santo Amaro ser afetado por uma explosão. Segue interditada uma

faixa de cada sentido, usada para a instalação de uma

estrutura de sustentação do Viaduto Santo Amaro. A passagem sobre o viaduto, continuação da Avenida Santo

Amaro, está totalmente interditada.

(G1, 15 fev.15. Disponível em: Adaptado)

A explosão que afetou o viaduto ocorreu devido

• A) à violenta repressão, por PMs, de um protesto contra

o aumento da tarifa de ônibus.

• B) a um problema na fiação elétrica que provocou curto-circuito e depois o incêndio.

• C) à colisão entre um caminhão e um caminhão-tanque

carregado de gasolina.

• D) à ação de grupos criminosos que agem a partir dos

presídios.

• E) ao incêndio ocorrido em um automóvel que trafegava

sob o viaduto.
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Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil: Poder Constituinte

Fonte: EXECUTIVO PúBLICO / SAP/SP / 2014 / VUNESP

Q47.

O poder que consiste na possibilidade de alterar-se o texto constitucional, respeitando-se a regulamentação especial prevista na própria Constituição da

República, exercitado por determinados órgãos com caráter representativo, é denominado de Poder Constituinte

• A) Derivado Decorrente.

• B) Originário Incondicionado.

• C) Derivado Reformador.

• D) Originário Instituído.

• E) Ilimitado Subordinado.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / SES-PR / 2016 / IBFC

Q48.

Dentre as alternativas abaixo assinale aquela que

não condiz com um dos princípios constitucionais da

Administração Pública.

• A) Legalidade.

• B) Pessoalidade.

• C) Moralidade.

• D) Publicidade.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Taquaritinga / 2016 / VUNESP

Q49.

Dentre o rol dos direitos fundamentais da Constituição

Federal, consta que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou

de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas

aquelas

• A) cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

• B) cujo teor diga respeito a informações pessoais.

• C) que forem expressamente sigiladas pelos órgãos públicos, nos termos de lei federal ainda não editada.

• D) cujo conteúdo deva ser resguardado, para fins patrimoniais, por direitos autorais ou de marcas e patentes.

• E) que constem de rol taxativo de leis a serem editadas

pela União, pelos Estados, pelos Municípios ou pelo

Distrito Federal, nos limites de suas competências.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Da nacionalidade

Fonte: AUXILIAR DE NECRóPSIA E AUXILIAR DE PERíCIA / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q50.

Considerando as normas da Constituição Federal,

assinale a alternativa correta sobre os nascidos na

República Federativa do Brasil, ainda que de pais

estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço de

seu país.

• A) São brasileiros naturalizados

• B) São estrangeiros

• C) São estrangeiros naturalizados

• D) São estrangeiros natos

• E) São brasileiros natos

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos

Fonte: PERITO CRIMINAL - ÁREA 1 / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q51.



Considere as regras básicas aplicáveis no Direito Administrativo para assinalar a alternativa correta

sobre a associação sindical.

• A) É direito de livre exercício garantido a qualquer servidor

público civil

• B) É direito vedado a qualquer servidor público civil

• C) É direito de livre exercício garantido apenas ao servidor

público civil da administração indireta

• D) É direito vedado a qualquer servidor público civil da

administração indireta

• E) É direito vedado a qualquer servidor público civil da

administração indireta com menos de 10 anos de serviço

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da organização político-administrativa

Fonte: AUXILIAR DE APOIO ADMINSITRATIVO / Pref. Mogi das Cruzes/SP / 2016 / VUNESP

Q52.

Há diferenças entre as estruturas do Poder Legislativo

no âmbito federal, estadual e municipal, definidas pela

Constituição Federal/1988. A estrutura no(s) âmbito(s)

• A) estadual e federal é unicameral.

• B) estadual e municipal é tricameral.

• C) federal é unicameral.

• D) municipal é tricameral.

• E) federal é bicameral.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da União

Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q53.

São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si,

• A) o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Procuradoria Geral do Estado.

• B) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

• C) o Presidente da República, os Governadores e os Prefeitos.

• D) o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados.

• E) a Federação brasileira, os Estados e os Municípios.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Dos Estados federados; Do Distrito Federal e dos Territórios

Fonte: EXECUTIVO PúBLICO / SAP/SP / 2014 / VUNESP

Q54.

Nos termos da Constituição da República, são bens dos estados federados:

• A) as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, incluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros.

• B) todas as terras devolutas.

• C) as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.

• D) as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, incluindo-se, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.

• E) os potenciais de energia hidráulica.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Noções de Direito Constitucional / Da administração pública / Disposições gerais

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I / UNESP - 1º Unificado / 2016 / VUNESP

Q55.

João prestou concurso público para o cargo de Assistente Administrativo no “campus” da UNESP de São João da

Boa Vista e foi aprovado. Segundo a Constituição Federal, o prazo de validade desse concurso será

• A) de um ano, prorrogável duas vezes por igual período.

• B) de até um ano, prorrogável por dois anos.

• C) de até um ano, improrrogável.

• D) de dois anos, prorrogável uma vez por um ano.

• E) de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual

período.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Da administração pública / Dos servidores públicos

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJM/SP / 2017 / VUNESP

Q56.

O servidor público estável só perderá o cargo:

• A) se preso em flagrante por crime inafiançável.

• B) mediante processo administrativo em que lhe seja

assegurada ampla defesa.

• C) no caso de extinção do cargo.

• D) quando posto em disponibilidade há mais de cinco

anos.

• E) mediante procedimento de avaliação mensal de

desempenho.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Da administração pública / Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAIS DA POLíCIA MILITAR / Polícia Militar/SP / 2015 / VUNESP

Q57.

Aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios, a

Constituição Federal estabelece que

• A) o direito de greve deve ser exercido nos termos fixados por lei de iniciativa do respectivo Governador.

• B) será agregado ao respectivo quadro o militar que,

possuindo menos de dez anos de serviço, candidatar-se a cargo eletivo.

• C) o militar em atividade que tomar posse em cargo ou

emprego público civil permanente será transferido para

a reserva, nos termos da lei, ressalvada a hipótese de

dois cargos ou empregos privativos de profissionais de

saúde com profissões regulamentadas.

• D) o ingresso, os limites de idade, a estabilidade e outras

condições de transferência do militar do Estado para

a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração,

as prerrogativas e outras situações especiais dos militares do Estado, consideradas as peculiaridades de

suas atividades, serão fixados por lei específica aprovada no Congresso Nacional.

• E) o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado

indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do conselho permanente de justiça, em tempo de

paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Da segurança pública



Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJM/SP / 2017 / VUNESP

Q58.

Nos termos da Constituição Federal, os policiais militares

estaduais têm, entre suas funções,

• A) a segurança nacional, se o caso.

• B) a garantia dos poderes constitucionais.

• C) a preservação da ordem pública.

• D) a de polícia judiciária.

• E) a apuração de infrações penais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Constituição do Estado da Bahia

Fonte: SOLDADO / Polícia Militar/BA / 2012 / FCC

Q59.

.

No tocante ã Segurança Pública, considere as seguintes assertivas de acordo com a Constituição do Estado da Bahia:

I . Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, na forma da lei,

I I . O cargo de delegado, para o qual é exigida escolaridade em nível superior, será estruturado em carreira, dependendo a investidura de concurso de provas,

com a participação facultativa do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil.

I I I . À Polícia Militar compete, entre outras funções, a garantia ao exercício do poder de polícia dos órgãos públicos, especialmente os da área fazendária,

sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e do patrimônio cultural.

IV . A Polícia Militar, força auxiliar e reserva do Exército, será comandada por oficial da ativa da corporação, do último posto do quadro de oficiais policiais

militares, nomeado pelo governador.

Está correto o que se afirma SOMENTE em

• A) I , I I e I I I.

• B) I I . I I I e IV.

• C) I e I I I.

• D) I e IV.

• E) I , I I I e IV .

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direitos Humanos / Precedentes históricos, Direito Humanitário, Liga das Nações e Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q60.

Assinale a alternativa que corretamente disserta sobre

aspectos conceituais dos direitos humanos em sua evolução histórica.

• A) Os direitos humanos da terceira dimensão marcam a

passagem de um Estado autoritário para um Estado de

Direito e, nesse contexto, o respeito às liberdades individuais, em uma perspectiva de absenteísmo estatal,

fruto do pensamento liberal-burguês do século XVIII.

• B) Os direitos de quarta dimensão, ou direitos de liberdade, têm como titular o indivíduo, são oponíveis ao

Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos

da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu

traço mais característico, sendo, assim, direitos de

resistência ou oposição ao Estado.

• C) Os direitos fundamentais da primeira dimensão são

marcados pela alteração da sociedade por profundas

mudanças na comunidade internacional, identificando-se consequentes alterações nas relações econômico-sociais, sobretudo na sociedade de massa,

fruto do desenvolvimento tecnológico e científico.



• D) Os direitos da quinta dimensão são direitos transindividuais que transcendem os interesses do indivíduo e

passam a se preocupar com o gênero humano, com

altíssimo teor de humanismo e universalidade, inserindo-se o ser humano em uma coletividade que passa

a ter direitos de solidariedade ou de fraternidade.

• E) A evidenciação de direitos sociais, culturais e econômicos, correspondendo aos direitos de igualdade,

sob o prisma substancial, real e material, e não

meramente formal, mostra-se marcante nos documentos pertencentes ao que se convencionou classificar como segunda dimensão dos direitos humanos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direitos Humanos / A Declaração Universal dos Direitos Humanos/1948

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q61.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela ONU em 1948, assevera que: “toda pessoa tem o direito à liberdade de locomoção”. Nesse

sentido, é correto afirmar que esse direito é garantido pela Constituição Federal brasileira por meio do[a]

• A) habeas data.

• B) inquérito policial.

• C) mandado de segurança.

• D) habeas corpus.

• E) ação popular.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direitos Humanos / Convenção Americana sobre Direitos Humanos/1969 (Pacto de São José da Costa Rica) (arts. 1° ao 32)

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q62.

Considerando o disposto expressamente no Pacto Internacional de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969), a respeito

do direito à vida e do direito à integridade pessoal, é correto afirmar que

• A) os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua

condição de pessoas não condenadas.

• B) toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida, e o direito de ser protegido pela lei, em geral, desde o momento do seu nascimento.

• C) todos os países estão proibidos de adotar a pena de morte e aqueles que já a adotem devem aboli-la de imediato.

• D) é vedada pelos Estados a adoção da pena de prisão perpétua, exceto para casos de crimes hediondos.

• E) a pena de trabalhos forçados será vedada unicamente a menores de vinte e um anos e a maiores de setenta anos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direitos Humanos / Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (arts. 1° ao 15)

Fonte: SOLDADO / Polícia Militar/BA / 2012 / FCC

Q63.

O direito à autodeterminação, de acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, consiste no direito que

• A) todos os povos têm de determinar livremente seu estatuto político, assegurando livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

• B) toda pessoa tem de desfrutar de um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive quanto á alimentação, vestimenta e moradia.

• C) toda pessoa tem de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito.

• D) toda pessoa tem de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, sem qualquer distinção por motivo de raça. cor, sexo, língua, religião, opinião

política ou de qualquer outra natureza.

• E) toda família tem, como núcleo natural e fundamental da sociedade, de receber do Estado a mais ampla proteção e assistência.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direitos Humanos / Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos/1966 (arts. 1° ao 271)

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP



Q64.

O direito de reunião pacífica é reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que

• A) não poderá ser restringido por lei, ainda que em função de proteção à saúde ou à moral públicas.

• B) permite que a lei preveja as restrições necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem

pública.

• C) condiciona o exercício desse direito à comunicação prévia e à autorização da autoridade competente.

• D) não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desse direito por membros das forças armadas e da polícia.

• E) poderá ser restringido, no entanto, em períodos de legalidade extraordinária ou de guerra externa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Administração pública: conceito e princípios

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / SES-PR / 2016 / IBFC

Q65.

Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa

correta.

I. O Princípio da Supremacia do Interesse Público coloca

o particular em pé de igualdade com o Poder Público.

II. A presunção de legitimidade do ato administrativo é

apenas relativa, isto porque a lei nos permite provar o

contrário, ou seja, provar que a Administração Pública

não praticou o ato da maneira devida, causando assim

ilegalidade que pode levar à anulação do ato.

• A) Somente a afirmação I está correta.

• B) Somente a afirmação II está correta.

• C) Todas as afirmações estão corretas.

• D) Nenhuma das afirmações está correta.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos

Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP

Q66.

Sobre o poder de polícia, é correto afirmar que

• A) as atividades materiais de execução podem ser delegadas aos particulares.

• B) é dotado de autoexecutoriedade, no sentido de que

a Administração pode executar suas próprias decisões sem que seja possível o controle posterior do

ato pelo Poder Judiciário.

• C) visa proteger bens, serviços e instalações municipais, nos termos da Constituição Federal.

• D) se trata do poder conferido à Administração Pública

de expedir atos administrativos gerais e abstratos

com efeitos erga omnes.

• E) quando se aplica uma multa, decorrente de um descumprimento contratual, está-se diante do poder de polícia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito; Atributos; Requisitos

Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP

Q67.



Os atos administrativos possuem alguns atributos, como

a presunção de ________________________ , ou seja, até prova em

contrário, presume-se que o ato foi editado em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico; e

a __________________________ , que encerra um poder dado à

Administração Pública de, unilateralmente, estabelecer

uma obrigação aos particulares, nos limites legais.

As palavras que preenchem, correta e respectivamente,

as lacunas são:

• A) legitimidade ... auto-executoriedade

• B) legitimidade ... imperatividade

• C) veracidade ... exigibilidade

• D) veracidade ... imperatividade

• E) veracidade ... executoriedade

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q68.

As instruções, as circulares, as portarias, as ordens de

serviço são exemplos de atos administrativos

• A) enunciativos.

• B) normativos.

• C) ordinatórios.

• D) compostos.

• E) negociais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Extinção

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Taquaritinga / 2016 / VUNESP

Q69.

Acerca da invalidação e da revogação dos atos administrativos, é correto afirmar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado e sumulado

no sentido de que a Administração Pública pode

• A) anular seus próprios atos, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a possibilidade de apreciação

judicial.

• B) revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, cabendo ao Poder Judiciário fazê-lo, supletivamente, caso a Administração

seja omissa.

• C) anular seus próprios atos, quando neles incidirem vícios de ilegalidade, sem possibilidade de apreciação

judicial da mesma matéria.

• D) revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, sem qualquer dever de indenizar, pois inexistem direitos adquiridos.

• E) anular seus próprios atos, quando eivados de vícios

que os tornam ilegais, porque deles não se originam

direitos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Órgãos públicos: conceito e classificação

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / SES-PR / 2016 / IBFC

Q70.

A Administração Pública Centralizada ou Direta existe 

em todos os níveis das Esferas do Governo. É em si



a própria Administração Pública. Na Administração 

Pública Direta a atividade administrativa é exercida 

pelo próprio governo que atua diretamente por meio 

de seus órgãos, isto é, das unidades que são simples 

repartições interiores de sua pessoa e que por isso 

dele não se distinguem. Sobre esse assunto assinale a 

alternativa incorreta.

• A) Estes órgãos são despersonalizados, ou seja, não

possuem personalidade jurídica própria.

• B) Estes órgãos não são capazes de contrair direitos e

obrigações por si próprios.

• C) Os órgãos atuam nos quadros vinculados a cada uma

das esferas do governo.

• D) Na Administração Pública Direta o Estado é somente o

titular do serviço público.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades administrativas: conceito e espécies

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / SES-PR / 2016 / IBFC

Q71.

Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa

correta.

I. A Administração Pública Indireta ou Descentralizada é

a atuação estatal de forma indireta na prestação dos

serviços públicos que se dá por meio de outras pessoas

jurídicas, distintas da própria entidade política.

II. Na descentralização dos poderes não há vínculo

hierárquico entre a Administração Central e as Entidades

que recebem a titularidade e a execução destes poderes,

portanto as entidades são subordinadas ao Estado.

• A) Somente a afirmação I está correta.

• B) Somente a afirmação II está correta.

• C) Nenhuma das afirmações está correta.

• D) Todas as afirmações estão corretas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Agentes públicos: espécies

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / SES-PR / 2016 / IBFC

Q72.

Os Agentes Públicos se subdividem nos itens

relacionados abaixo, exceto o que está na alternativa:

• A) Políticos.

• B) Honoríficos.

• C) Credenciados.

• D) Federados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico do militar estadual / Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei estadual nº 7.990, de

27 de dezembro de 2001)

Fonte: SOLDADO / Polícia Militar/BA / 2012 / FCC



Q73.

De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, por conveniência da Administração, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária,

poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, o policial militar

• A) da reserva remunerada.

• B) da reserva não remunerada.

• C) excedente.

• D) agregado.

• E) reformado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Da aplicação da lei penal / Lei penal no tempo; Lei penal no espaço

Fonte: PERITO CRIMINAL - ÁREA 1 / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q74.

Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a

alternativa correta sobre a legítima defesa.

• A) Entende-se em legítima defesa quem, usando

moderadamente dos meios necessários, repele injusta

agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem

• B) Entende-se em legítima defesa quem, usando

moderadamente ou não dos meios de que dispuser,

repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu

ou de outrem

• C) Entende-se em legítima defesa quem, usando

moderadamente dos meios necessários, repele injusta

agressão, atual ou iminente, a direito próprio e não de

outrem

• D) Entende-se em legítima defesa quem, usando

moderadamente ou não dos meios de que dispuser,

repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito

próprio e não de outrem

• E) Entende-se em legítima defesa quem, usando dos

meios de que dispuser, repele injusta agressão ou

persegue quem a praticou, atual ou iminente, a direito

próprio e não de outrem

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Do crime / Elementos

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q75.

Nos termos do Código Penal considera-se causa do

crime

• A) a ação ou omissão praticada pelo autor, independentemente de qualquer causa superveniente.

• B) a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria

ocorrido.

• C) a ação ou omissão praticada pelo autor, independentemente da sua relação com o resultado.

• D) exclusivamente a ação ou omissão que mais contribui para o resultado.

• E) exclusivamente a ação ou omissão que mais se relaciona com a intenção do autor.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Do crime / Consumação e tentativa

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP



Q76.

Com relação à consumação e tentativa do crime, nos termos previstos no Código Penal, é correto afirmar que

• A) salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa

com a pena correspondente ao crime consumado,

diminuída de um a dois terços.

• B) diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem

dois terços dos elementos de sua definição legal.

• C) diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem a

maioria dos elementos de sua definição legal.

• D) diz-se o crime tentado quando não se exaure por circunstâncias alheias à vontade do agente.

• E) diz-se o crime tentado quando, iniciada a cogitação,

não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Do crime / Desistência voluntária e arrependimento eficaz; Arrependimento posterior

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - CORREIçãO / Pref. São Paulo/SP / 2015 / VUNESP

Q77.

Assinale a alternativa que traz todas as características

configuradoras do arrependimento posterior (CP, art. 16):

• A) insignificante valor da coisa subtraída ou apropriada; reparação do dano ou restituição da coisa, até o

recebimento da inicial da ação penal; primariedade

do agente.

• B) pequeno valor da coisa subtraída ou apropriada;

reparação do dano ou restituição da coisa, até o

recebimento da inicial da ação penal; ausência de

antecedentes criminais do agente.

• C) infrações penais de menor potencial ofensivo; reparação do dano ou restituição da coisa, até o oferecimento da inicial da ação penal; voluntariedade do

agente.

• D) reparação do dano ou restituição da coisa, até o oferecimento da inicial da ação penal; ausência de prejuízo para a vítima; primariedade do agente.

• E) ausência de violência ou grave ameaça à pessoa;

reparação do dano ou restituição da coisa, até o

recebimento da inicial da ação penal; voluntariedade

do agente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Do crime / Crime impossível; Causas de exclusão de ilicitude e culpabilidade

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q78.

Com relação à legítima defesa, segundo o disposto no

Código Penal, é correto afirmar que

• A) o uso moderado dos meios necessários para repelir

uma agressão consiste em um dos requisitos para

caracterização da legítima defesa, ainda que essa

agressão seja justa.

• B) um dos requisitos para sua caraterização consiste na

necessidade que a injusta agressão seja atual e não

apenas iminente.

• C) um dos requisitos para sua caracterização consiste

na exigência de que a repulsa à injusta agressão

seja realizada contra direito seu, tendo em vista que

se for praticada contra o direito alheio estar-se-á

diante de estado de necessidade.

• D) a legítima defesa não resta caracterizada se for praticada contra uma agressão justa, ainda que observados os demais requisitos para sua caracterização.



• E) considera-se em legítima defesa aquele que pratica

o fato para salvar de perigo atual, que não provocou

por sua vontade, nem podia de outro modo evitar,

direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Contravenção

Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q79.

Com relação ao crime e à contravenção, assinale a alternativa correta.

• A) A contravenção penal somente pode ser apenada com

detenção.

• B) O crime é infração penal menos grave do que a contravenção.

• C) A contravenção poderá ser dolosa ou culposa.

• D) A contravenção penal poderá ser apenada com prisão

simples.

• E) O crime é doloso e a contravenção, culposa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q80.

Assinale a alternativa correta a respeito da imputabilidade

penal.

• A) Comprovada a doença mental ou o desenvolvimento

mental incompleto ou retardado, o agente será considerado inimputável para os efeitos legais.

• B) Aos inimputáveis e aos semi-imputáveis, comprovada essa condição por perícia médica, será substituída a pena por medida de segurança consistente

em internação em hospital de custódia e tratamento

psiquiátrico.

• C) A imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade, ao lado da potencial consciência sobre a ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa.

• D) A imputabilidade, de acordo com o Código Penal,

pode se dar por doença mental, imaturidade natural

ou embriaguez do agente.

• E) A emoção e a paixão, além de não afastarem a imputabilidade penal do agente, podem ser consideradas

como circunstâncias agravantes no momento da

fixação da pena.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Dos crimes contra a vida / Homicídio

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q81.

O indivíduo “B” descobre que a companhia aérea “X” é

a que esteve envolvida no maior número de acidentes

aéreos nos últimos anos. O indivíduo “B” então compra,

regularmente, uma passagem aérea desta companhia e

presenteia seu pai com esta passagem, pois tem interesse que ele morra para receber sua herança. O pai

recebe a passagem e durante o respectivo vôo ocorre um

acidente aéreo que ocasiona sua morte. Diante dessas

circunstâncias, é correto afirmar que

• A) o indivíduo “B” será responsabilizado pelo crime de 

homicídio doloso se for demonstrado que o piloto do 

avião em que seu pai se encontrava agiu com culpa



no acidente que o vitimou.

• B) o indivíduo “B” será responsabilizado pelo crime de

homicídio culposo, tendo em vista que sem a sua

ação o resultado não teria ocorrido.

• C) o indivíduo “B” será responsabilizado pelo crime de

homicídio doloso, tendo em vista que sem a sua

ação o resultado não teria ocorrido.

• D) o indivíduo “B” será responsabilizado pelo crime de

homicídio culposo se for demonstrado que o piloto

do avião em que seu pai se encontrava agiu com

culpa no acidente que o vitimou.

• E) o indivíduo “B” não praticou e não poderá ser responsabilizado pelo crime de homicídio.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Dos crimes contra a vida / Lesão corporal

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q82.

É um resultado que caracteriza o crime de lesão corporal

de natureza grave, cuja pena é de reclusão de um a cinco

anos:

• A) incapacidade para as ocupações habituais, por mais

de vinte dias.

• B) incapacidade para as ocupações habituais, por mais

de quinze dias.

• C) aceleração de parto.

• D) incapacidade para as ocupações habituais, por mais

de dez dias.

• E) debilidade temporária de membro, sentido ou função.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Dos crimes contra a vida / Rixa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q83.

A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue os

itens que se seguem.

A coautoria é obrigatória no caso do crime de rixa, pois a

norma incriminadora reclama como condição obrigatória do

tipo a existência de, pelo menos, três pessoas, considerando

irrelevante que um deles seja inimputável.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Dos crimes contra a liberdade pessoal / Ameaça, sequestro e cárcere privado

Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/BA / 2013 / CESPE

Q84.

Julgue os itens subsecutivos, acerca de crimes contra a pessoa.

Considere que Jonas encarcere seu filho adolescente, usuário 

de drogas, em um dos cômodos da casa da família, durante três 

dias, para evitar que ele volte a se drogar. Nesse caso, Jonas



pratica o crime de cárcere privado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Dos crimes contra o patrimônio / Furto

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q85.

Aproveitando-se da porta que estava apenas encostada,

Pedro ingressou sozinho e durante o dia na residência de

José, sabendo que no local não havia ninguém, subtraindo dali dois relógios de pulso que depois se apurou estarem quebrados. Assinale a alternativa correta a

respeito

da conduta de Pedro.

• A) Praticou o crime de furto qualificado pela destreza,

já que se aproveitou de um momento em que a casa

estava vazia para ali ingressar (artigo 155, § 4º,

inciso II, CP).

• B) Caso Pedro seja primário, e os relógios, ainda que

quebrados, forem de pequeno valor, poderá ser condenado por furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP).

• C) Pedro praticou o crime de furto e, em razão de ter

ingressado em residência alheia, não poderá ser

beneficiado com a substituição da pena corporal por

restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, III, CP

(a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social

e a personalidade do condenado, bem como os

motivos e as circunstâncias indicam que esta substituição seja suficiente).

• D) Praticou o crime de invasão de domicílio, previsto no

artigo 150, do Código Penal.

• E) Caso condenado por furto, Pedro poderá ter diminuição da sua pena, desde que fique comprovado que

praticou furto famélico (procurava algo que pudesse

vender para comprar alimento).

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Dos crimes contra o patrimônio / Roubo; Extorsão

Fonte: PERITO CRIMINAL - ÁREA 1 / Polícia Científica/ PR / 2017 / IBFC

Q86.

Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a

alternativa em que não conste crime contra a pessoa.

• A) Homicídio

• B) Aborto

• C) Feminicídio

• D) Indução a suicídio

• E) Extorsão

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Dos crimes contra o patrimônio / Apropriação indébita

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP

Q87.

Baco, cliente de uma vídeolocadora, aluga 4 filmes e os leva para casa. Passado o período de locação, Baco decide devolver somente 3 filmes e retém um

deles com a intenção de fica r definitivamente com o filme de propriedade da locadora. Essa conduta de Baco configura o crime de

• A) apropriação indébita.



• B) furto.

• C) roubo.

• D) receptação.

• E) peculato.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Dos crimes contra o patrimônio / Estelionato; Outras fraudes e receptação

Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q88.

Nos termos do Código Penal, assinale a alternativa que

contenha apenas crimes contra o patrimônio.

• A) Homicídio; estelionato; extorsão.

• B) Estelionato; furto; roubo.

• C) Dano; estupro; homicídio.

• D) Furto; roubo; lesão corporal.

• E) Extorsão; lesão corporal; dano.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Dos crimes contra a dignidade sexual

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q89.

Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos

crimes contra a dignidade sexual.

• A) Induzir alguém menor de 18 (dezoito) anos a satisfazer a lascívia de outrem tipifica o crime de corrupção

de menores.

• B) Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso

com menor de 18 (dezoito) anos tipifica o crime de

estupro de vulnerável.

• C) Constranger alguém, mediante fraude, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se

pratique outro ato libidinoso, tipifica crime de estupro.

• D) Atrair à prostituição alguém menor de 18 (dezoito)

anos tipifica o crime de favorecimento da prostituição, ou de outra forma de exploração sexual de

criança ou adolescente ou de vulnerável.

• E) Praticar, na presença de alguém menor de 18 (dezoito) anos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a

fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, tipifica o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Dos crimes contra a paz pública (quadrilha ou bando)

Fonte: ADVOGADO / SGA/AC / 2008 / CESPE

Q90.

No que se refere aos crimes contra a paz pública, julgue os itens

subseqüentes.

Consuma-se a apologia de crime quando o agente incita,

publicamente, a prática de determinado delito.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal / Legislação esparsa / Lei federal n° 9.455, de 07 de abril de 1997 (Crimes de tortura)



Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q91.

Sobre a Lei nº 9.455/97, que dispõe sobre a TORTURA,

é correto afirmar que

• A) privar de alimentos pessoa sob sua guarda, poder ou

autoridade é uma das formas de tortura previstas na

lei, na modalidade “tortura-castigo”.

• B) se o agente tortura a vítima para com ele praticar um

roubo, responderá por crime único, qual seja, o crime

de roubo, por este ter penas maiores.

• C) quando o sujeito ativo do crime de tortura for agente

público, as penas são aumentadas de um sexto a

um terço.

• D) os casos de tortura com o fim de obter informação,

declaração ou confissão da vítima ou de terceira

pessoa e para provocar ação ou omissão de natu

reza criminosa, o crime somente se consuma quando o agente obtém o resultado almejado.

• E) o crime de tortura é próprio, uma vez que só pode

ser cometido por policiais civis ou militares.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Igualdade Racial e de Gênero / Lei federal n° 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial)

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q92.

Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal,

ao crime de abuso de autoridade e ao que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue os próximos itens.

Conforme a lei que prevê condutas discriminatórias, cometerá

crime de discriminação ou preconceito o agente que impedir o

acesso de idoso a edifício público pelas entradas sociais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Igualdade Racial e de Gênero / Lei federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor)

e Lei federal n° 9.459, de 13 de maio de 1997 (Tipificação dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor)

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q93.

De acordo com o texto constitucional, a prática do racismo constitui crime

• A) inafiançável, prescritível, sujeito à pena de reclusão,

nos termos da lei.

• B) inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça

ou anistia e sujeito à pena de reclusão, nos termos

da lei.

• C) inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

• D) inafiançável, imprescritível, insuscetível de anistia e

sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

• E) inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça e

sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Noções de Igualdade Racial e de Gênero / Decreto federal n° 65.810, de 08 de dezembro de 1969 (Convenção internacional sobre a eliminação de

todas as formas de discriminação racial)

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2009 / FCC

Q94.

À luz da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, as ações afirmativas são

• A) proibidas, porque constituem uma forma de discriminação direta positiva, nos termos da Convenção.

• B) permitidas, cabendo aos Estados-partes adotá-las para fomentar a promoção da igualdade étnico-racial.

• C) obrigatórias, devendo os Estados-partes adotá-las no prazo de até cinco anos a contar da data da ratificação da Convenção.

• D) proibidas, porque constituem uma forma de discriminação indireta negativa, nos termos da Convenção.

• E) obrigatórias, devendo os Estados-partes adotá-las no prazo de até dois anos a contar da data da ratificação da Convenção.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Igualdade Racial e de Gênero / Decreto federal n° 4.377, de 13 de setembro de 2002 (Convenção sobre a eliminação de todas as formas de

discriminação contra a mulher)

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/DF / 2013 / CESPE

Q95.

Julgue os itens seguintes, relacionados à Convenção Internacional

sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e à responsabilidade internacional do Estado.

Os atos de órgãos do Estado contrários ao direito internacional

implicam responsabilidade internacional, mesmo se forem

baseados no seu direito interno.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Igualdade Racial e de Gênero / Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)

Fonte: EDUCADOR SOCIAL / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP

Q96.

A Lei no 11.340/06 determina que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher é crime, devendo ser apurado por meio de inquérito policial

e remetido ao Ministério Público. A Lei também tipifica as formas

de violência doméstica e familiar como física, psicológica,

sexual, patrimonial e moral e aumenta o tempo máximo

de detenção previsto de um para três anos. Conforme o

artigo 44 da referida Lei, se o crime for cometido contra

pessoa portadora de deficiência a pena será

• A) aumentada de um terço.

• B) aplicada na forma de multa.

• C) fixada no tempo máximo.

• D) imposta proporcionalmente ao dano causado.

• E) estabelecida no dobro desse tempo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Igualdade Racial e de Gênero / Lei federal n° 9.455, de 7 de abril de 1997 (Crime de Tortura)

Fonte: AGENTE DE ESCOLTA E VIGILâNCIA PENITENCIáRIA / SEJUS/ES / 2013 / VUNESP

Q97.

Segundo o disposto na Lei n.º 9.455/97, se o crime de tortura for cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60

(sessenta) anos, pode-se afirmar que a pena



• A) aumenta de um sexto até um terço.

• B) não é aumentada por ter sido o crime cometido contra aquelas pessoas.

• C) aumenta de um sexto.

• D) aumenta de um terço até dois terços.

• E) aumenta de um sexto até dois terços.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Igualdade Racial e de Gênero / Lei federal n° 2.889, de 1º de outubro de 1956 (Define e pune o Crime de Genocídio)

Fonte: SOLDADO / Polícia Militar/BA / 2012 / FCC

Q98.

Quem causar lesão grave à integridade física de membros de grupo nacional, étnico, racial ou religioso, com a intenção de destruir o grupo no todo ou em parte,

comete

• A) Injúria qualificada por preconceito, prevista no art. 140 do Código Penal Brasileiro.

• B) crime resultante de preconceito de raça ou de cor, previsto na Lei nº 7.716, de 05/01/1989.

• C) crime de genocídio, previsto na Lei nº 2.889, de 01/10/1956.

• D) rime de tortura, previsto na Lei nº 9.455, de 07/04/1997.

• E) contravenção penal resultante de preconceito de raça, prevista na Lei nº 7.437, de 20/12/1985.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal Militar / Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar / Motim. Revolta. Conspiração. Aliciação para motim ou revolta;

Da violência contra superior ou militar de serviço

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAIS DA POLíCIA MILITAR / Polícia Militar/SP / 2015 / VUNESP

Q99.

É considerado crime contra autoridade ou disciplina militar:

• A) o desacato a superior.

• B) o ingresso clandestino.

• C) a conspiração.

• D) o excesso de exação.

• E) a desobediência.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal Militar / Dos crimes contra o serviço militar e o dever militar / Deserção. Abandono de posto. Descumprimento de missão.

Embriaguez em serviço. Dormir em serviço

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2013 / CESPE

Q100.

Julgue os itens seguintes, relativos ao direito penal militar.

Considere que João, dentista civil, tenha sido condenado pela

justiça militar da União à pena de quatro anos de reclusão, pelo

crime de violência contra militar em serviço. Nessa situação,

o condenado deve cumprir a pena em penitenciária militar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Penal Militar / Dos crimes contra a Administração Militar / Desacato a Superior. Desacato a militar. Desobediência. Peculato.

Peculato-furto. Concussão. Corrupção ativa. Corrupção passiva. Falsificação de documento. Falsidade ideológica. Uso de documento falso; Dos

crimes contra o dever funcional: Prevaricação

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJM/SP / 2017 / VUNESP



Q101.

Com relação aos crimes contra a Administração Militar e

contra a Administração da Justiça Militar, é correto afirmar que:

• A) desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o

decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade só

tipificará o crime militar de desacato a superior se for

praticado diante de outro militar.

• B) o militar que pratica, indevidamente, ato de ofício,

contra expressa disposição de lei, para satisfazer

interesse ou sentimento pessoal, comete o crime

militar de prevaricação.

• C) aquele que patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de funcionário ou de militar só

cometerá crime militar se o interesse for ilegítimo.

• D) fraudar o cumprimento de decisão da Justiça Militar

caracteriza o crime militar de fraude processual.

• E) provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a

ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, que

sabe não se ter verificado, caracteriza o crime militar

de denunciação caluniosa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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