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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 100 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.
• Nos itens que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras
e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto I – itens de 1 a 11

Ética para meu filho

Lendo o livro Ética para meu Filho, de Fernando Savater,1

resolvi fazer algumas considerações que achei importantes para a
nossa reflexão. Analisando os ensinamentos do autor, vi o quanto é
difícil entender o ser humano. Não existe receita para se educar um4

filho nem um conceito lógico do que seja bom ou mau. O que é bom
para uns pode não ser bom para outros, e assim sucessivamente. Mas
o que percebi, com clareza, é que somos humanos e devemos agir7

como tal, e tudo o que fizermos de bom ou de mau vai repercutir em
nós mesmos. 

Existem coisas que são fundamentais para nossa vida e que10

devemos saber. Se a nossa vida fosse algo determinado e fatal, não
haveria o menor sentido. O que nos faz diferentes dos outros animais
é a liberdade que nos é concedida para agirmos. É certo que não13

podemos fazer qualquer coisa que desejamos, mas também é certo
que não somos obrigados a querer fazer uma única coisa. Ao
contrário de outros seres, animados ou inanimados, nós podemos16

inventar e escolher, em parte, a nossa forma de vida. Desse modo,
parece prudente nós atentarmos bem para o que fazemos, procurando
adquirir um certo saber-viver, ou arte de viver. A isso Fernando19

Savater chama ética. 
Para esse autor, moral e ética são equivalentes, do ponto de

vista técnico, mas não têm significado idêntico. Para ele, moral é o22

conjunto de comportamentos e normas que algumas das pessoas que
nos cercam costumam aceitar como válidos; ética é a reflexão sobre
o porquê de os considerarmos válidos e a comparação com outras25

“morais” de pessoas diferentes. Às vezes os homens querem
coisas contraditórias que entram em conflito umas com as outras.
É importante ser capaz de estabelecer prioridades e de impor uma28

certa hierarquia entre aquilo de que se tem vontade imediatamente e
o que se quer, em longo prazo.

A ética não é mais do que a tentativa racional de averiguar31

como viver melhor. Se vale a pena interessar-se pela ética é porque
as pessoas gostam da vida boa. A vida boa humana é vida boa entre
seres humanos. Para que os outros possam fazer-se humanos, têm de34

agir conscientemente e com responsabilidade. Ninguém recebe de
presente a boa vida humana e ninguém consegue o que lhe convém
sem coragem e esforço. 37

Dois dos princípios fundamentais da ética são “Não faças ao
outro o que não queres que te façam” e “Tudo o que fazes aos outros
fazes também a ti mesmo”. Portanto, a ética consiste em tentar40

colocar-se no lugar do outro, entendê-lo por dentro, adotar o seu
próprio ponto de vista. Onde há troca, também há reconhecimento de
que, de certo modo, pertencemos a quem está diante de nós e quem43

está diante de nós nos pertence. Devemos ser justos com os nossos
semelhantes, porque grande parte da difícil arte de colocar-se no
lugar do próximo tem a ver com a justiça. 46

Por isso, a ética é a arte de escolher o que mais nos convém
e viver o melhor possível. Ninguém vive isolado, o importante é
querer bem; a ética serve essencialmente para tentarmos melhorar a49

nós mesmos; não para repreendermos os nossos vizinhos.
Internet: <http://www.ecc.conselhonacional.com.br>. Acesso em abril/2004 (com adaptações).

A comunicação humana pode ser entendida como o

processo de transferência e compreensão de mensagens.

Relacionando essa afirmativa ao texto I, julgue os itens

que se seguem.

� Há, no texto, mais de um emissor de mensagens: o

autor do livro Ética para meu Filho e quem redigiu

as impressões acerca da leitura feita.

� Depreende-se que a mensagem principal do livro

de Fernando Savater, mencionado no texto, é o

comportamento humano em um mundo conturbado

por problemas antiéticos. 

� Por ética, segundo os parágrafos terceiro e quarto

do texto, deve ser entendida a capacidade que as

pessoas têm de poderem inventar e escolher a forma

pessoal de vida.

� As informações contidas no texto permitem concluir

que as passagens ‘Não faças ao outro o que não

queres que te façam’ (R.38-39) e ‘Tudo o que fazes

aos outros fazes também a ti mesmo’ (R.39-40) estão

entre aspas porque são títulos de capítulos do livro

comentado.

� Esse texto da Internet está redigido de forma

expositiva, com algumas passagens argumentativas.

A partir das idéias e das estruturas do texto I, julgue os

itens a seguir.

� Mantém o sentido da passagem “o que fizermos de

bom ou de mau vai repercutir em nós mesmos”

(R.8-9) a seguinte reescritura: o que fizermos de bem

ou de mal vai percutir em nós próprios.

� Em “Se a nossa vida fosse algo determinado e fatal,

não haveria o menor sentido” (R.11-12), há duas

orações subordinadas, unidas pela relação de

condição.

� Em “É certo que não podemos fazer qualquer coisa

que desejamos, mas também é certo que não somos

obrigados a querer fazer uma única coisa” (R.13-15),

as duas ocorrências do “que” classificam-se como

conjunção integrante e apenas uma como pronome

relativo.
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Istoé. n.º 1.799, 31/3/2004 (com adaptações).

	 Na passagem “Para esse autor, moral e ética são equivalentes, do

ponto de vista técnico, mas não têm significado idêntico”

(R.21-22), os dois substantivos abstratos sublinhados exercem a

função sintática de sujeito nas duas orações coordenadas.

�
 A passagem “ética é a reflexão sobre o porquê de os

considerarmos válidos” (R.24-25)  está correta na seguinte

reescritura: ética é a reflexão a respeito do motivo de os

considerarmos válidos.

�� A substituição por pronome oblíquo átono da parte sublinhada em

“os homens querem coisas contraditórias” (R.26-27) está correta

em os homens querem-nas.

Julgue os itens seguintes quanto à correção gramatical.

�� A fim de que os outros possam se fazer humanos, têm de agir com

consciencia e com responsabilidade.

�� A ética não é mais, efetivamente, do que a tentativa feita pelo ser

racional, de averigüar-se em função de como viver melhor.

�� Sabe-se: a gente deve ser justos com os semelhantes; isso por que

parte da arte de conviver no lugar do próximo, tem haver com o

senso de justiça.

�� Em que pesem algumas pessoas considerarem que a ética serve só

e essencialmente para repreenderem os outros; em verdade, serve

para tentarmos melhorar a nós mesmos.

A EMBRAER é uma empresa global. Suas exportações nos

últimos nove anos significaram cerca de US$ 5,3 bilhões de saldo

líquido acumulado para a balança comercial brasileira, efetivamente

transferindo riqueza de fora para dentro do Brasil.

A partir das informações acima, relativas à EMBRAER, julgue os itens

que se seguem.

�� Em 2000, o saldo líquido verificado pela EMBRAER foi superior

ao dobro do saldo líquido em 2003.

�� A razão entre os valores totais das exportações da EMBRAER

nos anos de 2002 e 2001 é maior do que a razão entre os valores

totais das importações dessa empresa nesses mesmos anos.

�� De 1999 a 2002, os totais das exportações da EMBRAER

cresceram a uma razão constante.

�	 Em 2003, o valor total das exportações da EMBRAER superou o

total das importações em mais de 50% deste.

RASCUNHO
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Julgue os itens seguintes acerca de probabilidade e análise

combinatória.

�
 Considere a seguinte situação hipotética.

Em um concurso público, 25% dos candidatos tiraram nota baixa

na prova de matemática, 15% tiraram nota baixa na prova de

língua portuguesa e 10% tiraram nota baixa em ambas as provas.

Nessa situação, escolhendo-se ao acaso um candidato, a

probabilidade de ele ter tirado nota baixa nas provas de

matemática e de língua portuguesa é igual a .

�� Considere a seguinte situação hipotética. 

Para aliviar o estresse habitual nos concursos públicos, o órgão

realizador resolveu escolher aleatoriamente um candidato e uma

candidata e presenteá-los com um brinde. Nesse concurso, 324

candidatos eram do sexo masculino enquanto 222 eram do sexo

feminino.

Nessa situação, existem menos de 70.000 maneiras distintas de se

escolher o casal de candidatos para ganhar os brindes.

Um projetista de embalagens imaginou recortar os cantos de um

quadrado de papelão, com 20 cm de lado, de modo a obter um

octógono regular, conforme mostrado na figura acima. Considerando

essas informações, julgue os itens a seguir.

�� O ângulo α entre os lados do octógono regular resultante do
recorte é menor do que 125°.

�� O valor de x em cada canto recortado é igual a  cm.

�� Se o projetista decidir usar octógonos regulares de lados de
comprimentos iguais a  cm como base de embalagens em
forma de um prisma de base octogonal com 30 cm de altura,
conforme ilustrado na figura a seguir, então ele conseguirá
confeccionar embalagens com capacidade superior a 5,5 L.

RASCUNHO
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O gráfico acima mostra o valor, em bilhões de dólares, da exportação

de soja do Brasil em 2000, 2001, 2002 e 2003, e o valor estimado para 2004.
É possível modelar os dados desse gráfico por uma função do tipo

g(t) = at + b, resolvendo-se o sistema  Nesse modelo, g(t) é

uma aproximação do valor total das exportações de soja, em US$ bilhões, e
t é o número de anos transcorridos a partir de 2000.

A partir dessas informações e considerando que o ano 2000 corresponde ao
tempo inicial t = 0, o ano 2001 corresponde a t = 1, e assim sucessivamente,
julgue os itens subseqüentes.

�� No modelo representado pela função g, o valor de b é uma aproximação
do valor das exportações em 2001, ou seja, 5,3 bilhões de dólares.

�� O sistema acima corresponde à equação matricial MX = N, em que

,  e .

�� As soluções do sistema acima são a = 1,2 e b = 4,2.

�� De acordo com o modelo criado, o valor das exportações de soja em
2004 será igual à estimativa de 10 bilhões de dólares apresentada no
gráfico.

Cada item abaixo apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva
a ser julgada.

�	 Um agricultor está vendendo sua produção de feijão a R$ 2,00 o quilo.
No entanto, para compras de 3 quilos ou mais, ele oferece um desconto
de 10%. Nessa situação, a quantia q, em reais, recebida por esse
agricultor pela venda de x quilos de feijão pode ser expressa pela função
q(x) = 1,8x.

�
 A figura abaixo representa o trecho de um rio. A distância do ponto C até
o ponto B é igual a 20 m, o triângulo ABC é retângulo em B e o ângulo

ACB é igual a 45°. Nessa situação, a largura entre os pontos A e B, que

corresponde à largura do rio, é superior a 18 metros. 

RASCUNHO
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Considerando a figura ao lado, que ilustra uma janela do Word 2002 na qual

encontra-se um documento em edição, julgue os itens a seguir, relativos ao

Word 2002.

�� O menu  disponibiliza recurso por meio do qual é possível

modificar configurações da página do documento em edição.

�� Por meio da janela Fonte, que pode ser executada a partir do menu

, é possível modificar os formatos de espaçamento de caracteres

e fonte de texto selecionado.

�� Para se alinhar às margens esquerda e direita o texto mostrado, é suficiente

selecionar esse texto e clicar .

�� Caso se deseje conhecer o motivo pelo qual o Word 2002 sublinhou a

palavra “ ”, é suficiente clicar sobre essa palavra e, a seguir, clicar

.

Julgue os itens seguintes, relativos à Internet e ao Internet Explorer 6, tendo por referência a janela desse aplicativo ilustrada acima.

�� Os conteúdos de páginas previamente visitadas em uma sessão de uso do Internet Explorer 6 podem ser novamente acessados

por meio do botão .

�� Para que se possa realizar com sucesso pesquisa de conteúdo na Internet por meio de um sítio de busca, é necessário que o

computador a partir do qual essa pesquisa será realizada tenha instalado um kit multimídia e um dispositivo de acesso em banda

larga, como um modem ADSL.
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Com relação ao Outlook Express 6, julgue os itens subseqüentes,
tendo a janela desse aplicativo ilustrada acima como referência.

�� Ao se clicar o botão , será aberta uma janela que

permite definir, com base no caderno de endereços do
Outlook Express 6, outros contatos para os quais a
mensagem mostrada poderá ser enviada.

�� Ao se enviar a mensagem de correio eletrônico mostrada
acima, será também transmitido ao destinatário da
mensagem, na forma de arquivo anexado, um arquivo de

documento Word — .

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 com uma
planilha que está sendo elaborada por um professor, contendo
dados relativos à freqüência de alunos em um de seus cursos.
Com relação a essa planilha e ao Excel 2002 e considerando a
figura mostrada, julgue os itens que se seguem.

�	 Para se aplicar negrito aos conteúdos das células A2, A3 e A4,
é suficiente selecionar essas células e, em seguida, clicar

.

�
 Para se aumentar a largura da coluna B, é suficiente clicar o

cabeçalho dessa coluna —  — e, em seguida,

pressionar simultaneamente as teclas  e .

Coibir a grilagem, a violência, o desmatamento
e a concentração de terra e renda, além de fazer investimentos
em infra-estrutura, é, no entender da senadora
Fátima Cleide (PT – RO), o caminho natural para que a
Amazônia seja preservada e parta para um crescimento seguro,
com justiça social.

O senador Augusto Botelho (PDT – RR) defendeu uma
nova política indigenista, que, a seu ver, deverá passar,
necessariamente, pelo crivo da vontade dos índios. Ele lembrou
que a demarcação contínua da reserva Raposa/Serra do Sol não
atende aos interesses dos indígenas que a habitam.

O senador João Capiberibe (PSB – AP) destacou a
necessidade de ampliar o debate sobre a ausência do Estado como
a causa primária dos conflitos que ocorrem tanto nas grandes
cidades como no campo.

Segundo o senador Mozarildo Cavalcanti (PPS – RR),
sob a bandeira da divisão dos índios em nações, e não em etnias,
desmandos de toda ordem têm ocorrido, colocando em xeque o
poder da União no controle da exploração das extensas áreas
demarcadas para indígenas.

Jornal do Senado, 23/4/2004, p. 3 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
diversos aspectos que envolvem o tema nele tratado, julgue os
itens seguintes. 

�� Na atualidade, “crescimento seguro” — como aparece no
texto — pode ser identificado como crescimento sustentado,
ou seja, com base na tese de que o desenvolvimento não
precisa destruir a natureza.

�� Quando se fala em preservação da Amazônia, o que se
defende é o fim de qualquer atividade econômica na floresta.

�� De maneira geral, políticos e empresários roraimenses — de
Boa Vista e do interior do estado — defendem uma área
contínua para a reserva Raposa/Serra do Sol.

�� O texto informa que há quem considere que uma das causas
para os atuais conflitos sociais no Brasil seja a fraca atuação
governamental no atendimento às demandas feitas pelas
populações urbanas e rurais.

�� A expressão grilagem de terra significa tomar posse de uma
terra sem dono, com documentação fornecida pela justiça.

�� O quadro atual de violência não é exclusividade de
determinada região ou apenas das grandes cidades
brasileiras, como o Rio de Janeiro e São Paulo, estando
presente em várias partes do país. 

�� Atualmente, cresce a consciência de que o desmatamento
descontrolado e irresponsável atinge mortalmente a natureza
e contribui para piorar as condições de vida das populações.

�� Concentração de terra e de renda em mãos de poucos
contribui para reduzir a desigualdade social na medida em
que amplia a oferta de emprego.

�	 Hoje, todos concordam que os índios formam nações
diferentes e, como tal, devem ser respeitados.

�
 Oficialmente, a política indigenista brasileira está a cargo da
Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 



UnB / CESPE – Boa Vista/RR – Concurso Público – Aplicação: 16/5/2004 É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 47: Técnico Municipal / Especialidade: Guarda Municipal – 7 –

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito de crimes contra o patrimônio, em cada um dos itens

a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma

assertiva a ser julgada.

�� Um indivíduo adentrou na propriedade de seu vizinho e

subtraiu alguns pinheiros, por meio do seu corte do solo e

transporte. Nessa situação, por ser o pinheiro um acessório

do imóvel, não haverá o crime de furto.

�� Um indivíduo abandonou restos de construção em um

terreno baldio, que, posteriormente, foram apoderados por

um gari da prefeitura. Nessa situação, o gari praticou o crime

de furto.

�� Pedro e Paulo, previamente ajustados e com unidade de

desígnios, subtraíram de Manoel, mediante grave ameaça

exercida com o emprego de uma arma de fogo, a importância

de R$ 1.000,00. Após a subtração, Pedro foi preso em

flagrante com a importância de R$ 500,00 e Paulo conseguiu

fugir com o remanescente do produto da subtração. Nessa

situação, Pedro e Paulo responderão pelo crime de roubo

consumado, aplicando-se as causas de aumento de pena por

de emprego de arma e concurso de pessoas.

�� Um indivíduo contraiu um empréstimo de R$ 10.000,00

mediante a emissão de três cheques de R$ 4.000,00, como

garantia da dívida, para serem sacados em 90, 120 e 180

dias, respectivamente. Nas datas aprazadas, os cheques

foram devolvidos pelo banco sacado por insuficiência de

fundos. Nessa situação, o indivíduo não praticou o crime de

estelionato, na modalidade fraude no pagamento por meio de

cheque.

No que se refere aos crimes contra o patrimônio, julgue o item

abaixo.

�� A simples mentira, mesmo que verbal, não constitui fraude

caracterizadora do crime de estelionato, mesmo que induza

a vítima em erro, levando o seu autor à obtenção de

vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue os itens

seguintes.

�� Para a configuração do crime de peculato, é imprescindível

que o bem apropriado ou desviado pelo funcionário público

seja público.

�� No crime de prevaricação, é imprescindível a presença do

interesse ou sentimento pessoal do funcionário público, não

bastando a simples conduta de retardar ou deixar de praticar,

indevidamente, ato de ofício.

�� A testemunha que se retrata, antes de ser prolatada a

sentença, de afirmação falsa que fez em processo judicial,

declarando a verdade sobre fato que presenciou, não será

responsabilizada pelo crime de falso testemunho.

Quanto aos crimes contra a administração pública, em cada um

dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida

de uma assertiva a ser julgada.

�	 Um agente de trânsito exigiu a importância de R$ 500,00 de

um condutor de um veículo que acabara de praticar uma

infração de trânsito, para não lavrar o auto de infração e

apreender o veículo automotor. Nessa situação, o agente de

trânsito praticou o crime de concussão.

�
 Um particular ofereceu a um servidor público no exercício

de sua função a importância de R$ 8 mil para que este

emitisse um alvará de construção de uma obra com

irregularidades. Nessa situação, o particular praticou o crime

de corrupção passiva.

�� Um servidor público aceitou a promessa de receber R$ 2 mil

para, no exercício de sua função, retardar a tramitação de um

processo administrativo. Nessa situação, o servidor público

praticou o crime de corrupção ativa.

�� Um indivíduo foi até a delegacia de polícia e registrou a

ocorrência de um crime de furto de que acabara de ser

vítima. Instaurado o inquérito policial, a autoridade policial

apurou que o crime fora de roubo. Nessa situação, o

indivíduo praticou o crime de comunicação falsa de crime ou

de contravenção. 

�� Um indivíduo, autor de um homicídio, ameaçou de morte

uma testemunha ocular do crime, para que deixasse de

prestar declarações no inquérito policial ou imputasse a

autoria da infração penal a um terceiro desconhecido. Nessa

situação, o indivíduo praticou o crime de coação no curso do

processo.

Julgue os itens subseqüentes, concernentes a tentativa, desistência

voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível.

�� É admissível a figura da tentativa no crime culposo.

�� É impossível a desistência voluntária na tentativa perfeita,

uma vez que nela o agente esgota os atos de execução.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Um indivíduo ministrou veneno na alimentação do seu

desafeto. Logo em seguida, arrependeu-se, dando

imediatamente à vítima um antídoto, que salvou-lhe a vida.

Nessa situação, houve o arrependimento eficaz do indivíduo.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Um indivíduo, agindo com a intenção de matar a sua esposa,

acionou o gatilho de um revólver que estava sem munição —

arma descarregada. 

Nessa situação, por ineficácia absoluta do meio, o crime será

impossível.
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Acerca das causas excludentes de ilicitude, julgue os itens que se
seguem.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Um indivíduo, ao ser atacado por um cão bravio, desferiu-lhe
um golpe de faca, matando-o.

Nessa situação, o indivíduo agiu em legítima defesa. 

�	 O estrito cumprimento do dever legal abrange as obrigações
de natureza social, moral ou religiosa, não-determinadas
por lei.

Julgue o item abaixo, referente ao crime de homicídio.

�
 Considere a seguinte situação hipotética.

Um indivíduo, agindo com vontade de matar, afogou em um
rio o seu vizinho, pessoa com quem no dia anterior havia tido
um sério desentendimento. 

Nessa situação, o indivíduo praticou, em tese, um crime de
homicídio qualificado, cometido com o emprego de asfixia.

Considerando que Gabriel esteja conduzindo sua caminhonete
por uma via rural não-pavimentada, a 80 km/h, julgue os itens a
seguir.

�� Gabriel está conduzindo seu automóvel por uma estrada e
não por uma rodovia.

�� Gabriel está cometendo infração de trânsito por dirigir acima
da velocidade máxima permitida.

�� É obrigatório o uso de cinto de segurança tanto para Gabriel
quanto para os passageiros que estejam com ele na
caminhonete.

�� Se Gabriel for habilitado apenas na categoria B, ele estará
dirigindo em condição irregular, pois ele precisaria estar
habilitado na categoria C para conduzir caminhonetes.

Em relação à legislação de trânsito, cada um dos itens a seguir
apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser
julgada.

�� Em 2003, Érica emprestou seu carro a João que, por ter
estacionado o veículo em local proibido, causou a aplicação
de uma multa. Indignada, Érica disse a João que ele deveria
pagar a multa, por ter sido ele quem cometeu a infração.
João, porém, disse que não assumiria a culpa. Com isso, até
hoje, a multa não foi paga. Nessa situação, o veículo de
Érica somente poderá ser licenciado após o pagamento da
multa pendente.

�� Hugo residia no município de Trindade – RR, onde comprou
um automóvel. Há dois meses, Hugo mudou-se
definitivamente para Boa Vista – RR, trazendo consigo seu
automóvel. Nessa situação, Hugo não precisa promover
qualquer modificação no registro do veículo porque tanto
Trindade quanto Boa Vista são municípios do estado de
Roraima.

�� Daniela não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
mas tem Permissão para Dirigir. Nessa situação, Daniela
somente pode conduzir veículos quando acompanhada por
uma pessoa devidamente habilitada.

�� Flávia é uma motorista que está se aproximando de uma

faixa de pedestres em que não há sinalização semafórica.

Quando o veículo dirigido por Flávia está a vinte metros da

faixa, um pedestre começa atravessar a via sobre a referida

faixa. Nessa situação, Flávia deve parar o seu carro, dando

preferência ao pedestre.

�	 Tiago aproximou-se de um semáforo e notou que, apesar de

o sinal estar vermelho, havia ao lado da via um agente de

trânsito que ordenava aos motoristas que seguissem adiante.

Nessa situação, Tiago não deve obedecer às ordens do

referido agente porque elas não podem prevalecer sobre as

indicações do semáforo.

Ricardo, agente de trânsito do município de Boa Vista,

identificou que, há dez minutos, um motorista mantinha seu

automóvel imobilizado em um local de estacionamento proibido.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se

segue.

�
 Ricardo não poderá autuar o motorista pela infração antes

que ele saia do veículo, pois o fato de haver alguém dentro

do automóvel faz que ele não seja considerado estacionado,

mas apenas parado.

A derrota moral mais devastadora que os americanos

tiveram no Vietnã foi a revelação de que um jovem tenente de

infantaria chamado William Calley comandara na aldeia de My

Lai um massacre em que 500 civis vietnamitas foram mortos.

O crime ocorreu em 1968, mas Calley só foi à corte marcial dois

anos depois, quando então foram revelados detalhes pavorosos da

história. O tenente foi condenado a 10 anos de prisão, dos quais

cumpriu apenas quatro, sendo colocado em liberdade condicional

em 1974. Na semana passada, a opinião pública americana foi

apresentada a um episódio que, embora menos cruento, pode ter

sobre a avaliação da guerra no Iraque o mesmo efeito produzido

pelo massacre no Vietnã. A rede de televisão americana CBS

exibiu em horário nobre imagens de prisioneiros iraquianos sendo

torturados e humilhados por soldados americanos. O impacto de

ver soldados americanos, entre eles oficiais mulheres, foi ainda

maior por causa do cenário do crime, uma cadeia símbolo da

crueldade do regime do ditador deposto Saddam Hussein.

José Eduardo Barella. Os porões dos EUA. In: Veja, maio/2004.

A respeito do tema abordado no texto e suas implicações, julgue

os itens a seguir.

�� O texto mostra o tratamento dado a prisioneiros de guerra,

indivíduos que são protegidos pelo direito internacional

humanitário, juntamente com a população civil dos países

em guerra.

�� As oficiais mulheres, por serem vítimas de discriminação em

seu próprio país, de acordo com o texto, seriam perdoadas

pelos crimes cometidos contra os prisioneiros se chegassem

a ser julgadas. 
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�� Pelo fato de serem o país responsável pela riqueza de nações
distantes, inclusive a do Iraque, os Estados Unidos não
responderão, perante o direito internacional dos direitos
humanos, pelos crimes praticados por seus oficiais, mencionados
no texto, já que sua economia e estabilidade devem ser
preservadas.

�� O texto relata a ocorrência de ações que violam os princípios do
direito internacional humanitário, tanto no Vietnã quanto no
Iraque. 

�� No Brasil, a tortura só é permitida por lei quando necessária para
obter informações de presos tidos como extremamente perigosos
e que se negam a colaborar com a justiça, em obediência às
normas internacionais. 

Com relação aos direitos humanos e humanitários, julgue os itens
subseqüentes. 

�� É correto afirmar que todas as pessoas são titulares dos
chamados direitos humanos, sejam elas ricas ou pobres, do sexo
feminino ou masculino. Esses direitos devem ser respeitados
tanto pelos indivíduos quanto pelas nações.

�� Considere a seguinte situação hipotética. 

Ana, de família muito pobre, nasceu em uma fazenda no interior
de um estado brasileiro. Por falta de informação, os pais da
criança deixaram de registrar seu nascimento em cartório, de
forma que Ana não possui uma certidão de nascimento. 

Nesse situação, a obrigação do Estado brasileiro de proteger os
direitos humanos de Ana só existirá após o seu registro no
cartório da cidade mais próxima da fazenda.

Importante passo foi dado em favor da redução da criminalidade no
Brasil mediante a aprovação da lei que proíbe o porte de armas. A
respeito desse assunto e de outros tópicos a ele relacionados, julgue
os itens que se seguem. 

�� É permitido ao policial civil portar arma de fogo apenas se
estiver em serviço.

�	 Julgue a seguinte situação hipotética.

Francisco, funcionário de uma empresa de segurança, foi detido
e indiciado por estar portando arma de fogo enquanto trabalhava
em um banco.

Nessa situação, o responsável pela detenção agiu corretamente,
pois, segundo a nova lei, é proibido a Francisco o porte de arma
na situação apresentada. 

	
 Cabem ao Comando do Exército o registro e a concessão de
porte de arma para atiradores, colecionadores ou caçadores.

	� Devido à crescente violência nos centros urbanos, os guardas
municipais de todas as cidades brasileiras estão autorizados por
lei a portar arma de fogo.

	� Emprestar ou tomar emprestado arma de fogo de maneira ilegal
são crimes inafiançáveis.

	� Os guardas municipais podem utilizar armas de fogo ou recorrer
ao uso da força sempre que estiverem em situações que exijam
uma postura de autoridade, mesmo que seja apenas para manter
a paz no trânsito e em situações em que não há risco iminente.

O artigo 1.o da Declaração Universal dos Direitos Humanos

prega que “todos os homens nascem livres e iguais em

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e

devem agir em relação uns aos outros com espírito de

fraternidade”. A respeito do tema abordado e suas

implicações, julgue os seguintes itens.

	� É correto afirmar que o respeito aos direitos humanos

caminha de mãos dadas com a conscientização dos

povos com relação às responsabilidades que todos temos

pelo respeito à pessoa humana.

	� O espírito ditador de alguns governantes pelo mundo

afora, que geralmente está ligado à miséria e ao

sofrimento de muitas pessoas, é contrário aos princípios

ligados aos direitos humanos.

	� As crianças e os adolescentes devem ter seus direitos

humanos respeitados pela família, pela sociedade e pelo

Estado, a não ser que sejam considerados menores

infratores.

	� Considere a seguinte situação hipotética

Marcos, de 12 anos, foi surpreendido por dois guardas

municipais quando praticava ato criminoso com o uso de

violência.

Nessa situação, Marcos pode ser detido pela guarda, que

tem até uma semana para comunicar sua detenção aos

pais ou responsáveis pelo menor, de acordo com as

normas internacionais referentes a esse tópico. 

A lei e a ordem são pré-requisitos da civilização. Em

grande parte do mundo, elas parecem estar evaporando. Em

uma base mundial, a civilização, em muitos aspectos, parece

estar cedendo diante da barbárie. Fica no ar a pergunta. Pode

o ser humano melhorar sob o ponto de vista das relações

sociais da moralidade e da humanidade? Somos condenados

a viver a nossa tragédia histórica até o fim?

L e o n a r d o  B o f f ,  H á  a i n d a  e s p e r a n ç a ?

http://www.cddh.org.br/boff_02_04_04 (com adaptações).

Com relação ao tema abordado no texto acima e à luz dos

direitos humanos, julgue os itens a seguir.

	� O desabafo contido no texto se agrava com o terrorismo

generalizado presenciado pela população mundial nos

últimos anos.

		 O texto afirma que em todas as nações o respeito pelos

direitos humanos está desaparecendo.

�

 O texto defende a idéia de que a ordem e a lei, uma vez

cumpridos, podem contribuir para a diminuição da

violência, dispensando que cada ser humano contribua

individualmente para um mundo melhor e faça cada um

a sua parte.
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