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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir 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 respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• 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; o mouse está configurado para pessoas destras;
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há
restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos
mencionados.

PROVA OBJETIVA

Nossos projetos de vida dependem muito do futuro1

do país no qual vivemos. E o futuro de um país não é
obra do acaso ou da fatalidade. Uma nação se constrói.
E constrói-se no meio de embates muito intensos — e, às4

vezes, até violentos — entre grupos com visões de futuro,
concepções de desenvolvimento e interesses distintos e
conflitantes.7

Para muitos, os carros de luxo que trafegam pelos
bairros elegantes das capitais ou os telefones celulares não
constituem indicadores de modernidade.10

Modernidade seria assegurar a todos os habitantes
do país um padrão de vida compatível com o pleno exercício
dos direitos democráticos. Por isso, dão mais valor a um13

modelo de desenvolvimento que assegure a toda a população
alimentação, moradia, escola, hospital, transporte coletivo,
bibliotecas, parques públicos. Modernidade, para os que16

pensam assim, é sistema judiciário eficiente, com aplicação
rápida e democrática da justiça; são instituições públicas
sólidas e eficazes; é o controle nacional das decisões19

econômicas.
Plínio Arruda Sampaio. O Brasil em construção. In: Márcia Kupstas (Org.). Identidade
nacional em debate. São Paulo: Moderna, 1997, p. 27-9 (com adaptações).

Considerando a argumentação do texto acima bem como as
estruturas linguísticas nele utilizadas, julgue os itens a seguir.

1 Na linha 2, mantendo-se a correção gramatical do texto,
pode-se empregar em que ou onde em lugar de “no qual”.

2 Infere-se da leitura do texto que o futuro de um país seria
“obra do acaso” (R.3) se a modernidade não assegurasse um
padrão de vida democrático a todos os seus cidadãos.

3 Para evitar o emprego redundante de estruturas sintático-
semânticas, como o que se identifica no trecho “Uma nação
se constrói. E constrói-se no meio de embates muito
intensos” (R.3-4), poder-se-ia unir as ideias em um só
período sintático — Uma nação se constrói no meio de
embates —, o que preservaria a correção gramatical do
texto, mas reduziria a intensidade de sua argumentação.

4 Se o terceiro parágrafo do texto constituísse o corpo de um
documento oficial, como um relatório ou parecer, por
exemplo, seria necessário preservar o paralelismo entre as
ideias a respeito de “Modernidade” (R.11 e 16), por meio da
conjugação do verbo ser, nas linhas 11 e 17, no mesmo
tempo verbal.

5 O trecho “os que pensam assim” (R.16-17) retoma, por
coesão, o referente de “muitos” (R.8), bem como o sujeito
implícito da oração “dão mais valor a um modelo de
desenvolvimento” (R.13-14).

6 O emprego do sinal de ponto-e-vírgula, no último período
sintático do texto, apresenta a dupla função de deixar claras
as relações sintático-semânticas marcadas por vírgulas
dentro do período e deixar subentender “Modernidade”
(R.16) como o sujeito de “é sistema” (R.17), “são
instituições” (R.18) e “é o controle” (R.19).

Na verdade, o que hoje definimos como democracia1

só foi possível em sociedades de tipo capitalista, mas não
necessariamente de mercado. De modo geral, a
democratização das sociedades impõe limites ao mercado,4

assim como desigualdades sociais em geral não contribuem
para a fixação de uma tradição democrática. Penso que temos
de refletir um pouco a respeito do que significa democracia.7

Para mim, não se trata de um regime com características
fixas, mas de um processo que, apesar de constituir formas
institucionais, não se esgota nelas. É tempo de voltar ao10

filósofo Espinosa e imaginar a democracia como uma
potencialidade do social, que, se de um lado exige a criação
de formas e de configurações legais e institucionais, por13

outro não permite parar. A democratização no século XX
não se limitou à extensão de direitos políticos e civis. O tema
da igualdade atravessou, com maior ou menor força, as16

chamadas sociedades ocidentais.
Renato Lessa. Democracia em debate. In: Revista

Cult, n.º 137, ano 12, jul./2009, p. 57 (com adaptações).

Com base nas estruturas linguísticas e nas relações
argumentativas do texto acima, julgue os itens seguintes.

7 Seria mantida a coerência entre as ideias do texto caso o
segundo período sintático fosse introduzido com a expressão
Desse modo, em lugar de “De modo geral” (R.3).

8 Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual ao
se optar pela determinação do substantivo “respeito” (R.7),
juntando-se o artigo definido à preposição “a”, escrevendo-
se ao respeito.

9 Na linha 8, a flexão de singular em “não se trata” deve-se ao
emprego do singular em “um regime”.

10 Depreende-se da argumentação do texto que o autor
considera as instituições como as únicas “características
fixas” (R.8-9) aceitáveis de “democracia” (R.1 e 7).

11 Pela acepção usada no texto, o emprego da forma verbal
pronominal “se limitou” (R.15) exige a presença da
preposição a no complemento verbal; a substituição pela
forma não-pronominal — não limitou a extensão —, sem
uso da preposição, preservaria a correção gramatical, mas
mudaria o efeito da ideia de “democratização” (R.14).

12 Em textos de normatização mais rígida do que o texto
jornalístico, como os textos de documentos oficiais, a
contração de preposição com artigo, com em “da igualdade”
(R.16), deve ser desfeita, devendo-se escrever de a

igualdade, para que o sujeito da oração seja claramente
identificado.
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A história é o lugar onde acontece o processo1

da superação do particular e da afirmação do geral. Trata-se
da famosa astúcia da razão que se realiza na história. A
história é, portanto, a cena da dominação; dizendo de outro4

modo, a dominação se realiza na história. Poderíamos dizer
que a dominação tem características europeias, o que pode
inclusive ser confirmado historicamente. A globalização7

surgiu na Europa com o movimento protestante e hoje
domina o mundo.

O mundo é dominado pela racionalidade subjetiva,10

no contexto histórico dominado pela racionalidade europeia.
A dominação e a colonização do mundo são, portanto, as
últimas palavras da modernidade, e por isso temos de nos13

perguntar qual é o preço a pagar para sermos modernos e
entrarmos no mundo global.

Miroslav Milovic. Comunidade da diferença. Rio de Janeiro:

Relume Dumará, 2004, p. 20 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, tomando por base a organização do
texto acima.

13 Pela argumentação do texto, infere-se que, se não existisse
globalização, também não existiria o domínio da
racionalidade e, por consequência, não haveria colonização.

14 Na linha 2, a repetição da preposição de antes de
“superação”, “particular” e “afirmação” indica que esses três
termos estão empregados como complemento do nome
“processo”, caracterizando-o como acontecimento na
história.

15 Na organização da argumentação, a opção pelo uso do
futuro do pretérito na flexão do verbo auxiliar, em
“Poderíamos dizer” (R.5), indica que o autor, em um tempo
anterior à escrita do texto, considerava duvidosa a hipótese
de a dominação ter “características europeias” (R.6).

16 A relação entre as ideias do texto admite que, na linha 7,
fazendo-se os devidos ajustes na letra inicial maiúscula, o
sinal de ponto depois de “historicamente” seja substituído
pelo sinal de dois-pontos, de forma a deixar explícito um
argumento de confirmação histórica.

17 No período “A globalização (...) o mundo” (R.7-9), a
preposição “com” estabelece relação de adição entre
“globalização” e “movimento protestante”, podendo-se,
portanto, usar o verbo da segunda oração flexionado no
plural — dominam —, sem prejuízo da coerência e da
correção gramatical do texto.

18 No último período do texto, o emprego do conectivo “por
isso” evidencia a relação de causa e consequência
estabelecida entre as “últimas palavras da modernidade” —
a “dominação e a colonização” — e o questionamento sobre
o preço a pagar pela modernidade e globalização.

19 As regras gramaticais e a coerência textual permitem que o
trecho “sermos modernos e entrarmos” (R.14-15) seja
substituído por ser moderno e entrar, opção em que não se
evidencia o sujeito das orações, ao contrário do que ocorre
quando se emprega o infinitivo flexionado.

Não existem soluções mágicas, é claro, mas uma1

coisa é certa: uma crise global requer soluções globais.
Se não as encontrarmos, as consequências serão desastrosas,
a começar pela morte de 2 milhões de crianças nos próximos4

cinco anos. Por conta da globalização, ninguém será
poupado, especialmente aqueles que são vítimas inocentes:
as vulneráveis populações da África, por exemplo, e as7

mulheres. Ela atinge todos os aspectos da sociedade:
educação, segurança alimentar, as perspectivas de
desenvolvimento da chamada economia verde etc. Ela10

também fortalece o “egotismo nacionalista” e incrementa a
xenofobia. Esta crise, porém, não é apenas econômica; ela
também é uma crise moral. É uma crise institucional e13

filosófica do sistema que construímos.
O mundo ruma para a incerteza? In: Planeta, ago./2008, p. 51 (com adaptações).

Tomando por base a organização do texto acima, julgue os itens
que se seguem.

20 Amplia-se a possibilidade de a primeira asserção do texto
ser verdadeira, preservando-se a correção gramatical e a
coerência entre os argumentos, ao se substituir “Não
existem” (R.1) por Não devem haver.

21 A correção gramatical do texto seria preservada se fosse
empregada a forma verbal encontrássemos em lugar de
“encontrarmos” (R.3), com a vantagem de se reforçar a ideia
de condição expressa pela oração iniciada por “Se não” (R.3).

22 A vírgula empregada após “desastrosas” (R.3) separa a
oração “as consequências serão desastrosas” (R.3) de uma
outra, que lhe atribui uma circunstância, sendo também
coerente e gramaticalmente correto iniciá-la por começando,
em lugar de “a começar” (R.4).

23 No texto, dada a sua forma feminina, o pronome “Ela” (R.8)
tanto poderia remeter a “globalização” (R.5) quanto a “crise
global” (R.2), mas o trecho “Esta crise, porém” (R.12),
evidencia que, pela coerência da argumentação, o pronome
se refere a “crise global” (R.2).

24 Na linha 14, devido às relações de coesão do último período
do texto, estariam mantidas a correção gramatical e a
coerência do texto se fosse inserida a preposição de antes do
pronome “que”, escrevendo-se de que.

A respeito das normas estabelecidas para redação oficial, julgue
os próximos itens.

25 Documentos oficiais em forma de ofício, memorando, aviso
e exposição de motivos têm em comum, entre outras
características, a aposição da data de sua assinatura e
emissão, que deve estar alinhada à direita, logo após a
identificação do documento com o tipo, o número do
expediente e a sigla do órgão que o emite.

26 Respeita as normas de redação de documentos oficiais o
seguinte endereçamento de um envelope.

A Vossa Excelência
Dr. Cristóvão Hernandes
DD. Juiz de Direito da 99.ª Vara Cível
Rua Jardim da América, 2.345
01.000-101 Belo Horizonte – MG
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Julgue os seguintes itens, acerca da Organização Internacional de
Polícia Criminal (INTERPOL).

27 A INTERPOL administra cinco presídios, um em cada
continente, utilizados na guarda provisória de presos
procurados pelas polícias nacionais e no encarceramento de
criminosos de guerra.

28 A INTERPOL, que funciona como agência de ligação entre
os organismos policiais dos países-membros, mantém base
de dados que os auxilia no combate ao crime.

Com relação à Usina Hidrelétrica de Itaipu e ao acordo firmado
entre Brasil e Paraguai, em julho de 2009, no qual são revistas
cláusulas do Tratado de Itaipu, julgue os itens que se seguem.

29 Por esse acordo, o Paraguai tornou-se sócio minoritário da
Usina Hidrelétrica de Itaipu, com 30% de participação nos
lucros advindos da distribuição de energia elétrica, em razão
de as águas da represa terem inundado parte do território
paraguaio.

30 Segundo o acordo, o Paraguai pode vender parte da energia
gerada por Itaipu diretamente no mercado de energia
brasileiro. 

31 Localizada na fronteira brasileiro-paraguaia, Itaipu é a maior
usina hidrelétrica do mundo em capacidade de geração de
energia elétrica.

32 Em contrapartida às concessões brasileiras, o Paraguai
autorizou no acordo a instalação, em seu território, do
gasoduto Patagônia-São Paulo.

33 Os diretores e os conselheiros de Itaipu são indicados, em
igual número, pelo governo brasileiro e pelo paraguaio.

A figura acima mostra a parte superior de uma janela do Internet
Explorer 7 (IE7), em execução em um computador com sistema
operacional Windows Vista, em que a página da Web
http://www.google.com.br está sendo acessada. Com relação a
essa janela, ao IE7 e a conceitos de Internet, julgue os itens que
se seguem.

34 Ao se clicar o botão , a página que estiver sendo
exibida no navegador passará a ser a página inicial do IE7
sempre que este navegador for aberto.

35 O Google é um instrumento de busca que pode auxiliar a
execução de diversas atividades, como, por exemplo,
pesquisas escolares.

Julgue os itens a seguir, acerca de hardware e de software usados
em computadores pessoais.

36 ROM é um tipo de memória não volátil, tal que os dados
nela armazenados não são apagados quando há falha de
energia ou quando a energia do computador é desligada.

37 Existem dispositivos do tipo pendrive que possuem
capacidade de armazenamento de dados superior a 1 bilhão
de bytes. Esses dispositivos podem comunicar-se com o
computador por meio de porta USB.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Word
2002, com um texto em edição, em que nenhuma parte está
formatada como negrito, julgue os próximos itens.

38 Ao se clicar à direita da palavra “devidamente” e, em

seguida, clicar o botão , o símbolo  será exibido à
direita da referida palavra.

39 Ao se aplicar um clique duplo em um local da barra de título
que não contenha botão ou ícone, a janela mostrada será
maximizada.

40 O conteúdo da primeira linha do texto mostrado será
centralizado, após a realização da seguinte sequência de
ações: selecionar a referida linha; pressionar e manter

pressionada a tecla �; acionar a tecla �, pressionando-a

e liberando-a; liberar a tecla �.

Julgue os itens a seguir, considerando a figura acima, que mostra
uma planilha em edição no Excel 2002, com uma lista de preços
unitários de mesas e cadeiras, bem como a quantidade a ser
adquirida de cada item.

41 Para se calcular o preço total das oito cadeiras a serem
adquiridas, é suficiente clicar a célula D3, digitar =B3*C3 e,

em seguida, teclar �.

42 Ao se clicar a célula C3 e, em seguida, se clicar o botão

, a célula B3 será selecionada.

Com relação à Internet, julgue o item abaixo.

43 Na tecnologia TCP/IP, usada na Internet, um arquivo, ao ser
transferido, é transferido inteiro (sem ser dividido em vários
pedaços), e transita sempre por uma única rota entre os
computadores de origem e de destino, sempre que ocorre
uma transmissão.



UnB/CESPE – MJ/DPF 

Cargo: Escrivão de Polícia Federal – 4 –

Internet: <honeyclient.org>.

Considerando a figura acima, que apresenta o esquema de uma
rede de computadores conectada à Internet, na qual se destacam
elementos nomeados de #1 a #10, julgue os itens a seguir, a
respeito de redes de computadores, segurança de redes e
segurança da informação.

44 A figura acima apresenta pelo menos três redes de
computadores, sendo que duas delas adotam arquitetura
ponto a ponto.

45 Caso uma aplicação em execução no elemento #10 envie
com sucesso um pedido http para um servidor web em
funcionamento em #6 e receba como resposta uma página
HTML com centenas de kilobytes, o fluxo de pacotes
estabelecido entre os dois hosts será filtrado
obrigatoriamente pelo dispositivo #3.

46 O endereço IP 10.0.0.253 deve ser usado na URL inserida
em um browser em funcionamento em #10 para viabilizar a
comunicação entre esse browser e um servidor http em
funcionamento na porta 80 do dispositivo #7, caso não seja
possível usar um servidor de DNS em #10.

47 Se uma aplicação cliente de correio eletrônico, em
funcionamento em #5, recupera o conjunto de e-mails de
um usuário de serviço de e-mail do tipo POP3 localizado em
#10, então o fluxo de pacotes UDP deve ser estabelecido
entre esses computadores.

48 Se o elemento #10 estabelece uma comunicação bem-
sucedida com um serviço em #8 por meio de uma VPN
(virtual private network) com tunelamento, então os
números dos hosts de origem e destino de alguns dos
pacotes que passam por #9 são, respectivamente,
200.252.137.135 e 192.168.0.1.

Com relação a bancos de dados e processos de informação,
julgue os itens seguintes.

49 O uso de chaves estrangeiras em bancos de dados que
adotam modelos relacionais permite que o fortalecimento da
característica de integridade de dados seja melhor do que o
das características de confidencialidade, autenticidade e
disponibilidade de dados e informações.

50 O ciclo de vida da informação em uma organização pode
corresponder às seguintes fases: criação e recebimento;
distribuição; uso; manutenção; e descarte.

Considerando a figura acima, que apresenta uma janela com
algumas informações da central de segurança do Windows de um
sistema computacional (host) de uso pessoal ou corporativo,
julgue os próximos itens, a respeito de segurança da informação.

51 A atualização automática disponibilizada na janela exibida
acima é uma função que está mais relacionada à distribuição
de novas funções de segurança para o sistema operacional do
que à distribuição de novos patches (remendos) que corrijam
as vulnerabilidades de código presentes no sistema
operacional.

52 Na figura acima, o firewall assinalado como ativado, em sua
configuração padrão, possui um conjunto maior de regras
para bloqueio de conexões originadas de fora do computador
do que para as conexões originadas de dentro do
computador.

53 A configuração da proteção contra malwares exposta na
figura indica que existe no host uma base de assinaturas de
vírus instalada na máquina.

Acerca de arquivologia, julgue os itens a seguir.

54 O documento de arquivo somente adquire sentido se
relacionado ao meio que o produziu, e o seu conjunto tem de
retratar a estrutura e as funções do órgão que acumulou esse
documento.

55 O princípio de respeito aos fundos é fundamental para a
ordenação dos acervos arquivísticos de terceira idade, o que
torna evidente que a estrutura e o funcionamento da
administração são os elementos que guiam o arranjo dos
documentos.

56 A instabilidade institucional, uma das principais
características da administração pública brasileira,
geralmente motivada pela fusão, separação, extinção e
criação de órgãos públicos, enseja uma série de problemas
para a gestão dos arquivos desses órgãos. Para lidar com
esses problemas, o princípio da pertinência é o conceito
adequado.

57 Um dos critérios para que uma instituição pública ou privada
constitua um fundo de arquivo é possuir atribuições precisas
e estáveis, definidas por um texto com valor legal ou
regulamentar.

58 O tamanho do acervo documental e a sua complexidade
definem se o fundo de arquivo de uma instituição pública ou
privada é um fundo fechado ou aberto.
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A respeito do gerenciamento da informação e da gestão de

documentos, julgue os itens seguintes.

59 As informações contidas nos documentos de arquivo são

produzidas no ambiente interno da organização ou são

recebidas do ambiente externo e têm uma relação direta ou

indireta com a missão dessa organização.

60 A teoria dos valores de documentos, concebida por

Schellenberg, apesar da sua importância para a avaliação de

documentos, não permite definir se o documento é da fase

corrente, da intermediária ou da permanente.

61 Uma das funções do diagnóstico da situação arquivística é

reunir informações suficientes para a elaboração do código

de classificação e da tabela de temporalidade de documentos

de arquivo.

62 Documentos de arquivo produzidos ou recebidos por uma

instituição pública ou privada, com valor administrativo,

legal ou fiscal, considerados como parte do arquivo

intermediário dessa instituição, são também considerados

de valor secundário.

63 O protocolo é a porta de entrada e de saída dos documentos

de uma instituição e, por suas características, faz parte das

atividades dos arquivos correntes.

64 O acesso aos documentos recolhidos ao arquivo permanente,

por natureza, é restrito, e esses documentos podem ser

consultados apenas com autorização da instituição que os

acumulou.

Acerca das tipologias documentais e dos suportes físicos, julgue

os próximos itens.

65 Ofícios, memorandos, cartas, telegramas e e-mails são

tipologias documentais.

66 Documentos iconográficos são aqueles em formatos e

dimensões variáveis, com representações geográficas,

arquitetônicas ou de engenharia.

67 A microfilmagem é grande aliada da redução de espaço

ocupado pelos documentos arquivísticos em papel, bem

como da preservação dos documentos originais. Entretanto,

no caso dos documentos considerados de valor permanente,

a microfilmagem não permite a eliminação dos documentos

originais.

68 Uma base de dados desenvolvida em uma instituição pública

com vistas a atender, racionalizar e implementar uma de

suas funções deve ser considerada como parte dos arquivos

dessa instituição.

69 A luz solar, o ar seco, a elevada umidade, o mofo, as

grandes variações de temperatura e a poeira são, a médio e

longo prazos, prejudiciais à conservação dos documentos.

De acordo com o jornal espanhol El País, em 2009 o
contrabando de armas disparou nos países da América Latina,
tendo crescido 16% nos últimos 12 anos. O crime é apontado
como o principal problema desses países, provocando uma
grande quantidade de mortes. O índice de homicídios por
100.000 habitantes na América Latina é alarmante, sendo, por
exemplo, 28 no Brasil, 45 em El Salvador, 65 na Colômbia, 50 na
Guatemala.

Internet: <www.noticias.uol.com.br>.

Tendo como referência as informações apresentados no texto
acima, julgue o item que se segue.

70 Se, em cada grupo de 100.000 habitantes da Europa, a
probabilidade de que um cidadão desse grupo seja
assassinado é 30 vezes menor que essa mesma probabilidade
para habitantes de El Salvador ou da Guatemala, então, em
cada 100.000 habitantes da Europa, a probabilidade referida
é inferior a 10!5.

A Polícia Federal brasileira identificou pelo menos
17 cidades de fronteira como locais de entrada ilegal de armas; 6
dessas cidades estão na fronteira do Mato Grosso do Sul (MS)
com o Paraguai.

Internet: <www.estadao.com.br> (com adaptações).

Considerando as informações do texto acima, julgue o próximo
item.

71 Se uma organização criminosa escolher 6 das 17 cidades
citadas no texto, com exceção daquelas da fronteira do MS
com o Paraguai, para a entrada ilegal de armas no Brasil,
então essa organização terá mais de 500 maneiras diferentes
de fazer essa escolha.

RASCUNHO
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Considerando que, em um torneio de basquete, as 11 equipes
inscritas serão divididas nos grupos A e B, e que, para formar o
grupo A, serão sorteadas 5 equipes, julgue os itens que se
seguem.

72 A quantidade de maneiras distintas de se escolher as
5 equipes que formarão o grupo A será inferior a 400.

73 Considerando que cada equipe tenha 10 jogadores, entre
titulares e reservas, que os uniformes de 4 equipes sejam
completamente vermelhos, de 3 sejam completamente azuis
e de 4 equipes os uniformes tenham as cores azul e
vermelho, então a probabilidade de se escolher
aleatoriamente um jogador cujo uniforme seja somente
vermelho ou somente azul será inferior a 30%.

Texto para os itens de 74 a 81

Uma proposição é uma declaração que pode ser julgada
como verdadeira — V —, ou falsa — F —, mas não como V e
F simultaneamente. As proposições são, frequentemente,
simbolizadas por letras maiúsculas: A, B, C, D etc.

As proposições compostas são expressões construídas
a partir de outras proposições, usando-se símbolos lógicos, como
nos casos a seguir.
C A÷B, lida como “se A, então B”, tem valor lógico F quando

A for V e B for F; nos demais casos, será V;
C AwB, lida como “A ou B”, tem valor lógico F quando A e B

forem F; nos demais casos, será V;
C AvB, lida como “A e B”, tem valor lógico V quando A e B

forem V; nos demais casos, será F;
C ¬A é a negação de A: tem valor lógico F quando A for V, e

V, quando A for F.
Uma sequência de proposições A1, A2, ..., A

k
 é uma

dedução correta se a última proposição, A
k
, denominada

conclusão, é uma consequência das anteriores, consideradas V e
denominadas premissas.

Duas proposições são equivalentes quando têm os
mesmos valores lógicos para todos os possíveis valores lógicos
das proposições que as compõem.

A regra da contradição estabelece que, se, ao supor
verdadeira uma proposição P, for obtido que a proposição
Pv(¬P) é verdadeira, então P não pode ser verdadeira; P tem de
ser falsa.

A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem.

74 As proposições [Aw(¬B)]÷(¬A) e [(¬A)vB]w(¬A) são
equivalentes.

75 Considere as proposições A, B e C a seguir.
A: Se Jane é policial federal ou procuradora de justiça,
então Jane foi aprovada em concurso público.
B: Jane foi aprovada em concurso público.
C: Jane é policial federal ou procuradora de justiça.
Nesse caso, se A e B forem V, então C também será V.

76 As proposições “Se o delegado não prender o chefe da
quadrilha, então a operação agarra não será bem-sucedida”
e “Se o delegado prender o chefe da quadrilha, então a
operação agarra será bem-sucedida” são equivalentes.

RASCUNHO
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Ainda com relação ao texto, julgue os itens de 77 a 81.

77 Considere que um delegado, quando foi interrogar Carlos e

José, já sabia que, na quadrilha à qual estes pertenciam, os

comparsas ou falavam sempre a verdade ou sempre

mentiam. Considere, ainda, que, no interrogatório, Carlos

disse: José só fala a verdade, e José disse: Carlos e eu somos

de tipos opostos. Nesse caso, com base nessas declarações

e na regra da contradição, seria correto o delegado concluir

que Carlos e José mentiram.

78 Se A for a proposição “Todos os policiais são honestos”,

então a proposição ¬A estará enunciada corretamente por

“Nenhum policial é honesto”.

79 Independentemente dos valores lógicos atribuídos às

proposições A e B, a proposição [(A÷B)v(¬B)]÷(¬A) tem

somente o valor lógico F.

80 A sequência de proposições a seguir constitui uma dedução
correta.

Se Carlos não estudou, então ele fracassou na prova de Física.
Se Carlos jogou futebol, então ele não estudou.

Carlos não fracassou na prova de Física.
Carlos não jogou futebol.

81 Considere que as proposições da sequência a seguir sejam
verdadeiras.

Se Fred é policial, então ele tem porte de arma.
Fred mora em São Paulo ou ele é engenheiro.

Se Fred é engenheiro, então ele faz cálculos estruturais.
Fred não tem porte de arma.

Se Fred mora em São Paulo, então ele é policial.
Nesse caso, é correto inferir que a proposição “Fred não

mora em São Paulo” é uma conclusão verdadeira com base
nessa sequência.

RASCUNHO
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Julgue os seguintes itens, relativos a crimes contra a pessoa e
contra o patrimônio.

82 O crime de lesão corporal seguida de morte é preterdoloso,
havendo dolo na conduta antecedente e culpa na conduta
consequente.

83 Diferenciam-se os crimes de extorsão e estelionato, entre
outros aspectos, porque, no estelionato, a vítima quer
entregar o objeto, pois foi induzida ou mantida em erro pelo
agente mediante o emprego de fraude; enquanto, na extorsão,
a vítima despoja-se de seu patrimônio contra a sua vontade,
fazendo-o por ter sofrido violência ou grave ameaça.

Quanto a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade,
julgue os itens a seguir.

84 São elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo de
causalidade, tipicidade e culpabilidade, de forma que,
ausente qualquer dos elementos, a conduta será atípica para
o direito penal, mas poderá ser valorada pelos outros ramos
do direito, podendo configurar, por exemplo, ilícito
administrativo.

85 Os crimes comissivos por omissão — também chamados de
crimes omissivos impróprios — são aqueles para os quais o
tipo penal descreve uma ação, mas o resultado é obtido por
inação.

86 Para que se configure a legítima defesa, faz-se necessário
que a agressão sofrida pelo agente seja antijurídica, contrária
ao ordenamento jurídico, configurando, assim, um crime.

Julgue o item abaixo, acerca do concurso de pessoa e sujeito
ativo e passivo da infração penal.

87 Com relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica,
tem-se adotado a teoria da dupla imputação, segundo a qual
se responsabiliza não somente a pessoa jurídica, mas
também a pessoa física que agiu em nome do ente coletivo,
ou seja, há a possibilidade de se responsabilizar
simultaneamente a pessoa física e a jurídica.

A respeito dos crimes contra o patrimônio e contra a
administração pública, julgue os seguintes itens.

88 A causa de aumento de pena relativa à prática do crime de
furto durante o repouso noturno somente se aplica ao furto
simples e não às modalidades de furto qualificado, e
prevalece o entendimento de que o aumento de pena só é
cabível quando a subtração ocorre em casa ou em alguns
de seus compartimentos e em local habitado.

89 Considere a seguinte situação hipotética.
Tancredo recebeu, para si, R$ 2.000,00 entregues por
Fernando, em razão da sua função pública de agente da
Polícia Federal, para praticar ato legal, que lhe competia,
como forma de agrado.
Nessa situação, Tancredo não responderá pelo crime de
corrupção passiva, o qual, para se consumar, tem como
elementar do tipo a ilegalidade do ato praticado pelo
funcionário público.

90 Caso um policial federal preste ajuda a um contrabandista
para que este ingresse no país e concretize um contrabando,
consumar-se-á o crime de facilitação de contrabando, ainda
que o contrabandista não consiga ingressar no país com a
mercadoria.

Julgue os itens subsequentes quanto a prisão em flagrante, prova

e inquérito policial.

91 Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia

torna impossível a sua consumação.

92 Não se admite a acareação entre o acusado e a pessoa

ofendida, considerando-se que o acusado tem o direito

constitucional ao silêncio, e o ofendido não será

compromissado.

93 O término do inquérito policial é caracterizado pela

elaboração de um relatório e por sua juntada pela autoridade

policial responsável, que não pode, nesse relatório, indicar

testemunhas que não tiverem sido inquiridas.

94 No inquérito policial, o ofendido, ou seu representante legal,

e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será

realizada, ou não, a juízo da autoridade.

Acerca do inquérito policial, julgue os itens que se seguem.

95 O inquérito policial tem natureza judicial, visto que é um

procedimento inquisitório conduzido pela polícia judiciária,

com a finalidade de reunir elementos e informações

necessárias à elucidação do crime.

96 Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela

autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a

autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se

de outras provas tiver notícia, salvo com expressa

autorização judicial.

Julgue o item abaixo, a respeito da prova, considerando o

estabelecido no Código de Processo Penal.

97 Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de

ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o

interrogatório do réu preso por meio de sistema de

videoconferência.

Julgue o item a seguir, acerca das prisões cautelares.

98 Assemelham-se as prisões preventiva e temporária porque

ambas podem ser decretadas em qualquer fase da

investigação policial ou da ação penal. No entanto, a prisão

preventiva pressupõe requerimento das partes, ao passo que

a prisão temporária pode ser decretada de ofício pelo juiz.

Julgue os itens seguintes, relativos a crimes de tortura e

ambientais.

99 A prática de maus-tratos contra animais domésticos é

considerada crime contra o meio ambiente, sendo a morte do

animal causa especial de aumento de pena.

100 A prática do crime de tortura torna-se atípica se ocorrer em

razão de discriminação religiosa, pois, sendo laico o Estado,

este não pode se imiscuir em assuntos religiosos dos

cidadãos.
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Considerando a legislação penal especial, julgue os seguintes
itens.

101 Nos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, é isento
de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o
efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga,
era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha
sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

102 É atípica, por falta de previsão na legislação pertinente ao
assunto, a conduta do agente que simplesmente colabora,
como informante, com grupo ou associação destinada ao
tráfico ilícito de entorpecentes.

103 Segundo expressa disposição da lei pertinente ao assunto, o
crime de porte de arma de fogo de uso permitido é
inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada
em nome do agente.

Julgue os itens a seguir, acerca do comportamento
organizacional.

104 Segundo a teoria dos dois fatores de Herzberg, uma vez
disponibilizados, os fatores ligados ao ambiente do trabalho
garantem, de forma duradoura, a satisfação e a consequente
motivação para um bom desempenho do funcionário em seu
trabalho.

105 Ao considerar a teoria da equidade como forma de
maximizar o desempenho dos colaboradores que lhe estão
subordinados, o gestor público deve levar em conta que
qualquer injustiça sentida em relação às recompensas pode
motivar essas pessoas a agirem de forma a restaurar o senso
de equidade percebida.

A respeito da administração financeira e orçamentária, julgue os
itens que se seguem.

106 É função do Ministério da Justiça fazer que o governo
federal contemple em seu orçamento, que terá vigência de
quatro anos, os recursos necessários ao pleno funcionamento
do Departamento de Polícia Federal.

107 Com o advento do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI), houve grande
centralização da gestão de recursos, o que permitiu a
padronização dos métodos e rotinas de trabalho e restringiu
a gestão e o controle do ordenador de despesas, com a perda
da individualização dos recursos para cada unidade gestora.

108 Ao elaborar o planejamento orçamentário do seu órgão, o
agente público deve considerar que as obrigações de seu ente
público com terceiros compõem a dívida ativa da União.

109 A despesa orçamentária que percorre os estágios de
empenho e liquidação pode ser inscrita como restos a pagar,
que não podem, nesse caso, ser cancelados.

110 Nem todas as receitas são recolhidas à conta única do
Tesouro, podendo ser revertidas a outras contas-correntes.

Julgue os itens subsequentes, relativos à administração pública.

111 O poder de a administração pública impor sanções a
particulares não sujeitos à sua disciplina interna tem como
fundamento o poder disciplinar.

112 O princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade
retrata a presunção absoluta de que os atos praticados pela
administração pública são verdadeiros e estão em
consonância com as normas legais pertinentes.

No que se refere à organização administrativa da União e ao
regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue os
itens seguintes.

113 A empresa pública e a sociedade de economia mista podem
ser estruturadas mediante a adoção de qualquer uma das
formas societárias admitidas em direito.

114 O vencimento, a remuneração e o provento não podem ser
objeto de penhora, exceto no caso de prestação de alimentos
resultante de decisão judicial.

Quanto ao regime jurídico concernente aos funcionários policiais
civis da União e do Distrito Federal, bem como às sanções
aplicáveis aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

115 Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente constitui ato de improbidade administrativa
e, por consequência, impõe a aplicação da lei de
improbidade e a sujeição do responsável unicamente às
sanções nela previstas.

Julgue o item abaixo, que trata da ordem social.

116 A Constituição Federal de 1988 (CF) não reconhece aos
índios a propriedade sobre as terras por eles
tradicionalmente ocupadas.

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens
seguintes, à luz da CF.

117 Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento
de informações relativas à pessoa do impetrante ou à de
terceiros, constantes de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais ou de caráter público.

118 São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro de
Estado da Defesa, ministro de Estado da Fazenda e de oficial
da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.

Com fundamento nas regras estabelecidas na CF quanto à defesa
do Estado e das instituições democráticas, julgue os itens que se
seguem.

119 O decreto que instituir o estado de defesa pode estabelecer
restrições ao direito de reunião, ainda que exercida no seio
das associações.

120 A Polícia Federal tem competência constitucional para
prevenir e reprimir, com exclusividade, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto
para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados

fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Nos últimos anos, o mundo foi colocado diante de uma realidade nova: os sindicatos do crime

ultrapassaram as fronteiras geográficas dos países, com os objetivos de obter maiores resultados nas

operações delituosas e assegurar proteção e impunidade a seus agentes.

Em razão disso, a comunidade das nações entendeu a importância da criação de acordos

internacionais para uma ação conjunta contra o crime transnacional organizado. No ano de 1998, a

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) determinou a criação de um comitê de

trabalho com o fim específico de elaborar uma convenção internacional para enfrentar esses crimes.

Em dezembro de 1999, realizou-se em Palermo, Itália, uma reunião para a assinatura da

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional — a Convenção de

Palermo —, que identificou que os países estão diante de um gravíssimo problema, que só pode ser

eliminado mediante uma ação conjunta da comunidade das nações.

Essa Convenção, que foi adotada pela ONU em novembro de 2000, na Assembleia Geral do

Milênio, é suplementada por três documentos que abordam áreas específicas de atuação do crime

organizado:

• o protocolo para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres

e crianças;

• o protocolo contra o contrabando de imigrantes por terra, ar e mar;

• o protocolo contra a fabricação ilegal e o tráfico de armas de fogo, incluindo peças,

acessórios e munições.

O problema da corrupção também foi abordado nos documentos; neles há propostas para

agravar as sanções contra esse tipo de crime. A Convenção trata, ainda, de aspectos relacionados

com a extradição de criminosos e a transferência de presos, respeitando a legislação nacional dos

países.

O Congresso Nacional do nosso país aprovou, em maio de 2003, o texto da Convenção de

Palermo, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Decreto n.º 5.015, de 12 de março de 2004,

sacramentou a adesão do Brasil a esse documento.
Convenção de Palermo (fragmento). In: Estudos

Avançados. USP, 21 (61), 2007, p. 102 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os

seguintes aspectos:

< importância da Convenção de Palermo;

< crime organizado e direitos humanos;

< medidas de combate ao poder financeiro do crime organizado.
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