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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 
2. Esta prova contém 39 (trinta e nove) questões numeradas de 02 a 40, valendo 5 (cinco) 

pontos cada e valor total de 195 (cento e noventa e cinco) pontos. 
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 04 (quatro) horas 

incluindo o preenchimento da folha de respostas. 
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta 

(tinta azul ou preta). 
5. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 
6. Prova sem consulta. 
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou 

em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.  
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares. 
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, somente no intervalo de tempo 
abrangido dentro da segunda hora de realização da prova, ou seja, das 09:01 às 10:00h, e 
devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

10. Ao final de cada prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva mais o 
caderno de prova, devidamente preenchidos, assinados e conferidos. 

                                                                                                                                     

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

NOME: ___________________________________________________________ 
 
LOCAL DE PROVA: _________________________________ SALA: __________ 
 
DATA: 30Jun13 
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ATENÇÃO 
 

ANTES DE INICIAR SUA PROVA, VOCÊ DEVERÁ ASSINALAR, 
NO CAMPO DESTINADO À 1ª (PRIMEIRA) QUESTÃO DA SUA 
FOLHA DE RESPOSTAS, O TIPO DE PROVA QUE ESTÁ 
FAZENDO, SOB PENA DE ANULAÇÃO. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPO DESTINADO À MARCAÇÃO DO TIPO DE PROVA: 

 Prova A – AZUL – marcar letra A 
 

 Prova B – BRANCA – marcar letra B 
 

 Prova C – VERDE – marcar letra C 
 

 Prova D – AMARELA – marcar letra D 
 

A marcação das respostas do caderno de provas 
inicia-se a partir da questão nº. 02 (dois) até 

 a questão nº. 40 (quarenta). 

ATENÇÃO 
 

1ª QUESTÃO – ESTA QUESTÃO NÃO SE REFERE À 
PROVA DE CONHECIMENTOS DO CONCURSO. 
VOCÊ DEVERÁ MARCAR NA FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBRIGATORIAMENTE, A 

ALTERNATIVA “A” QUE CORRESPONDE AO SEU 
CADERNO DE PROVAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Meio covarde 

Ivan Ângelo 
 

Eu devia ter dezesseis, dezoito anos no máximo. Teresa era uma vizinha 
nova e falada. Não eram necessários muitos motivos para uma moça ficar falada 
naqueles anos 50, mas Teresa conseguiu reunir quase todos: decote, vestido 
justo, batom vermelho, sardas, tempo demais na janela, marido noturno e 
bissexto, muito bolero no toca-discos e, motivo dos motivos, corpo em forma de 
violão, como se dizia. Entre a minha casa e a dela havia um muro. Na época da 
antiga vizinha, velha, feia, engraçada, amiga que eu visitava sempre, costumava 
pular nosso muro para encurtar caminho. Ela não se importava e eu era quase 
uma criança. Agora, olhando disfarçadamente a nova vizinha, eu ficava pensando 
como seria bom pular o muro outra vez. Mas para essas coisas sou meio covarde. 
 

O muro ficava na área do tanque de lavar roupa. Do lado de lá, ela 
cantava com uma voz sensual, inquietante. Meu pai não gostava, sabe-se lá por 
quê. Minha mãe também não, pode-se imaginar por quê. Talvez os motivos dele e 
dela convergissem para o mesmo ponto, embora diferentes, ponto que era o meu 
motivo para gostar tanto daquele canto. A voz ficava equilibrando-se em cima do 
muro: "Meu bem, esse seu corpo parece, do jeito que ele me aquece, um 
amendoim torradinho". Dava para ouvir minha mãe murmurar: "Sem-vergonha". O 
"torradinho" era quase um gemido rouco, talvez ela cantasse de olhos fechados. 
De vez em quando umas calcinhas de renda eram penduradas no varal. Minha 
mãe não suportava aquilo. Eu tinha vontade de espiar por cima do muro para ver o 
que ela estava fazendo, mas para essas coisas sou meio covarde. 
 

Não era casada - a suspeita era geral. Mulher casada procura as 
vizinhas, apresenta o marido, pede uma xícara de arroz emprestado. A 
independência de Teresa insultava a comunidade solidária de mães, avós e filhas, 
sempre se socorrendo com um molhozinho de couve, uma olhadinha no bebê, um 
trocadinho para o ônibus. Os homens tinham pouco que fazer naquele quarteirão: 
meninos jogando bola na rua, adolescentes trabalhando como office-boys ou 
balconistas de dia e estudando à noite, maridos trabalhando de dia e relaxando à 
noite com uma cervejinha — todos desejando Teresa. Quando eu voltava do 
colégio, perto da meia-noite, via-a no alto do alpendre, esperando o marido, o 
amante: o homem. Eu olhava, ela fumava, eu passava, ela ficava. Com a repetição 
Teresa já me sorria, mas eu desconfiava do ar zombeteiro dela e nunca acreditei 
no sorriso. Tinha vontade de enfrentá-la e perguntar, bem atrevido: está rindo de 
mim ou pra mim? Em casa, na frente do espelho, ensaiava o tom, mãos na 
cintura. Quando vinha no bonde, de volta do colégio, planejava: hoje eu falo. Mas 
nunca consegui. Sou meio covarde para essas coisas. 
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Uma noite ela assoviou. Usava-se naqueles anos um assovio de 
galanteio, de homem para mulher, um silvo curto logo emendado num mais longo, 
fui-fuiiiu, que podia ser traduzido em palavras, e até era às vezes, quando a 
pessoa queria ser mais discreta, ou quando estava contando que assoviaram para 
ela, e nesse caso a garota falava: fulano fez um fui-fuiu pra mim. As mulheres às 
vezes usavam o assovio para imitar com certa graça o jeito cafajeste dos homens, 
e foi o que Teresa fez naquela noite. Tomei coragem, voltei, abri o portão, subi as 
escadas, parei na sua frente no alpendre. Ela vestia um penhoar azul e sorria da 
minha ousadia. Eu pretendia parecer desafiador, seguro, dono da situação, mas o 
sorriso dela não indicava nada disso. Teresa disse com malícia que o marido 
estava para chegar, não seria bom encontrar-me ali. Concentrei-me no papel 
tantas vezes ensaiado, respondi que seria ótimo se ele chegasse, que assim eu 
poderia explicar que ela havia assoviado, que eu havia subido para tomar 
satisfações, que não sou palhaço... Não creio que a representação tenha sido 
muito boa: ela continuava sorrindo. Recostou-se na amurada, usando a luz do 
alpendre como uma atriz num palco, e sua voz quente convidou: "Ele não vem 
hoje. Quer entrar um pouco?" Deveria ter sido mais prudente e recusado, mas 
para essas coisas não sou covarde. 
 

Entrei, conversamos sobre o meu futuro e o passado dela. Vem cá ver 
minhas fotos, me disse, e eu a segui até um quarto pequeno onde havia uma 
grande cama, um guarda-roupa, uma mesinha com um abajur. Senta, ela disse. 
Apanhou no guarda-roupa uma caixa e mostrou-me fotografias de quando era 
mocinha, cartas apaixonadas de antigos namorados, retratos deles ou de outros 
com declarações de amor nas costas e uns versos dedicados a ela pelo namorado 
atual. "Ele não é meu marido, não." Eram sonetos copiados de Camões, palavra 
por palavra. Amor é ferida que dói e não se sente. Busque amor, novas artes, novo 
engenho. Alma minha gentil que te partiste. "Eu não gosto muito dele, mas gosto 
que ele me ame assim. Os meus namorados sempre me amaram muito." Tive 
ciúmes deles e vontade de contar a ela que os sonetos eram de Camões, mas 
para essas coisas sou meio covarde. 
 

A roupa que Teresa vestia nem sempre estava onde deveria estar. 
Conversar em cima de uma cama, recostar, mudar o braço de apoio, apanhar 
coisas para mostrar, buscar conforto são movimentos que podem impedir um 
penhoar azul de cumprir seu papel, mesmo que a pessoa não queira. Quando 
chegou a hora de falarmos de nós, disse-lhe que seus olhares e sorrisos me 
pareciam zombaria e me deixavam encabulado. Que tinha vontade de perguntar a 
ela "o quê que há?", em tom de briga. Que tinha só dezessete (ou dezoito?) anos. 
Ela falou que me achava muito sério para minha idade, muito bonitinho também, 
que quando ouvia barulho de bonde depois das onze corna para o alpendre para 
me ver e que às vezes me olhava por cima do muro. Tive vontade de contar que 
sonhava muito com ela. Mas para essas coisas sou meio covarde. 
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Quase de manhã, pulei o muro que dava para minha casa. Ela me disse 
que voltasse outras vezes. Era perigoso e eu deveria ter recusado. Mas para 
essas coisas não sou covarde. 

O texto acima foi extraído do livro “O ladrão de sonhos e outras histórias”, Editora 
Ática – São Paulo, 1994, pág. 46. 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
 

2ª QUESTÃO – De acordo com o texto é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  O narrador não participa da história. 
B. (   )  O narrador participa ativamente da história. 
C. (   )  A personagem Teresa é quem narra a história. 
D. (   )  A marido de Teresa  é quem narra a história. 

3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. No primeiro parágrafo do texto, 
Meio Covarde, de Ivan Ângelo, o autor utiliza-se inicialmente de verbos pretéritos, 
contudo, ao final de cada parágrafo, o autor encerra com o seguinte bordão: “Mas 
para essas coisas eu sou meio covarde.”. A estratégia utilizada por Ivan Ângelo 
revela que: 

A. (   )  O narrador conserva ainda, ao tempo da narrativa, algumas 
características da juventude. 

B. (   )  O autor, apesar de escrever de forma acurada, comete um pequeno 
deslize no uso dos tempos verbais. 

C. (   )  O narrador, ao tempo da narrativa, demonstra que não conserva 
nenhuma das características da sua juventude. 

D. (   )  O uso de diferentes tempos verbais revela que não há a presença de um 
narrador. 

 
 
4ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto às características e 
hábitos que definem Teresa como uma mulher falada pela comunidade local:  
 
A. (   )  Receber cartas de antigos namorados. 
B. (   )  Trajar um penhoar azul. 
C. (   )   Assoviar como forma de imitar os homens. 
D. (   )  Uso de batom vermelho, vestido justo e ouvir boleros.  
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5ª QUESTÃO – Com relação ao muro que fazia divisória entre a residência do 
narrador e a casa de Teresa, é CORRETO afirmar que:  
 
A. (   )  A parte do muro que ficava próximo ao alpendre da casa de Teresa era 

também o lugar onde o narrador mais gostava de ficar. 
B. (   )  O narrador não conseguiria transpor o muro que faz a divisória entre as 

duas moradias. 
C. (   )  A parte do muro que ficava próximo à área de tanque da casa de Teresa 

era também o lugar onde o narrador mais gostava de ficar. 
D. (   )  Se o narrador pulasse o muro não conseguiria acessar a casa de Teresa. 
 
 
6ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. Na expressão “Do lado de lá, ela 
cantava com uma voz sensual, inquietante”, o autor se refere a seguinte situação: 
 
A. (   )  A voz de Teresa, sensual, inquietava pelo desafino e pelo timbre. 
B. (   )  A voz de Teresa nada tinha de sensual, era apenas inquietante. 
C. (   )  A voz de Teresa, de tão sensual, inquietava o espírito dos ouvintes e 

acendia o desejo dos homens. 
D. (   )  A voz de Teresa era sensual, porém estridente. 
 
7ª QUESTÃO – Acerca da independência de Teresa é CORRETO afirmar que:  
 
A. (   )  Irritava a comunidade de mães, avós e filhas. 
B. (   )  Insultava a comunidade de mães, avós e filhas. 
C. (   )  Agitava a comunidade de mães, avós e filhas. 
D. (   )  Humilhava a comunidade de mães, avós e filhas. 
 
8ª QUESTÃO – Quando Teresa percebeu a ousadia do narrador em se aproximar 
da casa, é CORRETO afirmar que ela teve a seguinte reação:  
 
A. (   )  Sorriu e não convidou o narrador para entrar. 
B. (   )  Sorriu e convidou o narrador para entrar. 
C. (   )  Não sorriu e convidou o narrador para entrar. 
D. (   )  Não sorriu e não convidou o narrador para entrar. 
 
 
9ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. No trecho, “Recostou-se na 
amurada, usando a luz do alpendre como uma atriz num palco, e sua voz quente 
convidou”, o termo em negrito representa a seguinte figura de linguagem: 
 
A. (   )  Sinestesia. 
B. (   )  Anacoluto. 
C. (   )  Polissíndeto. 
D. (   )  Perífrase. 
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10ª QUESTÃO - No trecho, “(...) Tive ciúmes deles e vontade de contar a ela que 
os sonetos eram de Camões, mas para essas coisas sou meio covarde.”, é 
CORRETO  dizer que:  
 
A. (   )  O narrador sente ciúmes porque os versos utilizados pelo namorado de 

Teresa eram de Camões. 
B. (   )  O narrador atribui sua covardia aos ciúmes que sente de Teresa. 
C. (   )  O narrador revela sua paixão por Teresa e a insegurança de adolescente 

frente ao objeto de sua paixão. 
D. (   )  O narrador não conta a Teresa que os versos eram de Camões por medo 

do namorado dela. 
 
11ª QUESTÃO - Marque a alternativa que corresponda à figura de linguagem 
presente na passagem, “Amor é ferida que dói e não se sente. Busque amor, 
novas artes, novo engenho. Alma minha gentil que te partiste.”. 
 
A. (   )  Intertextualidade. 
B. (   )  Anglicanismo. 
C. (   )  Hibridismo. 
D. (   )  Arcaísmo. 
 

GRAMÁTICA 
 
12ª QUESTÃO – Assinale a alternativa CORRETA com relação à formação de 
palavras por derivação regressiva: 
 
A. (   )  Abalar. 
B. (   )  Alistamento. 
C. (   )  Alistar.  
D. (   )  Abalo. 
 
 
13ª QUESTÃO – Nas afirmativas abaixo, marque “V” se for verdadeira ou “F” se 
for falsa. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas 
CORRETA: 
 
 (    ) O silêncio dos inocentes. (frase nominal) 
 (    ) O homem é produto do meio. (oração / período simples) 
 (    ) O silêncio vale ouro. (frase nominal) 
 (    ) Pedro chegou motorizado e saiu a pé. (oração / período composto)  
 
A. (   )  F, V, V, V. 
B. (   )  V, F, V, V. 
C. (   )  V, V, V, F. 
D. (   )  V, V, F, V.  
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14ª QUESTÃO – Nas alternativas abaixo, marque “V” se for verdadeira ou “F” se 
for falsa. Em seguida, marque  a alternativa que contém a sequência de respostas 
CORRETA: 
 
 (    ) As flores têm pétalas vermelhas. (oração com sujeito simples) 
 (    ) Havia flores na varanda. (Oração sem sujeito) 
 (    ) Amanheceu subitamente. (Oração sem sujeito)  
 (    ) Fazia um calor terrível. (oração com sujeito simples/paciente) 
 
A. (   )  V, V, V, F.  
B. (   )  V, V, F, V. 
C. (   )  F, V, V, V. 
D. (   )  V, F, V, V. 
 
 
15ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cuja função sintática do 
pronome relativo, inserta entre parênteses, se encontra de acordo com a norma 
gramatical:  
 
A. (   )  As Candidatas que se prepararam bem foram aprovadas. (Objeto direto) 
B. (   )  As Candidatas que se prepararam bem foram aprovadas. (Sujeito)   
C. (   )  As Candidatas que se prepararam bem foram aprovadas. (Objeto 

indireto)   
D. (   )  As Candidatas que se prepararam bem foram aprovadas. (Predicativo do 

sujeito)   
 
 
16ª QUESTÃO -  Marque a alternativa em que a palavra negritada exprima um 
verbo do modo indicativo. 
 
A. (   )  O roubo ocorreu na semana passada e o agente ainda não foi preso. 
B. (   )  Foram presos acusados de roubo. 
C. (   )  Jure-me carinho e roubo-lhe  doces beijos. 
D. (   )   Assistimos ao filme “o roubo do trem pagador.” 

 
17ª QUESTÃO -  Marque a opção cuja oração seja substantiva reduzida de 
infinitivo. 

A. (   )  Melhor que fiquemos atentos às novidades. 
B. (   )  Vieram alunos conduzindo cartazes. 
C. (   )  Encontrar funcionários dedicados não é fácil. 
D. (   )  Por não gostar de matemática, não fiz a prova. 
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18ª QUESTÃO -  Quanto a colocação pronominal, marque a opção CORRETA: 

A. (   )  Dê-me um segundo e lhe responderei a questão. 
B. (   )  Falaria-lhe-ia sobre a prova se você não fosse tão impaciente. 
C. (   )  Me faça um favor, desista dessa loucura. 
D. (   )  Não agrada-me a soberba de algumas pessoas. 
 

19ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA em que a oração apresenta um 
vício de linguagem. 

A. (   )  Quando olhei para Teresa vi aquele batom chamativo na boca dela. 
B. (   )  Teresa vestia um penhoar azul e sorria da minha ousadia 
C. (   )  Bons ventos o levem! 
D. (   )  Partir-lhe-ia o coração se partíssemos. 
 

20ª QUESTÃO – Marque   a alternativa CORRETA, cuja  oração apresenta um 
paradoxo. 

A. (   )  Oh, desafortunado amigo, cuja glória o leva a semear e colher felicidade. 
B. (   )  O vento forte dizia-lhe ao pé do ouvido o quão perigoso seria insistir na 

travessia do deserto escaldante 
C. (   )  Na ânsia de chegar, voavam baixo pela estrada sinuosa. 
D. (   )  Pacientemente, limava, cortava, limpava e voltava a limar a pequena 

obra de arte. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
 
21ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Dados os polinômios A = 6x5 + 
3x4 – 13x3 - 4x2 + 5x + 3   e  B = 3x3 – 2x -1.  Dividindo A por B,  o valor 
numérico do quociente para  X igual a – 2, é: 

A. (   )  -13 
B. (   )  3 
C. (   )  7 
D. (   )  –9 
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22ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Sabendo que e  

, o valor de , é: 
 
A. (   )  94 
B. (   )  28 
C. (   )  784 
D. (   )  6 
 
 
23ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA.  

O produto das raízes da equação , é: 
 
A. (   )  + 6 
B. (   )  – 5 
C. (   )  – 6 
D. (   )  +1 
 
 
24ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Um automóvel está com o 
tanque de combustível abastecido até a terça parte de sua capacidade. Para 
completar o tanque basta colocar 32 litros a mais. A capacidade do tanque, em m3, 
é: 
 
A. (   )  48 m3 
B. (   )  0,48 m3 
C. (   )  0,048 m3 
D. (   )  480 m3 
 
 
25ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A razão entre o número de 
homens (H) para o número de mulheres (M) presentes em uma reunião 
empresarial era, no momento da contagem, de 5 para 1. Em seguida apareceu 
mais 2 homens para a reunião, assim, a razão passou a ser de 6 para 1. O 
número de homens (H) presentes ao final da reunião é representado pela 
equação: 
 
A. (   )  H = 2M 
B. (   )  H = 10M 
C. (   )  H = M – 8 
D. (   )  H = M + 8 
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26ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA.  
A densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes e 
sua área.  Qual a área, em m2,de uma determinada região que possui população 
de 52.500 habitantes e uma densidade demográfica igual a 175 hab/Km2? 
 
A. (   )  300  m2 
B. (   )  3.108  m2 
C. (   )  3.102 m2 
D. (   )  3.105  m2 
 
 
 
27ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. 
 Seja F: R      R uma função tal que: 
 

I)  

II) e  
 

Nessas condições o valor de , é: 
 
A. (   )  10,666... 
B. (   )  1,666... 
C. (   )  16,6.... 
D. (   )  0,666... 
 
 
28ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. O número de uma certa cultura 
de bactérias, após  o  início  de  certo experimento,  é  dado  pela  fórmula  y (t) = 
1000.90,2 t .  Nessas condições, após ter dado início ao experimento a cultura 
terá 81.000 bactérias, e em quanto tempo isso acontece?  
 
A. (   )  20 horas 
B. (   )  6 horas 
C. (   )  10 horas 
D. (   )  6 minutos 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
29ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. 
   
A. (   )  O Linux só permite trabalhar em ambiente gráfico. 
B. (   )  O primeiro sistema operacional a definir esquema de ícones para 

acessar aplicativos foi o Windows. 
C. (   )  O MAC OS possui licença de uso GPL. 
D. (   )  Nos sistemas operacionais da Microsoft, somente a partir da versão NT o 

Windows passou a ser um sistema operacional, desvinculando-se do 
DOS. 

 
 
30ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Utilizando o navegador internet, 
foi selecionado um texto contido de uma página que se deseja colar em um 
documento já previamente digitado no Word, mantendo a formatação do novo 
texto semelhante à do documento. Qual opção para realizar esse procedimento? 
 
A. (   )  Utilizar “Colar Especial” opção “Formato HTML”. 
B. (   )  Utilizar “Colar Especial” opção “Colar como imagem”. 
C. (   )  Utilizar “Colar Especial” opção “Texto não formatado”. 
D. (   )  Utilizar somente “Colar”. 
 
 
31ª QUESTÃO – Marque a alternativa onde todos os itens listados são  hardware: 
 
A. (   )  Driver de Vídeo, Gravador de CD/DVD, Placa-mãe. 
B. (   )  Linux, Emulador de Terminal, Teclado. 
C. (   )  Mouse, Caixa de Som, BrOffice. 
D. (   )  Monitor, CPU, Placa de Som. 
 
 
32ª QUESTÃO - Sobre licenciamento de software, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (   )  Software livre é aquele disponível para utilização, cópia e distribuição, 

seja no formato original ou alterado, com custo ou não. 
B. (   )  Todo software gratuito é software livre 
C. (   )  Todo programa gratuito pode ser redistribuído. 
D. (   )  Todo software de domínio público, incluindo as suas versões 

modificadas, são consideradas software livre. 
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NOÇÕES DE DIREITO 

 
 
33ª QUESTÃO – A Lei nº 11.340/2006 cria mecanismos para coibir e prevenir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher.  
Ao tratar das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a “Lei Maria 
da Penha” define que a violência que inclui, entre outros fatores, qualquer conduta 
que cause à mulher dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, é entendida como: 
 
A. (   )  violência moral. 
B. (   )  violência psicológica. 
C. (   )  maus tratos. 
D. (   )  violência de gênero. 
 
 
34ª QUESTÃO – A Assembléia Geral da ONU proclamou a Declaração Universal 
dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e 
todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da 
sociedade, tendo sempre em mente a Declaração, se esforce, através do ensino e 
da educação, por promover o respeito a direitos e liberdades.  
 
A respeito do conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre as 
assertivas abaixo, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. Em 
seguida, assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA de 
respostas. 
 
(    ) Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, 

nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma 
família. 

(    ) O casamento será válido desde que exista o livre e pleno consentimento de 
pelo menos um dos nubentes. 

(    ) Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

(    ) A vontade do povo será a base da autoridade do Governo.  
 
A. (   )  V, F, V, V 
B. (   )  F, V, F, V 
C. (   )  V, F, V, F 
D. (   )  F, V, F, F 
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35ª QUESTÃO – A respeito da Lei nº 15.301/2004, que institui as carreiras do 
Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo no Estado de Minas 
Gerais, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  a mudança de lotação de cargos e a transferência de servidores entre os 

órgãos e as entidades do Poder Executivo somente serão permitidas 
dentro do mesmo quadro de pessoal. 

B. (   )  na Polícia Militar, são distintos os cargos das carreiras de Auxiliar 
Administrativo e Assistente Administrativo.  

C. (   )  a cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras instituídas por esta 
lei para órgão ou entidade em que não haja carreira a que pertença o 
servidor não será permitida em nenhuma hipótese. 

D. (   )  o concurso público para ingresso nas carreiras de que trata a Lei nº 
15.301 será de caráter exclusivamente classificatório. 

 
36ª QUESTÃO – Nas assertivas abaixo, marque “V” se for verdadeira ou “F” se for 
falsa. A seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas 
CORRETA, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988: 
 
(    ) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença.  
(    ) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, em todos os casos, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal.  

(    ) A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais. 

(    ) Constitui crime afiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis 
ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

 
A. (   )  F,F,V,V. 
B. (   )  V,F,V,F. 
C. (   )  V,V,F,V. 
D. (   )  F,V,F,F. 
 
37ª QUESTÃO – De acordo com o art. 14, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, que trata “dos direitos políticos”, marque a 
alternativa CORRETA. 
 
A. (   )  Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do 

serviço militar obrigatório, os conscritos. 
B. (   )  É exigido a idade mínima de 30 (trinta) anos para se eleger Senador. 
C. (   )  O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no 

prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com 
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provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 
D. (   )  A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 

publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até dois anos da data 
de sua vigência. 

 
38ª QUESTÃO – A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trata 
em seu artigo 37, sobre as disposições gerais da Administração Pública. Assim, 
com base neste artigo, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (   )  Um dos princípios expressamente disposto no artigo 37, caput,  é o da 

Razoabilidade. 
B. (   )  Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 

instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei ordinária, neste último caso, definir as áreas de 
sua atuação.  

C. (   )  A proibição de acumular cargos públicos estende-se a empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

D. (   )  Os atos de improbidade administrativa importarão, dentre outras coisas, 
a cassação  dos direitos políticos, na forma e gradação previstas em lei. 

 
39ª QUESTÃO – A Lei nº 15.301/2004, institui as carreiras do Grupo de Atividades 
de Defesa Social do Poder Executivo no Estado de Minas Gerais.  
Conforme descrito no art 2º da Lei, dentre as definições abaixo, relacione a 1ª 
coluna de acordo com a 2ª, de alto a baixo, e em seguida marque a alternativa 
CORRETA.  
 

 
A. (   )  3 – 2 – 1 – 4  
B. (   )  3 – 1 – 2 – 4  
C. (   )  4 – 1 – 2 – 3  
D. (   )  4 – 2 – 1 – 3     

1. Carreira  (     )  posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo 
nível de determinada carreira. 

2. Quadro de 
pessoal  

(     )  conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento 
em comissão de órgão ou entidade. 

3. Nível  (     )  conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados 
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em 
níveis e graus, escalonados em função do grau de 
responsabilidade e das atribuições da carreira. 

4. Grau  (     )  posição do servidor no escalonamento vertical dentro da 
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, 
com os mesmos requisitos de capacitação e mesma 
natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades. 
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40ª QUESTÃO – De acordo com a Lei nº 11.343/06 (Institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do 
uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 
drogas; define crimes e dá outras providências), marque a alternativa que 
representa um dos objetivos do Sisnad:  
 
A. (   )  Promover a responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, 

reconhecendo a importância da participação social nas atividades do 
Sisnad. 

B. (   )  Promover os valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, 
reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de 
drogas e outros comportamentos correlacionados. 

C. (   )  Promover os consensos nacionais, de ampla participação social, para o 
estabelecimento dos fundamentos e estratégias do Sisnad.  

D. (   )  Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de 
repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas 
públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito 
Federal, Estados e Municípios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------- corte aqui------------------------------------------------- 
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