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PORTUGUÊS

Para a resolução das questões de 01 a 05, considere o Texto I.

TEXTO I

01 – Comparando a atitude de Manolito no segundo e no terceiro
quadrinhos, podemos afirmar que:

A) No segundo quadrinho, Manolito demonstra desinteresse
pela pergunta de Mafalda; e, no terceiro, ele demonstra
surpresa.

B) No segundo quadrinho, Manolito demonstra interesse pela
pergunta de Mafalda; e, no terceiro, ele demonstra
desinteresse.

C) No segundo quadrinho, Manolito demonstra desinteresse
pela pergunta de Mafalda; e, no terceiro, ele demonstra
interesse.

D) Tanto no segundo como no terceiro quadrinhos, Manolito
demonstra interesse pela pergunta de Mafalda.

E) Tanto no segundo como no terceiro quadrinhos, Manolito
demonstra desinteresse pela pergunta de Mafalda.

02 – No terceiro quadrinho, a fala da personagem Mafalda
expressa:

A) O interesse de Mafalda pelo que Manolito estava lendo.
B) O interesse de Mafalda pelo mercado de valores.
C) O interesse de Mafalda pelos valores materiais e imateriais.
D) O interesse de Mafalda pelos valores materiais, característico

do perfil psicológico da personagem.
E) O interesse de Mafalda pelos valores imateriais, característico

do perfil psicológico da personagem.

03 – Considerando o texto I, é correto afirmar que:

I. Tem como tema a oposição entre valores materiais e imateriais;
II. É constituído por uma tipologia textual predominantemente

narrativa, pois se trata de uma história em quadrinhos;

III. É marcado pela presença de ironia, que é responsável pelo
processo de construção de sentido(s) para o texto.

A) I, II e III
B) I e II
C) I e III
D) II e III
E) apenas I

04 – No trecho: “Não, dos que servem para alguma coisa”, o
pronome relativo retoma que expressão?

A) mercado de valores;
B) dos;
C) valores morais, espirituais, artísticos e humanos;
D) valores;
E) valores humanos.

05 – Ainda considerando o trecho: “Não, dos que servem para
alguma coisa”, que ideia está implícita na fala de Manolito?

A) A ideia de que os valores morais, espirituais, artísticos e
humanos têm mais utilidade de que os valores materiais.

B) A ideia de que os valores morais, espirituais, artísticos e
humanos não têm utilidade.

C) A ideia de que os valores materiais têm mais utilidade que os
valores morais, espirituais, artísticos e humanos.

D) A ideia de que os valores morais, espirituais, artísticos e
humanos têm a mesma dos valores materiais.

E) A ideia de que não podemos comparar valores materiais e
imateriais.

O texto II norteará a resolução das questões de 06 até 10. Por
isso, leia-o e releia-o com bastante atenção.

TEXTO II
UM APÓLOGO

Machado de Assis

01 Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha:

— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda
enrolada, para fingir que vale alguma cousa neste mundo?

— Deixe-me, senhora.

05 — Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que
está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre
que me der na cabeça.

— Que cabeça, senhora?  A senhora não é alfinete, é agulha.
Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada

10 qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e
deixe a dos outros.

— Mas você é orgulhosa.

— Decerto que sou.

— Mas por quê?

15 — É boa!  Porque coso.  Então os vestidos e enfeites de
nossa ama, quem é que os cose, senão eu?

— Você?  Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você
ignora que quem os cose sou eu e muito eu?
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— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um
20 pedaço ao outro, dou feição aos babados...

— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante,
puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu
faço e mando...

— Também os batedores vão adiante do imperador.

25 — Você é imperador?

— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel
subalterno, indo adiante; vai só mostrando o caminho, vai
fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo,
ajunto...

30 Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da
baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de
uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não
andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou
da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, e entrou

35 a coser.  Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano
adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da
costureira, ágeis como os galgos de Diana — para dar a isto
uma cor poética. E dizia a agulha:

— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco?
40 Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo;

eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando
abaixo e acima...

A linha não respondia; ia andando. Buraco aberto pela agulha
era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe

45 o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha,
vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi
andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; não se
ouvia mais que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano.
Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia

50 seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no
quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile.

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira,
que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no
corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto

55 compunha o vestido da bela dama, e puxava de um lado ou
outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando,
acolchetando, a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe:

— Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da
baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é

60 que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você
volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio
das mucamas?  Vamos, diga lá.
Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de
cabeça grande e não menor experiência, murmurou à pobre

65 agulha:

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela
e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de
costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém.
Onde me espetam, fico.

70 Contei esta história a um professor de melancolia, que me
disse, abanando a cabeça:

— Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária!

Texto extraído do livro “ Para Gostar de Ler - Volume 9 - Contos”, Editora Ática - São Paulo,
1984, pág. 59.

06 – Com relação à construção composicional do Texto II, de
Machado de Assis, podemos afirmar que:

A) No texto “Um apólogo”, estão presentes três tipologias
textuais: narrativa, dialogal e argumentativa.

B) No texto “Um apólogo”, estão presentes três tipologias
textuais: narrativa, descritiva e expositiva.

C) No texto “Um apólogo”, estão presentes duas tipologias
textuais: narrativa e dialogal.

D) No texto “Um apólogo”, estão presentes duas tipologias
textuais: narrativa e argumentativa.

E) No texto “Um apólogo”, está presente apenas uma tipologia
textual: narrativa.

07 – Nos trechos: “Era uma vez uma agulha, que disse a um
novelo de linha” (linha 01); “— Por que está você com esse ar,
toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma
cousa neste mundo?” (linhas 02 e 03); “E era tudo silêncio na
saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic-plic-plic
da agulha no pano (linhas 47 e 48).” , temos, respectivamente
as seguintes figuras de linguagem:

A) personificação, inversão e personificação;
B) personificação, metáfora e onomatopéia;
C) metáfora, inversão e onomatopéia;
D) personificação, inversão e onomatopéia;
E) não existem figuras de linguagem, pois elas só aparecem em

textos poéticos.

08 – No trecho: “— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir
caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí
ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro
caminho para ninguém. Onde me espetam, fico.” (linhas 66 a
69), as palavras destacadas retomam que elementos?

A) agulha, linha, agulha, eu, alfinete;
B) tola, linha, tola, alfinete, alfinete;
C) agulha, linha, agulha, alfinete, alfinete;
D) tola, linha, tola, eu, eu;
E) linha, agulha, linha, eu, eu.

09 – Que sentimentos, respetcivamente,  estão implícitas nas
seguintes falas dos personagens: “— Que cabeça, senhora?
A senhora não é alfinete, é agulha.  Agulha não tem cabeça.
Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe
deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros.” (linhas
08 a 11); “— Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no
corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância?
Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto
você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o
balaio das mucamas?  Vamos, diga lá.” (linhas 48 a 52) “—
Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e
ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de
costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém.
Onde me espetam, fico.” (linhas 66 a 69)?

A) vaidade, orgulho e egoísmo;
B) egoísmo, vaidade, orgulho;
C) orgulho, vaidade e humildade;
D) egoísmo, orgulho e humildade;
E) orgulho, vaidade e egoísmo.
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10 – Com base na leitura do texto Um apólogo, podemos dizer
que são verdadeiras as seguintes afirmativas:

I. No texto “Um apólogo”, Machado de Assis tem como
objetivo principal fazer uma crítica à sociedade burguesa da
época em que viveu;

II. No texto “Um apólogo”, Machado de Assis mostra a busca
pelo status e a exploração das pessoas;

III . No texto “Um apólogo”, Machado de Assis mostra os
impulsos contraditórios da Humanidade;

A) I, II e III
B) I e II
C) II e III
D) I e III
E) Apenas II

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Uma nova lei foi sancionada pelo então presidente Lula.
Essa Lei teoricamente não permitirá que políticos que têm o
“nome sujo” não possam ser candidatos a eleição em 2010. Tal
Lei foi de iniciativa popular e tem como nome:

A) limpeza total;
B) corruptos fora;
C) ficha limpa;
D) ilegalidade nunca mais;
E) corrupção jamais.

12 – No mês de junho israelenses atacaram um navio turco que
levavam ajuda humanitária para:

A) a Faixa de Gaza;
B) Israel;
C) o Afeganistão;
D) o Egito;
E) Taiwan.

13 – Sobre o gráfico abaixo conclui-se que:

http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/06/economia-brasileira-cresceu-9-no-1-
trimestre-diz-ibge.html

A) a Grécia teve alta no seu PIB;
B) o PIB do Brasil cresceu menos do que o PIB do Reino Unido;
C) o PIB do Japão cresceu na mesma porcentagem do PIB do

Brasil;
D) o PIB da Alemanha e da Espanha cresceram igualmente;
E) o PIB dos Estados Unidos cresceu 0,8%.

14 – Atualmente o senado do Brasil é constituído por:

A) 71 senadores;

B) 77 senadores;
C) 78 senadores;
D) 80 senadores;
E) 81 senadores.

15 – Todas as alternativas abaixo são cargos que estarão nas
eleições em 2010 para se ocupar, exceto:

A) senador;
B) presidente;
C) vice-presidente;
D) vereador;
E) deputado estadual.

16 – O campeão da 2ª divisão do Estado de Alagoas foi:

A) União;
B) Santa Rita;
C) São Luiz;
D) Sport;
E) São Domingos.

17 – Atualmente o então campeão da 2ª divisão do Estado de
Alagoas possui:

A) 05 títulos;
B) 04 títulos;
C) 03 títulos;
D) 02 títulos;
E) 01 titulo.

18 – Na historia de Olho d’Água das Flores o primeiro religioso
a chegar foi o padre Antonio Duarte, mas quem foi o primeiro
catequizador da cidade?

A) Padre Ibiapina;
B) Ângelo de Abreu;
C) o próprio padre Antonio Duarte;
D) Gil de Abreu;
E) Hermenegildo de Abreu.

19 – Como em toda vila ou povoado a água e a energia é algo
almejado pelos moradores daquela região, em Olho d’Água
não foi diferente. A energia nesta cidade chegou através de um
gerador por volta de:

A) 1900
B) 1916
C) 1920
D) 1926
E) 1936

20 – A emancipação política do município de Olho d’Água das
Flores foi dada em:

A) 02 de outubro;
B) 02 de novembro;
C) 02 de dezembro;
D) 02 de janeiro;
E) 02 de fevereiro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, EXCETO :

A) implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo
pago nas vias.

B) comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a
suspensão e a cassação do direito de dirigir  e o recolhimento
da Carteira Nacional de Habilitação.

C) coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os
acidentes de trânsito e suas causas.

D) conceder autorização para conduzir veículos de propulsão
humana e de tração animal.

E) planejar e implantar medidas para redução de circulação de
veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir
a emissão global de poluentes.

22 – De acordo como Código de Trânsito Brasileiro, constitui
infração de natureza grave:

A) estacionar o veículo na área de cruzamento de vias,
prejudicando a circulação de veículos e pedestres.

B) transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou
perturbando o trânsito.

C) deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado.
D) transitar com o veículo em acostamento.
E) estacionar o veículo na contramão de direção.

23 – Fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, EXCETO :

A) Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares dos Estados e
do Distrito Federal.

B) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI.
C) órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
D) Conselhos Estaduais de Trânsito.
E) Polícia Civil e Centros de Formação de Condutores.

24 – O Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu artigo 61 a
velocidade máxima a ser desenvolvida nas vias. Assim, relacione
as espécies de vias constantes na primeira coluna de acordo
com a velocidade máxima permitida constante na segunda
coluna e marque a resposta correta.

1. nas vias urbanas de trânsito rápido.
2. nas vias urbanas arteriais.
3. nas vias urbanas coletoras.
4. nas vias urbanas locais.
5. nas rodovias, para automóveis, camionetas e motocicletas.

(    )sessenta quilômetros por hora.
(    ) trinta quilômetros por hora.
(    )oitenta quilômetros por hora.
(    )quarenta quilômetros por hora.
(    )cento e dez quilômetros por hora.

A sequência correta é:

A) 3, 2, 4, 1 e 5
B) 2, 4, 1, 3 e 5
C) 4, 3, 2, 1 e 5
D) 3, 2, 1, 4 e 5
E) 3, 4, 5, 1 e 2

25 – Conduzir veículo com qualquer uma das placas de
identificação sem condições de legibilidade e visibilidade
constitui:

A) infração gravíssima punida com multa e apreensão do
veículo.

B) infração gravíssima punida com multa.
C) infração grave punida com multa e apreensão do veículo.
D) infração grave punida com multa.
E) infração média punida com multa.

26 – Com base no Código de Trânsito Brasileiro, analise as
assertivas abaixo.

I. as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas
de circulação e outros sinais de trânsito.

II. para se habilitar-se na categoria C o candidato deverá ser
maior de vinte e um anos.

III. dirigir veículo com a validade da Carteira Nacional de
Habilitação vencida há mais de trinta dias constitui infração
grave.

IV. o condutor de veículo destinado à condução de escolares
deve ser habilitado na categoria D.

É correto afirmar:

A) apenas I e II estão corretas.
B) apenas II e IV estão corretas.
C) apenas I, II e III estão corretas.
D) apenas I e IV estão corretas.
E) apenas I, II, e IV estão corretas.

27 – Com base no Código de Trânsito Brasileiro, quanto aos
deveres dos condutores de veículos, analise as assertivas
abaixo:

I. antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deverá
assegurar-se da existência de combustível suficiente para
chegar ao local de destino.

II. apenas em situações de emergência o condutor utilizará o
pisca-alerta.

III. nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo,
salvo por razões de segurança.

IV. ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de
ultrapassá-lo, o condutor deverá posicionar-se na faixa
direita, sem acelerar a marcha.

É correto afirmar:

A) todas estão corretas.
B) apenas I e III estão corretas.
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C) apenas II e III estão corretas.
D) apenas I, III e IV estão corretas.
E) apenas II, III e IV estão corretas.

28 – Para adquirir a habilitação para a condução de veículo
automotor, além da aprovação nos devidos exames, o condutor
deverá preencher os seguintes requisitos:

A) ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir
Carteira de Identidade ou equivalente.

B) ser penalmente imputável, possuir documento de
identificação e possuir residência fixa.

C) saber ler e escrever, possuir documento de identificação e
comprovante de residência fixa.

D) ser penalmente imputável, estar quite com as obrigações
eleitorais e saber ler e escrever.

E) ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir Carteira
de Identidade ou equivalente e apresentar comprovante de
residência.

29 – Com base no Estatuto do Desarmamento assinale a
alternativa correta:

A) para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado
deverá declarar a efetiva necessidade e apresentar documento
comprobatório de ocupação lícita e residência fixa.

B) o certificado de Registro de Arma de Fogo autoriza o seu
proprietário a portar a arma de fogo em todo e qualquer lugar,
desde que dentro do território nacional.

C) é permitido o porte de arma de fogo aos integrantes das
guardas municipais dos Municípios com mais de quarenta
mil e menos de quinhentos mil habitantes, quando em serviço.

D) a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido,
em todo o território nacional, é de competência da Polícia
Federal e somente será concedida após autorização do
SINARM.

E) os agentes e guardas prisionais só poderão portar arma de
fogo quando de serviço.

30 – Para aquisição de arma de fogo, o interessado deverá:

A) ser maior de dezoito anos.
B) comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica

para o manuseio de arma de fogo.
C) comprovação de ocupação ilícita e residência fixa.
D) estar quite com as obrigações eleitorais.
E) comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidão

negativa de antecedentes criminais expedida pela Justiça
Federal.

31 – João, empolgado com a vitória de seu time de futebol e sem
maiores intenções, sacou a arma que portava legalmente e
efetuou disparo em praça pública. Ninguém foi atingido, porém,
qual foi o crime cometido por João?

A) disparo de arma de fogo, crime inafiançável cuja pena é de
reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

B) disparo de arma de fogo, crime afiançável cuja pena é de
reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

C) manuseio indevido de arma de fogo, crime inafiançável cuja
pena é de detenção, de dois a quatro anos e multa.

D) manuseio indevido de arma de fogo, crime afiançável cuja
pena é de detenção, de dois a quatro anos e multa.

E) nenhum, pois já que ninguém foi atingido não houve crime.

32 – De acordo com o Estatuto do Desarmamento, quem importa,
exporta, favorece a entrada ou saída do território nacional, a
qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem
autorização da autoridade competente, comete:

A) o crime de comércio ilegal de arma de fogo.
B) o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
C) o crime de tráfico internacional de arma de fogo.
D) o crime de posse irregular de arma de fogo.
E) não comete nenhum crime.

33 – Com base na Lei de Entorpecentes, analise as assertivas
abaixo, colocando ‘V’ para as verdadeiras e ‘F’ para as falsas.

(    )para determinar se a droga apreendida com o acusado
destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza
e à quantidade de substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e os antecedentes
do agente.

(    )o inquérito policial de crime de entorpecente dever ser
concluído no prazo de trinta dias se o indiciado for preso e
noventa dias se for solto.

(    )o crime de tráfico de entorpecente é inafiançável e
insuscetível de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade
provisória, vedada a conversão de sua penas em restritivas
de direito.

(    )para fins da Lei 11.343/2006, consideram-se como drogas
as substâncias ou os produtos capazes de causar
dependência, assim especificados em lei ou relacionados
em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo
da União.

(    )o SISNAD é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas e foi instituído pela Lei 11.343/2006.

A sequência correta das assertivas é:

A) F V V V F
B) F F V F V
C) V F V F F
D) V V F V F
E) V V V V V

34 – Sobre prisão cautelar, analise as assertivas abaixo:

I. a prisão preventiva é ato discricionário e só pode ser
decretada pelo Juiz.

II. como a prisão preventiva depende, principalmente, das
condições pessoais do acusado, pode não haver igualdade
de tratamento entre os co-réus em caso de concurso de
pessoas, sendo admissível a medida com relação a um e
não a outro co-réu.
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III. embora inimputáveis, é lícita a prisão em flagrante dos
alienados mentais, já que a eles pode ser aplicada medida de
segurança, após comprovada a debilidade mental.

IV. não poderá ser preso em flagrante aquele que presta pronto
e integral socorro à vítima de delito de trânsito.

V. o juiz pode decretar a prisão temporária de ofício desde que
se tenha instaurado o inquérito policial.

É correto afirmar:

A) todas estão corretas.
B) apenas I, IV e V estão corretas.
C) apenas I, II, III e V estão corretas.
D) apenas I, III e IV.
E) apenas II, III e IV estão corretas.

35 – Não se trata de crime contra patrimônio:

A) extorsão;
B) sequestro;
C) latrocínio;
D) dano;
E) apropriação indébita.

36 – O que é crime de peculato?

A) dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da
estabelecida em lei.

B) revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo.

C) facilitar, com infração do dever funcional, a prática de
contrabando ou descaminho.

D) abandonar cargo público, fora dos casos previstos em lei.
E) apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou

qualquer bem móvel, público ou particular, de que tem a posse
em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio.

37 – Sobre os servidores públicos civis é correto afirmar:

A) todos os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis,
exclusivamente, aos brasileiros natos e naturalizados.

B) a investidura em emprego público ou cargo, inclusive cargos
em comissão, depende de prévia aprovação em concurso
público.

C) a investidura em cargo público ocorre com a posse e, a contar
da data desta, o servidor tem o prazo de quinze dias para
entrar em exercício.

D) ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo
período de vinte e quatro meses.

E) o servidor ocupante de cargo efetivo só poderá ser exonerado
quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.

38 – A Constituição Federal, em seu artigo 37, elenca cinco
princípios basilares da administração pública. Nas alternativas
abaixo, assinale o princípio que não faz parte desse rol.

A) legalidade
B) impessoalidade

C) moralidade
D) publicidade
E) improbidade

39 – São direitos individuais devidamente protegidos pela
Constituição Federal, EXCETO :

A) direito ao sigilo de correspondência;
B) direito à intimidade;
C) direito à liberdade crença e religião;
D) direito ao aborto;
E) direito à vida.

40 – Com base na Constituição Federal vigente “a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.”. Assim, pode-se afirmar que:

A) por determinação judicial se pode adentrar na casa sem o
consentimento do morador a qualquer hora, de dia ou à noite.

B) apenas em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar
socorro, pode-se penetrar na casa sem o consentimento do
morador, durante o dia ou à noite, não necessitando de
determinação judicial.

C) só é necessário determinação judicial se o morador não
consentir a entrada durante a noite.

D) mesmo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar
socorro, se o morador não consentir, há a necessidade de
determinação judicial para adentrar na casa, por ser esta
inviolável.

E) em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro,
só se pode entrar na casa, exclusivamente, com o
consentimento do morador.


