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Questões de

TEXTO:

Nas sociedades contemporâneas, principalmente 
nas ocidentais, ocorre uma busca incessante para 
preencher o tempo com coisas, procurando um sentido 
de existir por meio do ter, e não do ser, uma vez que 

5 bens materiais não melhoram relacionamentos ruins.
São pensadores, como Zygmunt Bauman (1925) 

e Jean Baudrillard (1929-2007), que elucidam as idéias 
que seguem: a expressão “sociedade de consumo” é 
característica do meio social no qual a oferta 

10 geralmente excede a demanda. Nessa sociedade, 
Bauman postula que, de um lado, há a mercadoria 
como centro das práticas cotidianas e, de outro, uma 
constante orientação para que o modelo de 
comportamento seja sempre direcionado para o ato 

15 de consumir. Segundo Baudrillard, o consumo, na 
qualidade de nova modalidade de vida, transformou-se 
na moral do mundo contemporâneo. Assim, a maneira 
como vivemos define-se pela forma como consumimos, 
levando à reconstrução das relações humanas a partir 

20 do padrão e da semelhança das relações entre os 
consum idores e os objetos de consumo. É a 
transformação dos consumidores em mercadorias.

Outra característica é que somos diariamente 
bombardeados por estratégias de marketing agressivas 

25 somadas à facilidade de crédito. Não seria arriscado 
dizer que “comprar é fácil, difícil é existir!’'. Ocorre aue, 
em uma sociedade consumista, paga-se um alto preço: 
ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro “ser” 
mercadoria. De acordo com Bauman, “A busca de 

30 prazeres individuais articulada pelas mercadorias 
oferecidas hoje em dia, uma busca guiada e a todo 
tempo redirecionada e reorientada por campanhas 
publicitárias sucessivas, fornece o único substituto 
aceitável —  na verdade, bastante necessitado e 

35 bem-vindo —  para a edificante solidariedade dos 
colegas de trabalho e para o ardente calor humano de 
cuidar e ser cuidado pelos mais próximos e queridos, 
tanto no lar como na vizinhança”.

Assim, a noção de felicidade é gestada no útero 
40 de uma sociedade consumista, que gera seres iludidos 

com promessas do mercado, que geralmente levam a 
decepções. O esforço do consumo permanece como 
uma utopia para alcançar o idealizado. O consumo não 
é entendido somente como uma maneira de chamar 

45 atenção, mas também como um meio de fuga de uma 
vida estressante, cheia de conflitos, traumas... de uma 
vida vazia.

E o grande problema é que esse comportamento 
consumista passa a faze r parte do nosso

50 relacionamento não só com as coisas, mas também 
com as pessoas, já que, sendo elas mercadorias, 
precisam ser consumidas para poder consumir, cada 
indivíduo devorando um a um. Então, temos um grande 
espaço aberto para todo tipo de doenças advindas da 

55 impossibilidade de consumir e sobreviver em n ível de 
uma sociedade vorazmente consumista.

A INSUSTENTÁVEL sociedade consumista. Disponível em: <http:// 
filosofiadendaevida.uol.com.br/ESFI/Edicoes/95/artjgo313250-1.asp>. 
Acesso em: 28jun. 2017. Adaptado.

_________________________________
As informações veiculadas no texto permitem que se chegue 
à conclusão correta de que, no mundo contemporâneo, o ser 
humano 1
01) vive em busca de suas realizações íntimas, uma vez que, 

apesar de tudo, se preocupa com o porvir.
02) sofre os impactos emocionais, provenientes de uma 

sociedade exigente, mas não se deixa abater fadlmente.
03) aproveita as oportunidades momentâneas, o prazer de 

viver o agora, pois tem consciência de que tudo é 
efêmero, mas demonstra, em suas ações, plena 
convicção de que sua vida faz parte de algo maior.

04) procura ser feliz a todo custo, preocupando-se, contudo, 
em preservar sua individualidade como agente 
transformador da realidade circundante.

05) é reificado e, assumindo tal condição, adoece por fugir 
do real em constante busca do ideal, da aprovação do 
outro.

A partir dos elementos discursivos presentes no contexto em 
análise, é correto afirmar que esse texto se caracteriza como
01) dissertativo-expositivo, porque a voz autoral desenvolve 

um assunto de forma objetiva, esclarecendo fatos 
considerados relevantes sobre a questão de que trata.

02) dissertativo-argumentativo, uma vez que o locutor faz a 
defesa de idéias voltadas para a temática sobre a qual 
discorre, valendo-se, para isso, do pensamento de 
outros enunciadores, com o objetivo de persuadir o 
interlocutor sobre seu ponto de vista.

03) descritivo, em virtude de o autor se deter na descrição 
comportamental do homem pós-moderno, deixando 
implícita uma relação de anterioridade e posterioridade, 
criando, por meio de palavras, a imagem do corpo social 
que o influencia.

04) narrativo, pois o narrador fala de situações em que o ser 
humano se deixa engendrar pelos frequentes 
bombardeios de estratégias de m arketing e pela 
facilidade de crédito, mostrando as consequências 
desse seu envolvimento com a mídia.

05) preditivo, visto que o objetivo principal de quem transmite 
a mensagem é levar o receptor a crer em algo que ainda 
está para ocorrer, ou seja, o fim da chamada “sociedade 
de consumo”.
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e s s Q í .__________________________________________

Considerando-se o contexto em que se insere, está 
inadequada a explicação dada para a expressão destacada 
no fragmento transcrito na alternativa
01) “impossibilidade de consumir e sobreviver em nível de 

uma sociedade vorazmente consumista." (/. 55-56) — 
sinaliza o espaço social que aparece marcado pelo 
excesso de consumo.

02) “ De acordo com Bauman’  (f. 29) — marca a 
compatibilidade entre o discurso apresentado a seguir 
e a sua autoria.

03) “a p a rtir do padrão e da semelhança das relações 
entre os consumidores e os objetos de consumo." 
(/. 19-21) — sugere a existência de uma informação como 
base.

04) “e, de outro, uma constante orientação” (/. 12-13) —  
indica uma compensação relacionada com o mesmo 
contexto enfocado.

05) “procurando um sentido de existir por meio do ter, e não 
do ser” (/. 3-4) — aponta para uma via de acesso à 
obtenção de algo.

f s a Q i __________________________________________

“Segundo Baudrillard, o consumo, na qualidade de nova 
modalidade de vida, transformou-se na moral do mundo 
contemporâneo." (/. 15-17)

Apresenta-se com a mesma acepção da expressão 
destacada na frase acima o elemento coesivo “como", que 
aparece em itálico no fragmento transcrito em
I. “São pensadores, como Zygmunt Bauman (1925) e Jean 

Baudrillard (1929-2007), que definem as idéias' (/. 6-7).
II. “de um lado, há a mercadoria como centro das práticas 

cotidianas" (/. 11-12).
III. "Assim, a maneira como vivemos define-se pela forma 

como consumimos" (/. 17-18).
IV. “e para o ardente calor humano de cuidar e ser cuidado 

pelos mais próximos e queridos, tanto no lar como na 
vizinhança." (/. 36-38).

V. “O esforço do consumo permanece como uma utopia 
para alcançar o idealizado." (/. 42-44).

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão 
corretas é a
01) II, III e IV.
02) I. II e III.
03) III e IV.
04) II e V.
05) I e III.

_  ____________________________
“A busca de prazeres individuais articulada pelas 
mercadorias oferecidas hoje em dia, uma busca guiada e a 
todo tempo redirecionada e reorientada por campanhas 
pub lic itá rias  sucessivas, fornece o único substituto  
a ce itá ve l — na verdade, bastan te  necess itado  e 
bem-vindo — para a edificante solidariedade dos colegas 
de trabalho e para o ardente calor humano de cuidar e ser 
cuidado pelos mais próximos e queridos, tanto no lar como 
na vizinhança". (/. 29-38)

Na composição do discurso de Zygmunt Bauman em 
destaque, inexiste

01) a presença de contrações prepositivas.
02) um caso de concordância ideológica com a pessoa 

gramatical implícita.
03) circunstâncias de tempo, modo, intensidade, lugar e 

finalidade.
04) o uso de verbos no infinitivo, pertencentes a diferentes 

conjugações.
05) palavras acentuadas por diferentes razões.

m x Q k _________________________________
Quanto aos elementos linguísticos que estruturam as 
informações veiculadas no texto, está correto o que se afirma em
I. Os termos “uma busca incessante" (/. 2) e “a 

mercadoria" (/. 11) exercem a mesma função sintática, 
já que complementam o sentido de uma forma verbal.

II. O conector “e” (/. 12) estabelece com a oração a que 
se liga uma relação igual à que indica "mas também” 
(/. 45) no contexto em que está inserido.

III. A forma verbal "transformou-se” (/. 16) apresenta-se com 
regência diferente da revelada por "define-se” (/. 18), 
embora ambas estejam flexionadas na mesma voz.

IV. As expressões "por estratégias de marketing agressivas” 
(/. 24) e “pelos mais próximos e queridos” (/. 37) 
funcionam com agentes das ações expressas por 
“ somos [...] bombardeados" (/. 23-24) e por “ser 
cuidado" (/. 37).

V. A partícula “se”, em "paga-se" (1. 27) e em "pode se tomar” 
(/. 28), é um pronome apassivador, pois os verbos pagar 
e tomar se encontram na passiva analítica.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão 
corretas é a
01) III, IV e V.
02) ll, III e IV.
03) |, || e III.
04) II e V.
05) | e II.

E z s s s Q k __________________________________________
Sobre os sinais de pontuação usados no texto, está correto 
o que se afirma na alternativa
01) As reticências que aparecem depois do vocábulo 

“traumas" (/. 46) representam, na escrita, uma hesitação 
do enunciador do discurso.

02) Os travessões que isolam “na verdade, bastante 
necessitado e bem-vindo” (/. 34-35) servem para 
destacar um elemento no interior da frase que, nesse 
caso. tem valor apositivo.

03) As aspas existentes antes e depois de "'sociedade de 
consumo'" (/. 8) e de “'ser'” (/. 28) têm por objetivo dar 
realce a esses termos.

04) Os parênteses presentes em “Zygmunt Bauman (1925) 
e Jean Baudrillard (1929-2007)" (/. 6-7) indicam 
possibilidades alternativas de leitura.

05) A vírgula que isola a expressão "Nas sociedades 
contemporâneas" (/. 1) foi usada pela mesma razão da 
que aparece depois da palavra "pensadores” (/. 6).
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I 2 S S S  8 e 9 k
TEXTO:

DAHMER. André. Tira. Disponível em: <http://obviousmag.org/archives/uploads/2013/12/09_Andre_Dahmer.jpg>. Acesso em: 29 jun. 2017.

Considerando-se o desabafo da personagem e a conclusão a que chega a sua interlocutora, é correto afirmar que o provérbio 
que sintetiza a situação retratada na tira é o indicado em
01) “Quem não tem remédio remediado está.'' 04) “É melhor prevenir do que remediar.
02) “Pimenta nos olhos dos outros é refresco." 05) “Em boca calada não entra mosca.
03) “Não adianta chorar o leite derramado.”

E S S lQ k ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
Considerando-se as elocuções das duas personagens da tira, é correto afirmar:
01) Os termos coesivos da última enunciação do pensamento expressam, respectivamente, compensação e finalidade.
02) A primeira forma um período simples, cuja forma verbal se apresenta com dupla regência.
03) A segunda é composta de duas orações, sendo que a segunda qualifica o núcleo do predicativo da primeira.
04) A terceira ê interrogativa, estando constituída de predicado e complemento verbal, com sujeito implícito.
05) A quarta é formada por coordenação e subordinação, com todas as sentenças representadas por verbos de ação.

I.nrabflü 10 e 11 k
TEXTO:

QUALé o valor de um policial? Disponível em: <http://ameseluta.blogspot.com.br/2015/07/blog-post.html>. Acesso em: 26 jul. 2017.

.................................................................. ........................ ...................................................... ..........
De acordo com o texto, o policial se distingue de um cidadão comum unicamente .
01) por seu papel social, que supera o de todos os demais profissionais.
02) pelo caráter abnegado e, ao mesmo tempo, destemido em prol da segurança dos indefesos.
03) por se tratar de pessoa dinâmica e sempre preocupada com a manutenção da ordem pública.
04) pela sua escolha profissional, que implica risco de vida em função da preservação da existência do outro.
05) por sacrificar-se constantemente para que os seus semelhantes tenham paz de espírito e possam ir e vir sem perigo.

E E S l d K ------  ----------------------. ------------------- ------------------------------------------------ -------------------------—
Quanto aos recursos linguísticos presentes na composição dessa mensagem, é correto afirmar que
I. o artigo indefinido “um” generaliza a ideia expressa pelo substantivo que ele modifica.
II. a interrogação no final da primeira frase traduz a incerteza do enunciador quanto à resposta a ser dada.
III. o pronome “Ele” retoma, anaforicamente, o termo "policial" para estabelecer com o interlocutor uma relação dialógica.
IV. a vírgula que isola o nome “cidadão” tem uso obrigatório, segundo a norma-padrão da lingua portuguesa, por destacar 

um aposto.

QUAL E 0 VALOR DE UM POLICIAL?,
ELE VALE O MESMO QUEj 
VOCÊ, CIDADÃO.
A ÚNICA DIFERENÇA^É Q U E  ELE
ESCOLHEU ARRISCAR A PRÓPRtí 
VIDA PARA PROTEGER A SUA.
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V o possessivo “sua" gera uma ambiguidade no discurso, 
uma vez que o le itor fica sem saber definir qual o 
referente a que esse signo remete.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a
01) III, IV e V. 04) II e IV.
02) II, III e V, 05) I e II.
03) I, III e IV.

Kism a 12 e 13 k__________________________
TEXTO:

“Nesta vida, temos três professores importantes: o 'Momento 
Feliz’, o 'Momento Triste' e o 'Momento Difícil'. O 'Momento 
Feliz' mostra o que não precisamos mudar. O ‘Momento 
Triste’ mostra o que precisamos mudar. O Momento DtfíciT 
mostra o que somos capazes de superar.'

Mário Quintana (1906-1994).
QUINTANA, Mário Mensagem. Disponível em: <http://certform 
66.blogspot.com.br/2015/12/intimidades-reflexivas-512.html>. Acesso 
em: 27jul.2017.

E 5 Z 3 (£ )k ._________________________________________
O pronunciamento de Mário Quintana permite que se conclua 
corretamente que a vida
01) mostra às pessoas quão importante é estar em paz com 

sua consciência, buscando fazer o certo para não sofrer 
desnecessariamente.

02) dá ao homem as chances de desfrutar a sua existência, 
experimentando sensações diversas para saber, na 
ocasião certa, separar o joio do trigo.

03) se constitui um eterno aprendizado para a humanidade, 
apontando-lhe, de alguma forma, todas as opções que 
possam lhe trazer crescimento pessoal.

04) proporciona ao ser humano não só oportunidades de 
refletir e fazer os ajustes comportamentais devidos, 
quando necessários, mas também a capacidade de 
superação de dificuldades.

05) tem como principal objetivo a felicidade dos indivíduos, 
razão por que lhes possibilita chances de progresso em 
todas as direções possiveis e imagináveis.

___ _ ___
Nos três últimos periodos que compõem o enunciado 
linguístico em análise, aparece a forma verbal “mostra" 
seguida de “o que’, ou seja, de
01) dois pronomes: um demonstrativo e outro relativo, ambos 

completando o sentido de um verbo transitivo direto.
02) dois termos de classes gramaticais diferentes: o primeiro 

funcionando como objeto, e o segundo, como sujeito.
03) um artigo e de uma palavra substantivada, exercendo, 

assim, diferentes funções sintáticas.
04) uma expressão pronominal, introduzindo um pensamento 

com valor substantivo.
05) uma preposição e uma conjunção, indicando um objeto 

indireto.

EEZZX(£)a. _ _
Sobre as diferenças entre a redação técnica e a estilística, 
está correto o que se afirma em
I. A linguagem de uma é denotativa por excelência, já a 

da outra è marcada pela predominância da conotação.
II. A comunicação inequívoca faz parte das características 

desta última, de modo que construções dúbias podem 
marcar presença apenas naquela.

III. A finalidade discursiva se volta para a informação e o 
esclarecimento naquela e para a expressão artística por 
meio da escrita e para o entretenimento nesta

(V. A clareza e a objetividade são marcas peculiares da 
primeira, enquanto o uso de recursos voltados para a 
estética, possibilitando múltiplas interpretações, 
identifica a segunda.

V Uma se respalda em um conjunto de normas utilizadas 
pelo poder público para redigir seus documentos, e a 
outra tem por objetivo convencer o interlocutor sobre 
alguma temática enfocada.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a
01) II, IV e V. 04) II e III.
02) I, III e IV. 05) I e II.
03) III e V.

ESE3(£)k_______________________________

MEMO RAN CO SA-ECH rv 019/2011 Niterói. 04 de abril de 2011.

Ao: Diretor do Instituto de Letras 
Assunto: Utilização de Auditório do ICKF

Era atendimento ao pedida de informações feita por V.S1, 
informamos que há ura praro de 30 dias de antecedência para a 
solicitação de uso do Auditório do ICHF.

2. Quanto ã avaliação da solicitação, será feita peto Diretor que 
utiliza critérios indicados pelo Cotegiado do Instituto.

Atendosaraente.

Fulana do Tal 
Secretána - SIAPE 000000

Encaminhado pela GROP n.: 000/2011, de 04/04/2011.

MEMORANDO SA-EGH n. 019/2011. Disponível em:< https://
adm inistracaonocom ando.files.wordpress.com /2015/11/
memo_exemplo.jpg>. Acesso em: 23jul. 2017.

A leitura do texto descarta como correto o que se afirma em
01) O discurso utilizado nesse ato comunicacional é marcado 

por uma linguagem breve, concisa, precisa e direta.
02) A sua forma segue o modelo do padrão ofício, com a 

diferença de que o seu destinatário está mencionado 
pelo cargo que ocupa.

03) Essa modalidade de comunicação é eminentemente 
interna, pois é usada entre unidades administrativas de 
um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente 
no mesmo nivel ou em nível diferente.

04) A agilidade se constitui como uma de suas características 
principais, visto que a sua tramitação se pauta na 
simplicidade de procedimentos burocráticos.

05) A sua finalidade discursiva está voltada única e 
simplesmente para questões administrativas, excuindo-se, 
portanto, seu uso para quaisquer outros fins.
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L ín g u a  In g le s a  

Questões de 16 a 25 [ consuLTec

nrrT.fTT.T1 16 a 20 v__________________________
TEXTO:

Feeling stress in your everyday life? Join the 
crowd There’s no doubt that we face an enormous 
number of stresses in day-to-day living, whether it be 
at work, in the home, or anywhere in between. The 

5 funny thing, though, is as much as we may believe that 
the stresses we face are more numerous or severe 
than in generations past, people have been living 
extremely stressful lives for thousands of years Think 
the hunter-gatherers didn't feel the stress of chasing 

10 down wild beasts for survival? That our counterparts 
from a century ago, struggling through economic 
depression, didn't consider theirs to be the "Age of 
Anxiety"?

What you might find surpnsing is that, contrary 
15 to popular belief, some stress can actually be a good 

thing. Stress, when harnessed properly, can have 
numerous benefits for the body and mind Occasional 
stress can help keep you focused and improve your 
recall, which can be a plus when cramming for that 

20 test or preparing for an important presentation at work. 
But just as with anything else, only so much stress 
can actually help. Too much of it over an extended period 
of time can make your mind foggy and give you trouble 
recalling even the most basic of things Ever wonder 

25 how 9-1-1 developed for an emergency? Partly because 
under severe stress, research showed people could 
only remember three numbers

FEELING stress D«pcxilveleni:<www huffingtonpostcom^ohn-whyte- 
md-mph/stress-good_b_558296l html> Acesso em: 24jun. 2017.

c m i ( g ) k

According to the text, stress

01) can't be controlled.
02) is easy to be fought.
03) has to be avoided at all cost
04) can be beneficial sometimes
05) is a bad thing even in moderation.

E B E S ^ k _______________________________________

The author says that life in the past

01) allowed people to have more relaxing moments,
02) didn’t cause much anxiety.
03) used to be much more carefree
04) made people deal less effectively with stress
05) also caused a lot of stress

The 2m paragraph tells us to

01) fight stress whenever possible.

02) relax before applying for a position.

03) avoid stress when preparing for exams.

04) use stress to our advantage

05) take anti-stress medicine before a presentation at work.

E B 8 a $ ) v __________________________________________

The expression "Join the crowd." (/. 1-2) means that you

01) are an exception to the rule.

02) are in a better situation than most people.

03) are in the same situation as most people are.

04) don't share your problems with the crowd

05) shouldn't behave like other people do.

C S S S 0 A .__________________________________________

Considering language use in the text, it's correct to say:

01) The phrase "whether [...] or* (/. 3-4) expresses condition.
02) The possessive pronoun "theirs* (/. 12) refers to "our 

counterparts from a century ago" (/. 10-11).
03) The modal "might" (/. 14) expresses inference.
04) The adverb “actually” (/. 15) expresses time.
05) The preposition "over" (/. 22) is synonymous with about.

M t-S E I 21 a 23 k__________________________

TEXTO

Archaeologists in eastern China have found 5,000- 
year-old skeletons of people experts say would have 
been unusually tall and strong. According to the 
measurements of bones in the graves at the site in 

5 Shandong province, a number of the people would have 
measured at 1 8m or taller, with one man estimated to 
have been 1 9m Although not particularly unusual by 
21st-century Western standards, it is thought their
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height would have seen them tower over many of their 
10 contemporaries.

Locals in Shandong see their height as a defining 

characteristic. A study conducted in 2015 found the 

average height of 18 men to be 1.753m, compared to 

the country’s national average of 1.72m. Confucius, who 
15 was bom in what is now the Shandong province, was 

reportedly 1.9m tall.
The people living in the region 5,000 years ago 

are believed to have had relatively comfortable lives; 
the rows of houses that have been excavated suggested 

20 their living quarters had separate bedrooms and 
kitchens. Taller men were found buried in larger graves, 
which could be due to them having a higher status and 

having access to better food.

ARCHAEOLOGISTS. Dispoonivel em: www.independent oo uk>News> 
Sdence>Archaelogy>. Acesso em: 24 jurt. 2017. Adaptado.

___  ___  __ __
Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

About the skeletons of people mentioned in the text, the 
researchers say that they must have 

( ) been much taller than the majority of people living at that 
time.

( ) belonged to a lower-middle class.
( ) been able to eat good-quality foods.
( ) been physically powerful and healthy.

The correct sequence, from top to bottom, is

01) T F T T
02) F T F T
03) T F F F
04) F T T F
05) T T T T

E S S S I^ k __________________________________________

The researchers believe that the people living in the 
Shandong province 5,000 years ago

01) had a rather hard life.
02) lived in rather comfortable houses.
03) had very poor living quarters.
04) lived in places unfit for humans.
05) had very uncomfortable accommodations.

C B B f f i k __________________________________________
The text says that Confucius was

01) average height.
02) the tallest Chinese ever registered so far.
03) as tall as most of his contemporaries.
04) smaller than the skeletons found in Shandong.
05) taller than the average Chinese.

rTTT.t-m 24 e 25 k.
TEXTO:

“But who can say whafs best? That’s why you 
need to grab whatever chance you have of happiness 
where you find it, and not worry about other people too 
much. My experience tells me that we get no more 

5 than two or three such chances in a life time, and if we 
let them go, we regret it for the rest of our lives.”

MURAKAMI, Haruki Disponível em: <https://www.goodresads.com/ 
quotes/16160-but-who-can-say-what-s-best ..> Acesso em: 24 jun. 
2017.

E B I S & k __________________________________________

Considering our chances to find happiness, the author says 
that

01) we usually have lots of opportunities in our lifetime.
02) other people's happiness should always come first.
03) we don't feel sorry when we miss our opportunities.
04) he himself has had innumerable chances in his lifetime.
05) we should make the most of our opportunities.

E S 2 3 £ ) k __________________________________________

The 's in "what's” (/. 1) and "That’s" (/. 1) is, respectively, the 
contraction of

01) has -  is
02) is -  was.
03) was -  was.
04) is -  is.
05) has -  was.
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Área ocupada 
por corpos d‘água

Área de vegetação 
remanescente 

84%

Área ocupada 
por corpos d’água 

2 %

Área de vegetação 
remanescente 

51% desmatada
48%

Área de vegetação 
remanescente 

1%

Área ocupada 
por corpos d'água 

46% desmatada
53%

rv v
Área ocupada 

por corpos d’água

Área desmatada
76%

Área ocupada 
por corpos d'água

Área de vegetação 
remanescente 

36%

Com base na análise dos gráficos e nos conhecimentos sobre os biomas brasileiros, identifique a alternativa que, corretamente, 
associa o gráfico ao bioma:
01) I - Mata Atlântica / II -  Caatinga / III - Mata Araucária / IV -  Floresta Amazônica / V -  Pantanal.
02) I - Mata Araucária / II -  Cerrado / III - Pampa / IV -  Mata Atlântica / V -  Caatinga.
03) I - Pantanal / II -  Pampa / III - Mata dos Cocais / IV -  Mata Araucária / V - Cerrado.
04) I - Floresta Amazônica / II — Cerrado / III - Caatinga / IV -  Mata Atlântica / V — Pampa.
05) I - Mata dos Cocais / II — Caatinga / III — Cerrado / IV — Pampa / V -  Pantanal.

E S S S l® * .__________________________________________________________________________________________________

Se as fontes de energia não renováveis trazem problemas graves ao meio ambiente, porque a humanidade nao adota, de uma vez 
por todas, fontes de energia renováveis?

Nesse contexto, e com base nos conhecimentos sobre fontes de energia renováveis e não renováveis, é correto afirmar.
01) Toda fonte renovável de energia é totalmente limpa, não poluindo o meio ambiente.
02) O uso de fontes não renováveis inviabiliza totalmente o desenvolvimento sustentável.
03) Uma das limitações para o uso de fontes renováveis são os altos investimentos exigidos em tecnologia.
04) A energia nuclear ganhou prestigio na última década, por ser considerada pelas organizações ambientais como a única 

forma de energia renovável que não polui a atmosfera.
05) No Brasil, mais da metade da energia gerada provém de fontes sempre disponíveis na natureza.

Concurso Púbfrco /  Curso de Formação de Oficiais da Policia MilMar-BA
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A charge retrata uma técnica utilizada em um dos modelos de produção industrial.

Sobre essa técnica, é correto afirmar:

01) Foi introduzida na organização do trabalho pelo paradigma de produção fordista.

02) É característica da 1a fase da Revolução Industrial.

03) Visa à produção de acordo com a demanda.
04) Faz parte da acumulação flexível, pois não prioriza a velocidade da produção.
05) Foi criada para garantir o máximo do trabalhador, através do seu elevado nivel de capacitação.

Os conhecimentos sobre a atuação da política imperialista europeia, a partir do século XIX e início do século XX, na Ásia e
na África, permitem afirmar:
01) A ocupação europeia na Ásia foi retardada pelo poder bélico de países, como a China e a india, só sendo consolidada 

após a Primeira Guerra Mundial.
02) A política imperialista enviou grandes contingentes humanos para as novas colônias, solucionando definitivamente os 

graves problemas sociais existentes na Europa.
03) A qualificação da mão de obra local permitiu uma melhor distribuição de riquezas e a ascensão social das populações 

nativas.
04) A divisão territorial entre os colonizadores foi fruto de acordos diplomáticos que respeitaram a demarcação original das 

diversas nações, mantendo unidas as diversas etnias.
05) As potências europeias objetivaram a ampliação de mercado e a conquista de territórios para a aplicação do capital 

excedente europeu.

Concurso Público /  Curso de Formação de Oficiais da Polida IP ta r-B A
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E E S I © k ______________________ ____ ______________
Nunca houve tempo em que se inventassem, 
com tanta perfeição, tantas ladroeiras legais. A 
fortuna particular de alguns, em menos de dez 
anos, quase que quintuplicou; mas o Estado, 
os pequenos burgueses e o povo, pouco a 
pouco, foram caindo na miséria mais atroz. (LIMA 
BARRETO. In: ALENCAR ET AL. 1996).

A partir da análise do texto e dos conhecimentos sobre o 
primeiro período republicano brasileiro, é correto afirmar:

01) Uma aliança dos primeiros governos com o Partido 
Comunista, através da sua legalização e da participação 
de lideres comunistas em ministérios, permitiu o controle 
dos sindicatos pelo Governo Federal.

02) A “Política dos Governadores” foi responsável pela 
extinção de revoltas internas, como a de Canudos e a 
do Contestado, a primeira de caráter messiânico e a 
segunda de características apenas socioeconômicas.

03) O Exército foi excluído da política governamental, 
passando a dedicar-se unicamente às questões da 
"caserna”.

04) A falta de uma ideologia política de classe tornou 
impossível a união do operariado, que se manteve, 
consequentemente, longe da política e incapacitado de 
lutar pelos seus direitos.

05) A Crise de 1929 contribuiu para o desequilíbrio da 
economia, devido à retração da demanda do café no 
mercado internacional e ao fracasso da política de 
valorização artificial desse produto.

faafoiaffii.___________________________ ______________

A emergência de países socialistas em outras regiões do 
globo, além da Europa, foi uma das características do 
pós-Segunda Guerra Mundial.

Sobre a evolução histórica desses paises, marque V nas 
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

( ) As repúblicas comunistas de Moçambique e Angola 
permaneceram sob o controle da União Soviética, 
mesmo após a derrocada do socialismo real no leste 
europeu, quando 'passaram a ser controladas 
politicamente pela Rússia.

( ) A reaproximação diplomática e comercial da China com 
os Estados Unidos ocorreu no inicio da década de 70 
do século passado, quando houve uma visita do 
presidente estadunidense Richard Nixon ao país e a 
China foi aceita como membro da ONU.

( ) O respeito aos direitos individuais dos cidadãos tem sido 
uma característica da trajetória socialista chinesa, 
apesar de manter um governo autocrático.

( ) A entrada de Cuba para o bloco socialista tomou esse 
país um importante ponto estratégico para os soviéticos, 
que promoveram uma tentativa de instalação de mísseis 
na ilha, desencadeando uma grave crise entre a URSS 
e os Estados Unidos.

( ) O Chile passou por uma experiência socialista durante 
o governo de Salvador Allende, na década de 70 do 
século passado, que desencadeou uma mobilização 
social, através da invasão e a ocupação de terras, e a 
nacionalização de empresas norte-americanas pelo 
governo chileno.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a

01) V V F F F
02) F V F V V
03) V F F V V
04) F V V V F
05) V F V F V

E S 3 0 k __ _______ __ ___ _  _______________

ESTRUTURA FUNDiARIA DO BRASIL

Depart*mento Intersindic*' de Est*1ístxai e Estudos Soooeoonòmiooe (Dices*) 
ObtWo em: <www.dHMMe.org,br> Acossado em: 17/11/2017

O gráfico evidencia uma característica do espaço rural 
brasileiro corretamente indicada na alternativa
01) A manutenção da concentração de terras nas mãos dos 

grandes fazendeiros.
02) O alto nível de utilização produtiva dos estabelecimentos 

rurais.
03) O aumento da área correspondente às atividades 

agropecuárias.
04) O dominio territorial dos latifúndios por exploração.
05) A representatividade da agricultura familiar, que ocupa 

cerca de 75% do espaço rural.

__ _____ __________
Fíoje você é quem manda 
Falou, ta falado 
Não tem discussão 
A minha gente hoje anda 
Falando de lado 
E olhando pro chão, viu

Você que inventou esse estado 
E inventou de inventar 
Toda a escuridão 
Você que inventou o pecado 
Esqueceu-se de inventar 
O perdão 
Apesar de você 
Amanhã há de ser
Outro dia (HOLANDA. 2017).
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O fragmento da composição musical de Chico Buarque de 
Holanda, que se destacou com suas músicas de protesto 
durante a ditadura militar, tem relação com
01) o apoio do meio artístico e intelectual ao Estado de 

exceção.
02) a ausência de liberdade de expressão e a existência de 

mecanismos de censura e de repressão estabelecidos 
pelo governo.

03) a oposição da elite burguesa em relação ao governo, 
insatisfeita com a decretação do Ato Institucional N° 5.

04) o apoio de setores mais conservadores da sociedade 
e da Linha Dura à Lei da Anistia, que determinou o fim 
do governo militar.

05) o afastamento dos jovens, principalmente universitários, 
das questões políticas, dada à eficiência dos aparelhos 
de repressão.

_________________________________
Considerando-se os conhecimentos referentes à imigração 
e à urbanização mundial, marque V nas afirm ativas 
verdadeiras e F, nas falsas.
( ) As megalópoles, aglomerações urbanas resultantes da 

conurbação de metrópoles, constituem um fenômeno 
exclusivamente tip ico, dos paises situados no 
Hemisfério Norte.

( ) O grande número de migrantes que deixa seus paises 
em busca de melhores condições de vida tem levado 
os paises ricos a endurecer a política de imigração e 
a fortificar as fronteiras.

( ) Atualmente, a formação de megacidades, centros 
urbanos com população acima de 10 m ilhões de 
pessoas, é uma característica de países em 
desenvolvimento, como Brasil, a índia e a China.

( ) O fluxo migratório para os paises desenvolvidos deverá 
diminuir nas próximas décadas, em razão do aumento 
da fecundidade, aliado ao rejuvenescimento desses 
países.

( ) As cidades globais possuem uma relativa influência 
econômica, política e cultural no cenário mundial.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para 
baixo, é a
01) V V V F V
02) V V F V F
03) V F F V V
04) F F V F F
05) F V V F V
E 3 3 2 3 0 k __________________________________________

No Brasil, os fluxos migratórios determinaram a ocupação 
das grandes extensões do território.
Sobre as migrações internas no pais, marque V nas 
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) Nas últimas décadas do século XIX, durante o ciclo da 

borracha, mineiros e paulistas ajudaram a povoar a 
Região Norte.

( ) O Centro-Oeste, dentre outras razões, devido à expansão 
do agronegócio, foi a região brasileira que mais recebeu 
imigrantes no começo do século XXI.

( ) Durante toda a história das migrações interregionais do 
país, a Região Sudeste é a que mais retém imigrantes 
oriundos das outras regiões.

( ) A região com maior número de emigrantes para outras 
regiões continua sendo a Nordeste, seguida pela 
Sudeste.

( ) A marca do atual período é o predomínio da migração 
de curta distância, com deslocamento dentro das 
regiões e dos estados.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para 
baixo, é a
01) V F V V F
02) F F V F V
03) V F F F V
04) F V F V V
05) V V F V F

L ü S 5 T 0 k __________________________________________

Com base nos conhecimentos sobre o processo de 
regionalização do espaço mundial representado pelos blocos 
econômicos, é correto afirmar:

01) O Mercado Comum Europeu, hoje União Européia, 
surgiu em 1957, como uma estratégia para unir os 
esforços dos países-membros com o objetivo de 
competir com outros grandes blocos econômicos.

02) A inserção do México no NAFTA teve como objetivos, 
den t r e  ou t r os ,  a d e s c o n c e n t r a ç ã o  i ndus t r i a l  
no rte -am ericana  para o territó rio  mexicano e a 
potencialização do fluxo de latinos para os Estados 
Unidos.

03) o MERCOSUL foi formado em 1991, visando, dentre 
outros fatores, garantir uma inserção mais competitiva 
dos paises-membros na economia global, além de 
diminuir a dependência histórica desses países em 
relação aos Estados Unidos.

04) A expansão da União Européia trouxe como 
consequência principal a criação do Espaço Schengen, 
para controlar a circulação de indivíduos oriundos dos 
novos países do bloco.

05) A proposta de criação da ALCA provocou divergências 
entre os países da América Latina, que querem a 
abertura imediata dos mercados em todos os setores, 
e os países da América anglo-saxônica, que defendem 
apenas uma redução gradual das barreiras 
alfandegárias no comércio de manufaturados.

Mesmo com a redução no número de conflitos, nos últimos 
anos, a África está longe de ser pacificada.

Considerando os conhecimentos sobre os conflitos atuais na 
África, assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
associação entre pais e causa direta do conflito

01) Nigéria — conflitos fronteiriços.
02) Madagascar — conflito interétnico.
03) Somália — antagonismos religiosos.
04) Quênia — violência política.
05) Marrocos —  conflitos armados entre grupos rebeldes.

1 0
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E I S 3 ® k ___ _______________________________________
Marque V nas afirm ativas que se relacionam com 
acontecimentos do panorama mundial atual e F, as demais.

( ) A assinatura de acordo de paz entre o governo sírio e 
os rebeldes, com a intermediação das Nações Unidas, 
pôs fim ao conflito na Síria.

( ) Os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, 
retiraram-se do Acordo de Paris sobre o clima, 
provocando protestos internacionais.

( ) A morte do líder sul-africano Nelson Mandela levou a uma 
reviravolta na política internacional, com o retorno da 
política segregacionista do apartheid, na África do Sul.

( ) Os conflitos no Oriente Médio foram agravados com a 
retomada das tensões entre a Arábia Saudita e o Irã, 
potências regionais antagônicas no Oriente Médio.

( ) A aprovação da saida da Grã-Bretanha da União 
Européia, o Brexit, abalou suas relações com os 
países-membros do grupo.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para 
baixo, é a

01) V V F F F
02) V F F V V
03) F V F V V
04) F V V V F

05) V F V F V

E E 2S X ^)k_________________________________________

Os negócios financeiros do mundo estão nas mãos de todos 
e de ninguém em particular. Atingiu-se um estágio em que 
o capitalismo não tem mais donos, os paises não têm mais 
fronteiras para o dinheiro e as transações são instantâneas. 
A propriedade das grandes empresas está retalhada entre 
milhões de acionistas. Da mesma forma, o capital 
internacional mais pesado é o dinheiro de milhões de 
investidores, canalizado através de fundos para aplicações 
nos mais diversos países.

Com base na informação e nos conhecimentos sobre o 
capitalismo e sua evolução, marque V nas afirmativas 
verdadeiras e F, nas falsas.

( ) A industrialização de países periféricos aconteceu em 
função, entre outros, da migração de empresas 
estrangeiras para suas áreas, em busca de menos 
gastos com impostos, fácil acesso a matérias-primas 
e uma mão de obra mais barata.

( ) A crise de 2008 foi de superprodução industrial e agrária, 
ocorrendo a bancarrota dos preços das mercadorias 
mais vendidas na época, levando ao fechamento de 
fábricas, falência de negócios rurais, desvalorização 
brutal das ações das empresas e dim inuição das 
exportações e das importações.

( ) Os países periféricos, devido a sua constante 
instabilidade política, estão, atualmente, fora do circuito 
financeiro internacional.

( ) A sociedade de consumo atual, resultante do capitalismo, 
caracteriza-se pela obsolescência programada, que 
consiste na produção de mercadorias previamente 
elaboradas para serem rapidamente descartadas.

( ) O capitalism o tende a criar um circulo vicioso de 
desigualdade, uma concentração cada vez maior da 
riqueza, e essa situação de desigualdade extrema pode 
levar a um descontentamento geral e até ameaçar os 
valores democráticos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V F F V V
02) F V F V V
03) V V F F F
04) F V V V F
05) V F V F V

E Z 5 3 ( E ) k --------------------------------- -----------------------------
Cidadania é a tomada de consciência de seus 
direitos, tendo como contrapartida a realização 
dos deveres. Isso implica o efetivo exercício dos 
direitos civis, políticos e socioeconômicos, bem 
como na participação e contribuição para o bem- 
estar da sociedade, A cidadania deve ser 
entendida como processo contínuo, uma 
construção coletiva, significando a concretização 
dos direitos humanos. Cidadão é todo aquele 
que participa, colabora e argumenta sobre as 
bases do direito, ou seja, é um agente atuante 
que exerce seus direitos e deveres. Ser cidadão 
implica não se deixar oprimir nem subjugar, mas 
enfrentar o desafio para defender e exercer seus 
direitos. (CIDADANIA... 2017).

A partir da análise do texto e dos conhecimentos sobre a
evolução dos direitos humanos e da cidadania ao longo da
história da humanidade, é correto afirmar:
01) A Declaração Universal de Direitos Humanos, escrita 

pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial, fez parte 
do Tratado de Versalhes e continua sendo a maior 
referência dos direitos humanos na sociedade ocidental.

02) A atual Constituição brasileira reconheceu, pela primeira 
vez, que não somente os indivíduos, mas também os 
grupos têm direitos, e acatou a maioria dos direitos e 
garantias fundam entais incluídos nas convenções 
internacionais de proteção dos direitos humanos.

03) Os direitos do cidadão e a própria ideia de cidadania 
são universais, no sentido de que eles estão fixos a uma 
específica e determinada ordem jurídico-política, válida 
para todos os paises democráticos, não variando de um 
país para o outro.

04) A Constituição de 1988 excluiu o capítulo que permitia 
que qualquer cidadão tivesse o direito de propor "ação 
popular" que visasse a anular atos (administrativos) 
lesivos ao patrim ônio público e à moralidade 
administrativa, o que dificultou a participação do povo no 
processo democrático do país.

05) Os direitos eleitorais, o direito de participar de partidos 
e sindicatos, o direito de protestar, de fazer passeatas 
e greves, fazem parte dos direitos civis do cidadão.
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Matemática / Raciocínio Lógico
Questões de 41 a 55
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Para atender, adequadamente, à população que recorre a 
um posto policial em busca de ajuda e proteção, os 
profissionais atuantes devem estar devidamente preparados, 
devem ser éticos.
Considere a proposição p: Se o Oficial da Polícia Militar não 
tem ética, então ele perde a confiança da população. 
Assim, é correto afirmar que a negação da proposição 
p é  ~p: O Oficial da Polícia Militar
01) perde a confiança da população se, e somente se, ele 

não tem ética.
02) não perde a confiança da população e ele não tem ética.
03) não perde a confiança da população ou não tem ética.
04) perde a confiança da população e não tem ética.
05) tem ética ou perde a confiança da população.

F Ü 3 0 Í ------------------------------------------------------—-------------

Motivados pelo desejo de participar de uma seleção, alguns 
amigos seguiam concentrados: um na frente e quatro atrás, 
um atrás e quatro na frente, um entre dois e dois, e cinco 
em linha.

Logo, seguiam concentrados

01) 50 amigos.
02) 20 amigos
03) 15 amigos.
04) 10 amigos.
05) 5 amigos.

E2ZSX(£)k_--- ----------------------------------------------------------------

Com a crise financeira, o comércio varejista apela para 
promoções do tipo anunciado em um estabelecimento:

Desconto de x%, desde que xe N a (3x- 4 3 > 0  a 93 -6x> 0 ).

Nessas condições, tem-se que o valor de x é

01) 30
02) 25
03) 20
04) 15

05) 10

E B E 3 ( J ) k ______________________________ __________

Adicionando-se o menor inteiro positivo ao menor divisor 
inteiro de 8, em seguida, multiplicando-se pela raiz da 
equação 0,3x -  10 = 8, obtém-se, corretamente,

01) 360
02) 180
03) -  420
04) -  540
05) -  600

Em uma seleção para cursos no CFOPM, de certa cidade, 
foram abertas 300 vagas para o nível I e 100 vagas para o 
nível II. Sabe-se que houve 9000 inscrições para o nível I e 
a terça parte para o nivel II.
Nessas condições, pode-se concluir que

01) a concorrência para o nível 1 foi maior do que a 
concorrência para o nível II.

02) a concorrência para o nível I foi igual à concorrência para 
o nível II.

03) a concorrência para o nível D foi de 200 candidatos por vaga.
04) houve 150 candidatos por vaga para o nivel II.
05) houve 200 candidatos por vaga para o nivel I.

___________________ _____________

Na figura, a parábola representa a trajetória de um missii M, 
e um segmento de reta, a trajetória aproximada de uma bola 
de chumbo, B.
Com base nos dados no gráfico, pode-se concluir que a bola 
atingiu o missii a uma altura, em metros, igual a

01) 148
02) 180
03) 192
04) 216
05) 264

E 2 £ â 3 ($ k ____ ______________________________________
Visando ampliar suas instalações, o setor de restauração da 
Polícia M ilitar aplicou um cap ita l em um fundo de 
investimentos, que paga juros compostos continuamente, 
de 1,5% ao mês, sendo o montante, ao fina! de t meses, 
calculado pela expressão f(t) = C .e0'0161.
Considerando-se loge 2 = 0,69, é correto estimar-se o tempo 
necessário para que esse capital seja duplicado em, 
aproximadamente,
01) 22 meses.
02) 30 meses.
03) 38 meses.
04) 46 meses.
05) 54 meses.

1 2
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E & 3 ( £ ) k -------------------------------------------------------------------- -
Lembrando-se o gráfico cartesiano da função f(x) = 321" 5 + 7, 
tem-se que os valores reais de x para os quais a imagem 
é maior do que 250 estão expressos em

01) x > 3.
02) x > 5.
03) x > 6.
04) x > 9.
05) x > 10.

_______________ __________________
O menor valor que a função f(x) = sec2x -  tg2x -  cos x pode 
assumir é 
01) 0
02) -0 ,5
03) - 1
04) -1 ,5
05) - 2

E E 3 ( 3 j) k ----------------------------------------------------------------------
Em determinada cidade, cada candidato inscrito para a 
seleção do CFOPM deveria contribuir, conforme um critério 
pré-estabelecido, com certa quantia para a manutenção de 
uma ONG, sem fins lucrativos. Sabe-se que, a cada dia, o 
número de candidatos a contribuir, logo inscritos, variaria de 
acordo com uma progressão geométrica de razão 2 e que, 
no 1a dia, somente 2 pessoas contribuíram.
Se cada candidato contribuir com 3 reais, pode-se estimar 
que o número mínimo de dias necessários para que o total 
arrecadado atinja o valor R$6138,00 é 

01) 10 
02) 12
03) 15
04) 18
05) 21

l - M i j i f i f f iV ---------------  ----------  -------------
Atualmente, observa-se que a população da terceira idade 
poupa mais do que gasta em compras. Uma pesquisa 
recente revelou que 46% dos idosos pesquisados aplicam 
parte do que recebem na poupança, 34%, em imóveis e 
apenas 6%, em fundos de investimentos.

Moradia/água/luz/
telefone/gás etc. .
Remédios/plano
de saúde etc.
Alimentação

Cartões/prestações

Vestuário

Lazer

Transporte

A renda vai para conforto, saúde e alimentação

Considere-se o gráfico, com dados fictícios, de distribuição 
das despesas, destacando o percentual do que mais pesa 
no orçamento do idoso.

Admitindo-se que um idoso receba uma aposentadoria ou, 
mesmo, tenha uma renda mensal de R$3600,00, é correto 
afirmar que, com base nas informações e no gráfico, a sua 
despesa, em reais, com alimentação e vestuário é de

01) 996,00
02) 1008,00

03) 1092,00

04) 1146,00

05) 1268,00

Sejam M =
(6  1 -S \ 

, * ° 1 e N =
\  1 -3  2 )

quadradas de ordem 3, e
\

x eR.

Se det (M) > det (N), então é correto

1 2 -1  \
o x 4 I, matrizes 
o 0 - 6  /

afirmar que

01) x < 4
02) x < 1
03) x > 0
04) x > -1
05) x > -  4

E s a g K __________________________________________

Uma equipe de alunos do Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar desejava realizar algumas transformações 
na disposição do mobiliário interno da repartição onde 
atuava. Os profissionais dessa equipe consideraram um 
prisma reto, como inspiração, e seus lados, como modelo 
para um biombo.

Seja P um prisma reto, com 12cm de altura e base quadrada, 
de área medindo 16cm2.

Nessas condições, pode-se afirmar que a área lateral, em
cm2, do prisma s igual a

01) 192
02) 144

03) 96
04) 72
05) 48

Os reservatórios de forma cilíndrica, para água, são 
econômicos e de manutenção mais simples. Considerando-se 
que, em laboratório, o protótipo de um deles tem 6cm de 
diâmetro e 12cm de altura, pode-se estimar que uma centena 
desses protótipos é capaz de armazenar, aproximadamente, 
xmf de água, e o valor de x é

01) 10800
02) 15496
03) 21624
04) 28168
05) 33912
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E ü s s r ^ k .___________________________________________________________________________________________________

Sejam as circunferências cujas equações são expressas por C,: x2 + y2 + 16x + 63 = 0 e C2: 3x2 + 3y2 -  6x -  54y + 234 = 0, 
respectivamente.

Nessas condições, é correto afirmar que uma das expressões para a equação geral da reta que passa pelo centro de C, 
e de C ; é

01) y -  x -  4 = 0
02) x -  y + 4 = 0

03) x -  y + 8 = 0
04) x + y -  8 = 0

05) y + x + 8 = 0

Concurso Púbboo /  Curso de Formação de Oficiais da Pof ícia Militar-BA
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Noções de Direito

Q u e s tõ e s  de 56 a 75
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

________________________ _______
Sobre Atos Administrativos, é correto afirmar:
01) Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são 

atributos dos atos administrativos.
02) Atos discricionários são os que a Administração pratica 

sem margem alguma de liberdade de decisão, pois a 
lei previamente determinou o único comportamento 
possível a ser obrigatoriamente adotado, sempre que se 
configure a situação objetiva descrita na lei.

03) Atos de gestão são aqueles que a administração impõe 
coercitivamente aos administrados, criando para eles 
obrigações ou restrições, de forma unilateral e 
independente de sua anuência.

04) Atos ordinatórios são atos administrativos internos, 
endereçados aos servidores públicos subordinados à 
autoridade que os expediu, veiculando determinações 
concernentes ao adequado desempenho de suas 
funções.

05) Atos negociais são atos administrativos que possuem 
conteúdo análogo às leis, criando coercitivamente para 
os administrados obrigações, não havendo como 
finalidade a satisfação do interesse público.

E Z S Z X ^ i,_____ ____________________________________

Quanto ao Controle da Administração Pública e os atos de
Improbidade administrativa, é incorreto afirmar:

01) O controle que o Poder Legislativo exerce sobre os atos 
de sua própria adm inistração pública é chamado 
controle externo. O controle que ele realiza sobre a 
atuação administrativa dos Poderes Executivo e Judiciário 
é chamado controle interno.

02) O controle judicial verifica a legalidade ou a legitimidade 
dos atos adm inistrativos, mas não o mérito 
administrativo.

03) No controle judicial, o Poder Judiciário pode, desde que 
provocado, anular atos administrativos que apresentem 
vicios de ilegalidade ou de ilegitimidade.

04) A fiscalização da Administração Pública exercida pelo 
Poder Legislativo é chamado Controle Legislativo.

05) Os atos de improbidade adm inistrativa podem ser 
praticados contra a administração direta e indireta, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

Sobre Licitações e Contratos Administrativos, é correto 
afirmar:

01) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase in icia l de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto.

02) A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, vedada a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição.

03) é  dispensável a licitação nos casos de emergência ou 
de calamidade pública, quando caracterizada urgência 
de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuizo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares, e somente para os bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa 
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos.

04) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial, com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias.

05) A autoridade competente, mesmo que prevista no 
instrumento convocatório, não poderá exigir prestação 
de garantia nas contratações de obras, serviços e 
compras.

Quanto à Administração Pública, é verdadeiro afirmar:

01) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
apenas aos brasileiros.

02) A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

03) As funções de confiança, exercidas por servidores 
ocupantes de cargo efetivo e temporário, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se a quaisquer atribuições.

04) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo.

05) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos.

Concurso Púbico /  Curso de Formação de Oficiais da PoJícia Miitar-BA
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E2S3($)k ___________________________
Analise as afirmativas com relação aos Direitos e Deveres
individuais e coletivos, marcando V para o que for verdadeiro
e F, para o que for falso.
( ) As entidades associativas, independentemente de 

autorização, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente.

( ) É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicia l, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou de 
instrução processual penal.

( ) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação 
do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 
até o limite do valor do patrimônio transferido.

( ) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, não 
sendo assegurada ao proprietário qualquer forma de 
indenização, mesmo se houver dano.

( ) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela familia, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de 
financiar o seu desenvolvimento.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V V V F F
02) V F V F F
03) F V F V V
04) F V V F V
05) F F F V VE S3l|)k______________________________________
Quanto ao Poder Judiciário, é verdadeiro o que se afirma em
01) Aos j u i zes  é pe rm itid o  dedi car - se à at i v i dade 

p o lit ico -p a rtid á ria  e exercer, ainda que em 
disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de 
magistério.

02) Somente pelo voto da maioria simples de seus membros 
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo do Poder Público.

03) Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais dos Estados e do D istrito 
Federal e Territórios será composto de membros, do 
Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, 
e de advogados de notório saber juridico e de reputação 
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos 
de representação das respectivas classes.

04) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 
aferirão trim estralmente, em base semestral, o 
comprometimento de súas respectivas receitas 
correntes líquidas com o pagamento de precatórios e 
obrigações de pequeno e grande valor.

05) Ao Poder Judiciário é assegurada somente a autonomia 
administrativa.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos/1948 foi 
proclamada como o ideal comum a ser atingido por todos 
os povos e todas as nações.
Com base nessa Declaração, atribua V ou F, conforme sejam
verdadeiras ou falsas as afirmativas.
( ) Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma 

audiência justa e pública por parte de um tribunal 
independente e imparcial, para decidir sobre seus 
direitos e deveres ou do fundamento de qualquer 
acusação criminal contra ele.

( ) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 
qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm 
direito a igual proteção contra qualquer discriminação 
que viole a presente Declaração, salvo contra qualquer 
incitamento a tal discriminação.

( ) Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, 
inclusive o próprio, não podendo a estes regressar.

( ) Ninguém será sujeito a interferências em sua vida 
privada, em sua fam ilia, em seu lar ou em sua 
correspondência, nem a ataques à sua honra e 
reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da 
lei contra tais interferências ou ataques.

( ) Todo ser humano, como membro da sociedade, tem 
direito à segurança social e à realização, pelo esforço 
nacional, pela cooperação internacional e de acordo com 
a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 
dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V V V V V  04) v  F F V V
02) F F V F F 05) F V F V F
03) V V F V V

E E S S ft& k__________________________________________
De acordo com a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos de 1969, é correto afirmar:

01) Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se 
a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos 
e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 
que esteja sujeita à sua jurisdição. Entretanto não se 
compromete a combater a discriminação por motivo de 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de 
qualquer outra natureza, origem nacional ou social, 
posição econômica, nascimento ou qualquer outra 
condição social.

02) Com base na Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos de 1969, não constituem trabalhos forçados 
ou obrigatórios os trabalhos ou serviços normalmente 
exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de 
sentença ou resolução formal expedida pela autoridade 
judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem 
ser executados sob a vig ilância e controle das 
autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem 
não devem ser postos à disposição de particulares, 
companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado.
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03) Nos países que houverem abolido a pena de morte, esta 
só poderá ser imposta a quaisquer delitos, em 
cumprimento de sentença final de tribunal competente 
e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, 
promulgada antes de haver o delito sido cometido.

04) Os menores, quando puderem ser processados, não 
devem ser separados dos adultos, mas deverão ser 
conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez 
possível, para seu tratamento, podendo a pena passar 
da pessoa do delinquente.

05) A pena de morte pode ser aplicada a delitos politicos e 
a delitos comuns conexos com delitos politicos, sendo 
possível o restabelecimento da pena de morte nos 
Estados que a hajam abolido.

_________________________________
Sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos de
1966, é correto afirmar, exceto:
01) Toda a pessoa condenada à morte terá direito a solicitar 

o indulto ou a comutação da pena. A anistia, o indulto 
ou a comutação da pena capital poderão ser concedidos 
em todos os casos.

02) Em situações excepcionais de perigo para a nação, 
declaradas oficialmente, os Estados-Signatários do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 
poderão adotar disposições, nos limites estritamente 
exigidos pela situação, que suspendam as obrigações 
contraídas em virtude deste pacto, sempre que tais 
disposições não sejam incompatíveis com as restantes 
obrigações que lhes impõe o direito internacional e não 
contenham nenhuma discrim inação fundamentada 
unicamente em motivos de raça, cor, sexo, lingua, religião 
ou origem social.

03) Cada um dos Estados-Signatários no Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos de 1966 compromete-se 
a respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se 
encontrem no seu território e estejam sujeitos á sua 
jurisdição os direitos reconhecidos no presente pacto, 
sem distinção alguma de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra índole, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer 
outra condição social.

04) Nenhuma disposição do Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos de 1966 poderá ser interpretada no 
sentido de conceder qualquer direito a um Estado, grupo 
ou indivíduo para empreender atividades ou realizar atos 
que levem à violação de qualquer dos direitos e 
liberdades reconhecidos no pacto ou à sua limitação em 
maior medida do que nele previsto.

05) Nos países que tenham abolido a pena capital, só pode 
ser imposta a pena de morte para os crimes mais 
graves, em conformidade com a legislação em vigor no 
momento em que se cometeu o crime, e que seja 
contrária às disposições do Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos de 1966 e da Convenção para 
a prevenção e punição do crime de infanticidio. Essa 
pena só poderá ser aplicada em cumprimento de 
sentença definitiva de um tribunal incompetente.

Concurso Púbico/Curso de Formaçèo d« OAcws da Polia» M*tar-8A

EÜS53K$k__________________________________________

Conforme a Convenção Internacional sobre a Eliminação 
sobre Todas as Formas de Discriminação Racial (Decreto 
n“ 65.810/69), marque V para o que for verdadeiro e F, para 
o que for falso, nas afirmativas a seguir.

( ) A presente Convenção estará aberta à assinatura de 
todos os Estados-Membros da Organização das Nações 
Unidas ou membros de qualquer uma de suas agências 
especializadas, de qualquer Estado-Membro no Estatuto 
da Corte Internacional de Justiça. Mas não estará aberta 
à assinatura de qualquer outro Estado convidado pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas a tornar-se parte 
na presente Convenção.

( ) Os Estados-Membros comprometem-se a tomar as 
medidas imediatas e eficazes, principalmente no campo 
do ensino, educação, cultura e informação, para lutar 
contra preconceitos que levem à discriminação racial e 
promover o entendimento, a tolerância e a amizade entre 
nações e grupos raciais e étnicos, sim como propagar 
os propósitos e os princípios da Carta das Nações 
Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
da Declaração das Nações Unidas Sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Racial e da 
Convenção Internacional sobre a Eliminação sobre 
Todas as Formas de Discriminação Racial.

( ) Os Estados-Membros assegurarão, a qualquer pessoa 
a que estiver sob sua jurisdição, proteção e recursos 
eficazes perante os tribunais nacionais, outros órgãos 
do Estado, competentes, contra quaisquer atos de 
discriminação racial e que, contrariamente à presente 
Convenção, violarem seus diretos individuais e suas 
liberdades fundamentais, assim como o direito de 
expressar a sua tribuna uma satisfação ou reparação 
justa e adequada por qualquer dano de expressar de 
que foi vitima, em decorrência tal discriminação.

( ) Se um Estado-Membro considerar que outro Estado 
Membro não vem cumprindo as disposições da 
Convenção Internacional sobre a Eliminação sobre 
Todas as Formas de D iscrim inação Racial poderá 
chamar a atenção do Comitê sobre a Eliminação da 
Discriminação Racial acerca da questão. O Comitê 
transmitirá, então, a comunicação ao Estado-Membro 
interessado. Em um prazo de três meses, o Estado 
destinatário submeterá ao Comitê as explicações ou as 
declarações por escrito, a fim de esclarecer a questão 
e indicar as medidas corretivas que, por acaso, tenham 
sido tomadas p.elo referido Estado.

( ) Para os Estados que vierem a ratificar a presente 
Convenção ou a ela aderirem após o depósito do sétimo 
instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção 
entrará em vigor no quadragésimo dia, a contar da data 
em que o Estado em questão houver depositado seu 
instrumento de retificação ou adesão.
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A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a

01) F F V V V
02) V V F V F
03) V V F F V
04) F F V F V

05) F V V V F

E B j ^ k __________________________________________
Com base na Convenção sobre Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher, é inco rre to
afirmar:

01) Os Estados-Partes outorgarão às mulheres direitos 
iguais aos dos homens para adquirir, mudar ou 
conservar sua nacionalidade. Garantirão, em particular, 
que nem o casamento com um estrangeiro, nem a 
mudança de nacionalidade do marido, durante o 
casamento, modifiquem, automaticamente, a 
nacionalidade da esposa, convertam-na em apátrida ou 
a obriguem a adotar a nacionalidade do cônjuge.

02) A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais 
de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade 
de fato entre o homem e a mulher se considerará 
discriminação na forma definida na Convenção sobre 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher, implicando a manutenção de normas 
desiguais ou separadas, essas medidas cessarão 
quando os objetivos de igualdade de oportunidade e 
tratamento houverem sido descartados.

03) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas 
apropriadas para elim inar a discrim inação contra a 
mulher na vida política e pública do pais e. em particular, 
garantirão, em igualdade de condições com os homens, 
dentre outros, o direito a votar em todas as eleições e 
referenda públicos e ser elegivel para todos os órgãos 
cujos membros sejam objeto de eleições públicas e 
partic ipar em organizações e associações não 
governamentais que se ocupem da vida pública e política 
do pais.

04) Os Estados-Partes levarão em consideração os 
problemas específicos enfrentados pela mulher rural e 
o Importante papel que desempenha na subsistência 
econômica de sua família, incluído seu trabalho em 
setores não monetários da economia, e tomarão todas 
as medidas apropriadas para assegurar a aplicação dos 
dispositivos da Convenção sobre Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher à mulher 
das zonas rurais.

05) Os Estados-Partes reconhecerão à mulher, em matérias 
civis, uma capacidade jurídica idêntica a do homem e 
as mesmas oportunidades para o exercício dessa 
capacidade. Em particular, reconhecerão à mulher iguais 
direitos para firm ar contratos e administrar bens e 
dispensar-lhe-ão um tratamento igual em todas as 
etapas do processo nas cortes de justiça e nos 
tribunais.

E S 2 3 ( & k __________________________________________

Sobre crimes contra a administração pública, marque V ou 
F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas a 
seguir.

( ) O funcionário público que exigir, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela. vantagem 
indevida pratica crime de concussão.

( ) Aquele que desacatar funcionário público no exercido da 
função ou em razão dela pratica crime de resistência. 

( ) O fundonário público que solicitar ou receber, para si ou 
para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem, pratica o crime de corrupção passiva.

( ) O particular que se opuser à execução de ato legal, 
mediante violência ou ameaça a fundonário competente 
para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio, 
pratica o crime de desobediência.

( ) O crime de prevaricação ocorre qgando o fundonário 
público retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato 
de ofício, ou o pratica contra disposição expressa em 
lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

A alternativa que indica a sequência correta, de dma para 
baixo, é a
01) V F V V F
02) V F V F V
03) F V F F F
04) F V F V V
05) V F F F V

ES53($)k_________________________________
O Sr. M desfere dois tiros no Sr. L, com a intenção de matar. 
Após os disparos, o Sr. M desespera-se ao ver a sua vitima 
calda no chão e arrepende-se de forma voluntária, 
conduzindo-a, rapidamente, até o hospital mais próximo 
para que receba socorro médico salvando, assim, a vida do 
Sr. L.______________________________________________

Com base no caso fictício exposto, o Sr. M responderá

01) por tentativa de homicídio doloso, caracterizando a 
desistência posterior.

02) apenas por tentativa de homicidio culposo.
03) por lesão gravissima e tentativa de homicídio culposo, 

caracterizando a desistência voluntária.
04) apenas por tentativa de homicídio doloso.
05) pelas lesões causadas na vitima, caracterizando o 

arrependimento eficaz.

E E 3 ( J ) k ______________________ __________________

De acordo com o Estatuto da pessoa com Deficiência 
(Le i na 13.146/15), marque V ou F, conforme sejam 
verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir.

( ) Para fins de aplicação da Lei n° 13.146/15, consideram-se 
barreiras urbanísticas as existentes nos edifícios 
públicos e privados.
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( ) Para fins de aplicação da Lei n° 13.146/15, considera-se 
moradia para a vida independente da pessoa com 
deficiência a unidade de oferta do Serviço de Acolhimento 
do Sistema Único de Assistência Social (Suas) 
localizadas em áreas residenciais da comunidade, com 
estruturas adequadas, que possam contar com apoio 
psicossocial para o atendimento das necessidades da 
pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com 
deficiência, em situação de dependência, que não 
dispõem de condições de autossustentabilidade e com 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

( ) Para fins de aplicação da Lei n° 13.146/15, consideram-se 
adaptações razoáveis as adaptações, modificações e 
ajustes necessários e adequados que não acarretem 
ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em 
cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com 
deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de 
condições e oportunidades com as demais pessoas, 
todos os direitos e liberdades fundamentais.

( ) Para fins de aplicação da Lei n2 13.146/15, considera-se 
mobiliário urbano o conjunto de objetos existentes nas 
vias e nos espaços públicos, superpostos ou 
adicionados aos elementos de urbanização ou de 
edificação, de forma que sua modificação ou seu 
traslado não provoque alterações substanciais nesses 
elementos, tais como semáforos, postes de sinalização 
e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às 
telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, 
marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de 
natureza análoga.

( ) Para fins de aplicação da Lei n“ 13.146/15, considera-se 
atendente pessoal a pessoa, membro ou não da família, 
que, com ou sem remuneração, assiste ou presta 
cuidados básicos e essenciais à pessoa com 
deficiência no exercício de suas atividades diárias, 
excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados 
com profissões legalmente estabelecidas.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) F V F V F
02) V V F F F
03) F F V V V
04) V F V F V
05) F F V V F

H 0 1 _________________________________________
Sobre a Lei nfi 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), é
correto afirmar:
01) O serviço de busca e fornecimento da informação é 

pago, salvo nas hipóteses de reprodução de 
documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, 
situação em que nunca será cobrado o valor referente 
ao custo dos serviços e dos materiais utilizados.

02) Não poderá ser negado acesso à informação necessária
à tutela jud ic ia l ou adm inistrativa de direitos 
fundamentais. As informações ou documentos que 
versem sobre condutas que impliquem violação dos 
direitos humanos praticada por agentes públicos ou a 
mando de autoridades públicas poderão ser objeto de 
restrição de acesso.____________________________ _
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03) No caso de indeferimento de acesso a informações ou 
às razões da negativa do acesso, poderá o interessado 
interpor recurso contra a decisão no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da sua ciência.

04) A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, 
observado o seu teor e em razão de sua 
imprescindibilidade a segurança da sociedade ou do 
Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, 
secreta ou reservada.

05) É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
mediante requerimentos, a divulgação em local de difícil 
acesso, no âmbito das competências de outros órgãos, 
informações de interesse coletivo ou individual por eles 
produzidas ou custodiadas.lY.Tii'i'.'lffik______________________________ ____________________________

Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n“ 8.069/90),
é incorreto o que se afirma em

01) O poder público, as instituições e os empregadores 
propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à 
medida privativa de liberdade.

02) O reconhecimento do estado de filiação é d ireito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo 
ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem 
qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.

03) A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida 
e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência.

04) O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, 
que será inscrita no registro civil mediante mandado do 
qual obrigatoriamente se fornecerá certidão.

05) A guarda obriga a prestação de assistência material, 
moral e educacional à criança ou ao adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 
inclusive aos pais.

--------------------------------------------------------
Sobre as Penas no Direito Penal Militar, é incorreto o que
se afirma em
01) A suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou 

função é uma pena privativa de liberdade, e o tempo da 
suspensão será computado como de serviço.

02) A pena de reforma sujeita o condenado à situação de 
inatividade, não podendo perceber mais de um vinte e 
cinco avos do soldo, por ano de serviço, nem receber 
importância superior à do soldo.

03) É dita pena acessória a pena de inabilitação para o 
exercício da função pública.

04) As penas restritivas de direito são penas principais.
É possível afirmar que as penas acessórias são penas 
complementares e ligadas à natureza do crime, ou seja,
são formas de repressão mediata, dependentes de

05)
outras._________________ ________________________ _
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t m $ ) k _______________________________________________________________________________
Sobre o Direto Penal Militar, o militar que comete crime de incitamento sofrerá pena de
01) advertência e multa.
02) suspensão.
03) detenção de um a três meses.
04) reclusão de dois a quatro anos.
05) detenção de dois a seis anos.

B s s a ^ k ___________________________________________________________________________________________________

De acordo com a Lei n° 8.457/92, é correto afirmar;

01) Conselho Permanente de Justiça é constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juizes Militares, sob a presidência, dentre estes, 
de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado que o dos demais juizes, ou de maior antiguidade, no 
caso de igualdade.

02) Os juizes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre oficiais de carreira, da sede da Auditoria, 
com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais no âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede 
e, se persistir a necessidade, excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva 
Circunscrição Judiciária Militar.

03) Conselho Especial de Justiça é constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior, que será o presidente, e três oficiais 
de posto até capitão-tenente ou capitão

04) O sorteio dos juizes do Conselho Permanente de Justiça é feito pelos Juizes Militares, em audiência privada, entre os 
dias dez e vinte do último mês do semestre anterior, na presença do Procurador e do Diretor de Secretaria.

05) Os Conselhos Especial e Permanente funcionarão na sede das Auditorias, salvo em casos especiais por motivo relevante 
de ordem pública ou de interesse da Justiça e pelo tempo indispensável, mediante deliberação do Superior Tribunal Federal 
e do Supremo Tribunal de Justiça.

E S S S fê lk ___________________________________________________________________________________________________

Sobre Inquérito Policial Militar, è incorreto afirmar:

01) O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e de sua autoria. 
Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da 
ação penal.

02) A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que 
lhe deu delegação para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro-tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, 
subtenente ou suboficial, nos demais casos.

03) Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações policiais, até sessenta 
dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado, por mais trinta 
dias, pelo subcomandante da Região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado 
do inquérito e por via administrativa.

04) Será encarregado do inquérito, sempre que possível, oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente; e, 
em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, sê-lo-á, sempre que possível, oficial superior, atendida, 
em cada caso, a sua hierarquia, se oficial o indiciado.

05) Em se tratando da apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito 
poderá solicitar do procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência.

* *
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Prova Discursiva - Redação

INSTRUÇÕES:

•  Leia, com atenção, os três temas propostos. Em seguida, assinale, na Folha de Redação, a quadrícula 
correspondente ao tem a de sua escolha.

•  Escreva sua Redação no espaço reservado ao rascunho.
•  Transcreva seu texto na Folha de Redação, usando, preferencialmente, caneta de tinta preta.
•  Se utilizar letra de imprensa, destaque as iniciais maiúsculas.

Será anulada a Redação
—  redigida fora do tem a proposto;
—  apresentada sob forma não articulada verbalmente ou em versos;
—  assinada fora do campo próprio;
—  escrita a lápis ou de forma ilegível.

Tem as para a R edação

Tema I

A missão da Policia Militar traz, em si, o serviço imprescindivel para a sociedade organizada. A disciplina, o senso do dever, 
a noção clara da missão a cumprir, são virtudes eminentemente éticas e não apenas técnicas. É claro que ninguém serve ao 
semelhante e à comunidade se for ignorante ou incompetente. Ninguém presta apoio, auxilio, presença aliada à justiça, à 
ordem e à harmonia, se não estiver bem preparado para seu desempenho profissional. E é nesse sentido que o aperfeiçoamento 
especializado traz contribuição indispensável. Mas, bem sabemos que a eficiência, a dinamicidade, a atuação eficaz, se não 
dispensa, certamente transcende esses aspectos. É no lineamento ético, é na honestidade de propósitos, no apoio à 
administração da justiça, é na elevação das atitudes — tudo formulações éticas —  que reside a confiabilidade, o renome, a 
grandeza, o apreço da população, o reconhecimento da sociedade.

Em verdade, quando somente subsistir a competência técnica ou científica, sem o comprometimento de uma ação 
virtuosa, a inclinação é de que a confiabilidade, no campo profissional, possa abalar-se, notadamente em profissões que, 
além de lidarem com a liberdade das pessoas, envolvem maiores riscos e complexidades, dentre estas, a policial torna-se 
merecedora de realce

Como os policiais militares deveríam estar envaidecidos pelo auspicioso fato de constatarem que pessoas estranhas ao 
convívio da caserna vêm reconhecer, de maneira tão prudente e límpida, os alicerces éticos da profissão e de atribuir-lhes tão 
notável merecimento! E, os que se proclamam profissionais, o que têm realizado nesse particular? Infelizmente muito pouco, 
quando não derribando ou inviabilizando os fundamentos éticos que ainda restam.

(Cel.PM RR VALLA, Wilson Odirley. Os valores profissionais e os deveres éticos da Polícia Militar. Disponível em:< http://www.pmpr.pr.gov.br/ 
modules/conteudo/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=679>. Acesso em: 29 jul. 2017.)

A partir de uma reflexão sobre as idéias veiculadas no texto, escreva, usando a norma-padrão da lingua portuguesa e 
valendo-se de argumentos que deem suporte á sua opinião sobre assunto, uma dissertação argumentativa, discorrendo 
a respeito do dilema institucional diante da necessidade que tem de tomar medidas sérias para garantir a ética do policial 
m ilita r em um sistema que passa por uma crise mundial.

Tema II

A.
Abre-se 2017 com uma grande vantagem: tomar a expor, com todos os seus contornos, o estado caótico do sistema 

prisional brasileiro, o que ocorre a partir de duas lamentáveis chacinas ocorridas em Amazonas e Roraima, dois estados nem 
sempre lembrados, mas sempre estigmatizados.

Lacan já ensina que o gozo não deve se identificar com o prazer pelo prazer, mas como prazer propiciado desde o 
desprazer do outro, situação infelizmente presente no imaginário coletivo de muitos brasileiros que, alheios a uma compreensão 
mínima do significado dos direitos humanos, apostam não só na “volta dos militares", como defendem que brasileiros presos, 
julgados ou não, não têm o direito de desfrutar de condições sadias e dignas no tempo que estiverem privados da liberdade, 
violência discursiva que, evidentemente, paga o seu preço para incrementar um estágio de já acentuada desigualdade social 
que temos nas ruas.

As facções criminosas que agem nos presídios como grandes gangues ou cartéis, em verdade, nada mais fazem do que
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se aproveitar do abandono e do cinismo do Estado para propalarem um discurso que, por conta do contexto antes mencionado, 
amplia a sua capacidade de adesão, propiciando que distorções como essas ocorram.

Garantir direito do preso é garantir o direito da sociedade em recebê-lo de volta, se não em melhores, pelo menos não em 
piores condições do que as obtidas desde o ingresso tormentoso no cárcere. Pior do que privar a liberdade, só mesmo privar 
a vida: quando ambas as situações ocorrem de modo sucessivo e sob “tutela" do Estado, aí mesmo pode ser o começo do fim, 
mas que, como toda crise, o momento vivenciado permite repensar e rever caminhos, o que podería fazer toda a diferença, em 
especial se os meios de comunicação social, com o poder inegável que têm, não esquecerem e “castrarem” a potencialidade 
problemática e relevante do assunto nos próximos dias, semanas e meses na busca da próxima sensacionalista manchete.

(Dr. BERCLAZ, Márcio. O caos no sistema carcerário brasileiro: em busca de alternativas. Disponível em: http://justificando.cartacapital.com.br/ 
2017/01/09/o-caos-no-sistema-carcerario-brasileiro-em-busca-de-altemativas/>. Acesso em: 29 jul. 2017.)

B.
As más condições a que presos são submetidos facilitam o crescimento de facções criminosas dentro dos presidios, 

nos quais o Estado tem cada vez menos influência. “O que acontece é que criamos um modelo para impedir a fuga de certos 
indivíduos, mas você os deixa se virarem lá dentro. Então, isso facilita a vida de organizações criminosas que tomam conta da 
cadeia", afirmou o doutor em ciência política e ex-secretário de Segurança Pública Guaracy Mingardi. Segundo ele, o sistema 
penitenciário sequer pode ser chamado de “sistema”. É uma “coisa dispersa”, onde cada lugar tem uma regra diferente. De 
acordo com Mingardi, o Brasil precisa repensar a situação dos seus presos e o motivo pelo qual estão encarcerados. “O Brasil 
é um dos países com o maior número de presos sem nenhum resultado. Existem pessoas presas por coisas que nem 
precisaria da privação de liberdade, e não estou falando de homicídio ou assalto à mão armada. Precisamos pensar mais em 
outras formas que não sejam só aumentar o tamanho das penas”.

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Carlos Lamachia disse acreditar que as cadeias são 
locais onde pequenos infratores se tornam verdadeiros bandidos. “Acho que o Brasil prende mal e, quando prende, em 
determinadas circunstâncias, ainda alimenta o crime. Encarceramos alguém por um acidente menor. Ai, colocamos essa 
pessoa dentro de um presídio, no qual ele vai conviver com presos de altíssima periculosidade".

(MÁS CONDIÇÕES das prisões facilitam crescimento de facções. Disponível em: <https://noticias.terra.com.br/brasil/mas-condicoes-dasprisoes- 
facilitam-crescímento-de-faccoes-<lizemespedalistas,2e749bbd213e954ce56a5bb18ffff49cyec3ycqj.html>. Acesso em: 29 jul. 2017.)

Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos prévios sobre a situação do sistema prisional brasileiro, 
escreva, usando a norma-padrão da língua portuguesa e argumentos que apoiem o seu ponto de vista sobre o tema em 
foco, um artigo de opinião a respeito da necessidade de que sejam repensadas formas de coibir os crimes na sociedade 
brasileira, usando, em lugar da privação da liberdade, métodos por meio dos quais os delinquentes passem a contribuir 
para o progresso do país com sua mão de obra, ainda que monitorada.

Tema III
O ciberativismo é um termo recente e consiste na utilização da internet por grupos politicamente motivados que buscam 

difundir informações e reivindicações sem qualquer elemento intermediário, com o objetivo de buscar apoio, debater e trocar 
informação, organizar e mobilizar indivíduos para ações, dentro e fora da rede. Com essas possibilidades, todos podem ser 
protagonistas de uma causa.

A internet pode ser usada ainda como um canal de comunicação adicional ou para coordenar ações off-line de forma mais 
eficiente. Além disso, permite a criação de organizações online, possibilitando que grupos tenham sua base de atuação na 
rede; o que implica ações no próprio ambiente da rede, como ocupações virtuais e a invasão de sites por hackers.

Sandor Vegh, autor do livro Classifying forms o f online activism: the case of cyberprotests against the World Bank, de 2003”, 
cita três categorias de atuação do ativismo online: 1) conscientização e promoção de uma causa (por exemplo, divulgar o outro 
lado de uma notícia que possa ter afetado a causa ou uma organização); 2) organização e mobilização (convocar manifestações, 
fortalecer ou construir um público); e 3) ação e reação.

(MARTINS, Andeia. Ciberativismo: ativismo nasce nas redes e mobiliza as ruas do mundo. Disponível em: <Ciberativismo: ativismo nasce nas 
redes e mobiliza as ruas do mundo Andreia Martins Da Novelo Comunicação04/02/201412h53>. Acesso em: 29 jul. 2017. Adaptado.)

Levando em consideração as informações veiculadas no fragmento acima e suas experiências com as manifestações de 
rua, escreva, utilizando a norma-padrão da língua portuguesa e fundamentando suas afirmações com exemplos e suas idéias 
com argumentos admissíveis, um texto na forma de prosa que julgar conveniente sobre o seguinte recorte temático:

O direito constitucional de o cidadão protestar X as formas de atuação do policial m ilitar no controle da
ordem e na preservação do bem público.
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GABARITO DEFINITIVO

Língua Portuguesa Língua Inglesa Ciências Humanas Matemática/ 
Raciocínio Lógico Noções de Direito

Questão I Resposta Questão Resposta Questão I Resposta Questão I Resposta Questão Resposta
1. 05 16. 04 26. Anulada 41. 02 56. 04
2. 02 17. 05 27. 03 42. 05 57. 01
3. 04 18. 04 28. 01 43. 04 58. 03
4. 04 19. 03 29. 05 44. 03 59. 02
5. 02 20. 02 30. 05 45. 02 60. 04
6. 02 21. 01 31. 02 46. Anulada 61. 03
7. 03 22. 02 32. 01 47. 04 62. 04
8. 01 23. 05 33. 02 48. 02 63. 02
9. 03 24. 05 34. 05 49. 01 64. 05

10. 04 25. 04 35. 04 50. 01 65. 05
11. 03 36. 03 51. 02 66. 02
12. 04 37. 04 52. 04 67. 02
13. 01 38. 03 53. 01 68. 05
14. 02 39. 01 54. 05 69. 03
15. 05 40. 02 55. 03 70. 04

71. 04
72. Anulada
73. 04
74. 02
75. 03


