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� O candidato receberá do Chefe de Sala : 
- Um Caderno de Questões  das Provas Objetiva e Discursiva, contendo 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta, e o tema e as orientações para a elaboração do Texto 
Dissertativo . 

- Um Cartão de Respostas  óptico personalizado. 
- Uma Folha para o Texto Dissertativo  definitiva, sendo esse item personalizado por meio de código. 

� Ao ser autorizado o início da prova, o candidato deverá verificar se a numeração das questões, a paginação e a codificação do Cartão e 
da Folha estão corretas. 

� O candidato dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova Objetiva e o Texto Dissertativo. Controle o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. 

� Esse tempo inclui a marcação do Cartão de Respostas óptico da Prova Objetiva. 
� Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos feitos no Cartão de Respostas óptico. 
� Ao candidato somente será permitido levar o Caderno de Questões após 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas óptico e o Texto 

Dissertativo  e retirar-se da sala. 
� Após o término da prova, o candidato deve entregar ao Chefe de Sala  o Cartão de Respostas óptico devidamente assinado e o Texto 

Dissertativo . 
� Se o candidato precisar de algum esclarecimento, deverá solicitar ao Chefe de Sala . 
� O candidato deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade  e a caneta esferográfica de tinta preta , fabricada em 

material transparente. 
� A utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação acarretará a eliminação do candidato do concurso e a anulação da sua 

prova. O candidato deverá desligar e entregar ao Chefe de Sala régua de cálculo, calculadora, agenda eletrônica, palmtop, bip, pager,  
notebook, telefone celular, gravador, máquina fotográfica, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, 
vídeos e outros arquivos digitais, relógio do tipo data bank, ou qualquer outro equipamento desse tipo e qualquer tipo de arma, mesmo 
que com porte autorizado. 

� Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto I, para responder às questões de 1 a 12. 
 

Razão e fé: as limitações na percepção social da ci ência. 
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 Ao mesmo tempo, ressurge a oposição razão e fé, 
que parecia remota. O país mais desenvolvido do mundo, 
aquele em que a ciência e a tecnologia mais contribuem para 
gerar riqueza, é também — entre as poucas dezenas de 
nações que se situam no pelotão de frente da economia e do 
conhecimento — aquele em que a maior parte da população 
acredita exatamente naquilo que não dispõe de base 
científica alguma. Em nenhum país, o criacionismo é tão forte 
quanto nos Estados Unidos. No entanto, inexiste qualquer 
fundamento científico para ele. Temos, assim, ali onde a 
interação entre o conhecimento científico e a economia 
constrói a massa de sucesso mais forte da história, uma 
profunda descrença, ou ignorância, da população a respeito 
daquilo que constitui a base mesma de seu êxito — ou a 
base mesma de sua prática.  
 Faz-se nos Estados Unidos o maior volume de 
ciência do mundo. O trabalho, nos Estados Unidos, é — em 
termos absolutos — incomparavelmente mais marcado pelo 
conhecimento científico do que em qualquer outro país do 
mundo, e, em termos relativos, dividido pela população, essa 
sua qualificação superior também ocupa posição de 
destaque. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a agenda 
pública comporta uma adesão a superstições, a crenças que 
a ciência moderna desmontou. Ou seja, eles são o país que 
melhor mostra um duplo papel da ciência, a exigir um 
balanço sério e medidas audazes: ela muitas vezes aprimora 
nosso fazer, mas é impotente para melhorar o nosso agir. A 
ciência é incorporada, como tecnologia e mesmo como 
inovação, nas fábricas, nas plantações, nos serviços, mas a 
teoria que nela está, a semente de inquietação e de 
inteligência que nela pulsa, não chega à consciência dos 
milhões e talvez bilhões de pessoas que dela fazem uso. 
Usa-se a ciência, aprende-se com os resultados da ciência, 
mas o espírito científico — ou os inúmeros e conflitantes 
espíritos científicos — se defrontam com mentes 
impermeáveis a seu trabalho de erosão de mitos e de 
construção de um mundo diferente.  
 É preciso explorar um pouco a diferença, que vem 
dos filósofos gregos mas que foi bem rememorada por 
Hannah Arendt, entre fazer e agir. A fabricação é o modo 
pelo qual os modernos concebem o mundo da prática. Esta 
perde uma dimensão que era forte entre os antigos, à qual 
chamaremos aqui agir: o mundo humano é o da práxis. Nele 
se praticam atos que têm o homem como autor e como 
destinatário, como sujeito e como objeto. Por isso mesmo, o 
homem nunca é puro sujeito nem mero objeto, quando lida 
com seu próximo: ele tem, neste último, alguém que lhe pode 
retrucar, que pode protestar contra o que ele diz ou faz. No 
entanto, o segredo da modernidade consistiu em uma 
mudança dessa relação. Dizendo de outro modo, a Idade 
Média cede lugar à Renascença quando a oposição entre vita 
activa e vita contemplativa, entre negotium e otium é 
substituída por outros papéis. Com efeito, os humanistas 
discutem se é preferível a vida contemplativa do sábio ou do 
cientista, que prefere um otium (geralmente cum dignitate) 
que lhe permita almejar a paz interna e a verdade do mundo 
exterior, ou a vida ativa de quem se debruça sobre os 
negócios da cidade e contribui para construir uma sociedade 
melhor. 
 Exemplar desse debate é a primeira parte da Utopia, 
de Thomas Morus, como se sabe escrita depois da segunda 
parte. Nesta última, expõe-se como seria a ilha de Utopia, o 
primeiro regime “comunista” do mundo moderno. Na primeira 
parte, porém, redigida um ano após a segunda, dá-se um 
contexto para aquela exposição. Aparentemente, o contexto 
fica aquém do texto, a moldura é menos que a pintura. 
Quando se fala da Utopia, costuma-se citar, da primeira 
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parte, a passagem terrível em que, criticando a apropriação 
privada e desigual das antigas terras comunais para a 
pastagem de carneiros, afirma-se que estes últimos, de 
animais inocentes, se tornaram devoradores de homens — a 
primeira crítica filosófica às enclosures, que mudaram a 
paisagem inglesa e as relações sociais nos séculos que 
precedem a Renascença e que a ela sucedem; e também, da 
mesma parte, a crítica generalizada ao dinheiro e a seu 
poder; enquanto, da segunda parte, se reflete sobre a 
proposta de uma sociedade utópica (de Utopia, literalmente 
“nenhum lugar”), banhada por um rio sem água (Anidro é seu 
nome) e relatada pelo português Rafael Hitlodeu (“autor de 
disparates”), mas talvez, dizem alguns, eutópica (“lugar 
belo”). Mas o que nos interessa aqui é outro ponto.  
 O que se debate na primeira parte é se o intelectual 
deve participar da coisa pública, ajudando a melhorar a vida 
dos outros, ou se esse empenho seria inútil e o que melhor 
lhe convém é a contemplação: não mais a das verdades 
celestiais, mas a da tolice humana. Desse rico assunto, o que 
aqui nos interessa é a substituição moderna da vida 
contemplativa e do otium por outro tipo de vida. Mas essa 
não é a reedição da vida ativa ou do negotium, embora 
pareça com frequência constituir sua caricatura. Pois ao 
negotium, que era o cuidado com a coisa pública, sucede o 
negócio, que é o business, o desinteresse pela res publica e 
a animação com a vida privada do empreendedor ou 
empresário. Daí, também, que a vida ativa se reduza, na 
verdade, a um fazer interminável. Para o homem do otium, do 
lazer inteligente, a práxis já era algo sem muita condição de 
se realizar; mas, em seu lugar, o que vem agora é um fazer, 
um fabricar, um produzir. A produção típica do otium era uma 
autoprodução. Consistia em os humanos se construírem pela 
reflexão e, eventualmente, pelo diálogo. O mesmo valia em 
certa medida para o negotium: este consistia em os humanos 
se construírem pela práxis (em) comum. Mas a produção 
típica do business é uma produção externa, em que, em vez 
de cada um construir sua humanidade laboriosamente, ou de 
em suas relações ela se constituir, o que se faz e fabrica são 
objetos externos, nos quais se projeta uma caricatura do 
fazer humano. 
 [...] 
 Em que medida o conhecimento científico aprimora 
o sentido ético das pessoas, os valores que elas assumem? 
Sem dúvida, podemos dizer que o domínio da razão e o da fé 
são distintos; que um cientista racionalíssimo em seu 
laboratório pode, perfeitamente, orar e adorar a Deus; mas 
não é disso que se trata. O cientista racional, se não for 
esquizofrênico, considerará em sua atividade científica 
alguns valores essenciais que se ligam a sua religião —
buscará ser bom, compassivo, seja o que for. Da mesma 
forma, o religioso culto, ainda que aceite que em sua religião 
— como em qualquer outra — há algo incompreensível, 
levará em conta em sua ação o que aprendeu com a ciência 
e com os avanços de nosso conhecimento. O problema é que 
esse diálogo, que parece travar-se entre os cultos, não afeta 
ou afeta pouco as massas sociais. Estas se beneficiam dos 
ganhos científicos no plano do fazer, mas ignoram-nos quase 
por completo no plano do agir. 
  

Renato Janine Ribeiro. Internet: <http://www.cres2008.org/upload/documentos 
Publicos/tendencia/Tema02/Renato%20Janine%20Ribeiro.doc> 

(com adaptações). Acesso em 20/1/2009.
 
QUESTÃO 1 _____________________________________ 
 

Na linha 17, as vírgulas que isolam “nos Estados Unidos” são 
provocadas pelo(a) 
 

(A) inserção da expressão de natureza adverbial. 
(B) opção estilística do autor. 
(C) necessidade de enfatizar o nome do país. 
(D) deslocamento do sujeito. 
(E) obrigação de indicar o deslocamento de uma função 

sintática na ordem direta. 
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QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto às ideias apresentadas 
no texto I. 
 
(A) A razão científica e a fé são inconciliáveis. 
(B) Ciência e tecnologia são sinônimos. 
(C) A práxis humana — o agir — caracteriza-se pelo fato 

de o homem ser autor e, ao mesmo tempo, vítima de 
suas ações. 

(D) O criacionismo caracteriza-se pela rigorosa base 
epistemológica. 

(E) A hegemonia econômica dos Estados Unidos baseia-
se na junção dos valores religiosos com os da razão 
científica. 

 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto às relações extraídas da 
argumentação do texto I. 
 
(A) Agir: concepção clássica, marcada pela fabricação em 

detrimento do humanismo. 
(B) Fazer: concepção moderna, marcada pela fabricação e 

pela consciência plena das implicações das ações nos 
seus destinatários. 

(C) Agir: concepção moderna, marcada pela consciência 
de que os atos humanos, materializados na ciência, 
não podem ser questionados. 

(D) Fazer: concepção clássica, marcada pela ideia de que 
as ações humanas têm, no homem, sua origem e seu 
fim. 

(E) Fazer: concepção moderna, marcada pela fabricação e 
pelo alheamento em relação às bases morais e éticas 
das ações humanas. 

 
 
QUESTÃO 4 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a palavra “se” possui a mesma 
função sintática que em “que se situam no pelotão de frente 
da economia e do conhecimento” (linhas 5 e 6). 
 
(A) “aprende-se com os resultados da ciência” (linha 33). 
(B) “se defrontam com mentes impermeáveis a seu 

trabalho de erosão de mitos e de construção de um 
mundo diferente” (linhas de 35 a 37). 

(C) “Nele se praticam atos que têm o homem como autor e 
como destinatário” (linhas de 43 a 45). 

(D) “Com efeito, os humanistas discutem se é preferível a 
vida contemplativa do sábio ou do cientista” (linhas de 
53 a 55). 

(E) “Exemplar desse debate é a primeira parte da Utopia, 
de Thomas Morus, como se sabe escrita depois da 
segunda parte.” (linhas de 60 a 62). 

 
 
QUESTÃO 5 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que o par de palavras grafadas em 
tipo itálico tem essa grafia diferenciada por motivos idênticos 
e que o tipo itálico poderia ser substituído, no texto I, pelas 
aspas. 
 
(A) “otium” (linha 52) e “utópica” (linha 77). 
(B) “otium” (linha 52) e “enclosures” (linha 72). 
(C) “Hitlodeu” (linha 79) e “res publica” (linha 92). 
(D) “business” (linha 103) e “externa” (linha 103). 
(E) “otium” (linha 52) e “agir” (linha 40). 
 
 

QUESTÃO 6 _____________________________________ 
 
Considerando o período “Usa-se a ciência, aprende-se com 
os resultados da ciência, mas o espírito científico — ou os 
inúmeros e conflitantes espíritos científicos — se defrontam 
com mentes impermeáveis a seu trabalho de erosão de mitos 
e de construção de um mundo diferente.” (linhas de 33 a 37), 
assinale a alternativa que apresenta corretamente o sujeito 
da oração que contém o verbo defrontar. 
 
(A) “o espírito científico” 
(B) “os resultados da ciência” 
(C) “a ciência” e “os resultados da ciência” 
(D) “os inúmeros e conflitantes espíritos científicos” 
(E) “mentes impermeáveis a seu trabalho de erosão de 

mitos e de construção de um mundo diferente” 
 
 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________ 
 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado contém 
mesmo valor semântico que o sublinhado em “O país mais 
desenvolvido do mundo” (linha 2). 
 
(A) “no pelotão de frente da economia” (linha 5). 
(B) “que não dispõe de base científica alguma” (linhas 7 e 

8). 
(C) “constrói a massa de sucesso mais forte” (linha 12). 
(D) “uma profunda descrença, ou ignorância, da 

população” (linhas 12 e 13). 
(E) “se defrontam com mentes impermeáveis a seu 

trabalho de erosão de mitos” (linhas 35 e 36). 
 
 
 
QUESTÃO 8 _____________________________________ 
 
Assinale a alternativa em que a reescritura de parte do texto I 
mantém a correção gramatical, levando em conta as 
alterações gráficas necessárias para adaptá-la ao texto. 
 
(A) Os Estados Unidos são o país mais desenvolvido do 

mundo, aquele onde a ciência e a tecnologia mais 
contribuem para gerar riqueza. (linhas de 2 a 4) 

(B) Em nenhum país, o criacionismo é tão forte quanto nos 
Estados Unidos são. (linhas de 8 e 9) 

(C) Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a agenda 
pública comporta uma adesão à superstições, à 
crenças que a ciência moderna desmontou. (linhas de 
22 a 24) 

(D) Ou seja, eles é o país que mostra melhor um duplo 
papel da ciência. (linhas 24 e 25) 

(E) Usa-se a ciência, aprende-se com os resultados da 
mesma, mas o espírito científico defronta-se com 
mentes impermeáveis a seu trabalho de erosão de 
mitos e de construção de um mundo diferente. (linhas 
de 33 a 37) 

 
 
 
QUESTÃO 9 _____________________________________ 
 
Assinale a alternativa em que a acentuação das palavras 
relacionadas pode ser justificada com base na mesma regra. 
 
(A) “fé”, “país”, “também”, “é”, “constrói”. 
(B) “ciência”, “Daí”, “ignorância”, “consciência”. 
(C) “ciência”, “ignorância”, “consciência”, “práxis”. 
(D) “fé”, “também”, “Daí”, “constrói”. 
(E) “científico”, “inúmeros”, “espíritos”, “construírem”. 
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QUESTÃO 10 ____________________________________  
 
Cada uma das alternativas abaixo apresenta um fragmento 
do texto I seguido por uma afirmativa relacionada a 
classificação sintática e(ou) a aspecto semântico. Assinale a 
alternativa em que a afirmativa está incorreta . 
 

(A) “Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a agenda 
pública comporta uma adesão a superstições, a 
crenças que a ciência moderna desmontou.” (linhas de 
22 a 24): a expressão sublinhada é de caráter passivo. 

(B) “É preciso explorar um pouco a diferença” (linha 38): 
este período é composto por duas orações, uma 
principal e outra, sujeito na forma oracional. 

(C) “No entanto, o segredo da modernidade consistiu em 
uma mudança dessa relação.” (linhas de 48 a 50): esta 
oração tem a função textual de introduzir a noção de 
divergência da ideia anterior. 

(D) “Mas o que nos interessa aqui é outro ponto.” (linha 
81): o pronome “nos” indica que o autor se coloca na 
argumentação. 

(E) “Estas se beneficiam dos ganhos científicos no plano 
do fazer, mas ignoram-nos quase por completo no 
plano do agir.” (linhas de 122 a 124): o pronome “nos” 
indica que o autor se coloca na argumentação. 

 
QUESTÃO 11 ____________________________________  
 
Quanto à pontuação e à coesão textual do trecho “O cientista 
racional, se não for esquizofrênico (...) compassivo, seja o 
que for.” (linhas de 113 a 116), assinale a alternativa que 
apresenta a reescritura correta. 
 
(A) Se não for esquizofrênico, o cientista racional 

considerará, em sua atividade científica, alguns valores 
essenciais que se ligam a sua religião: buscará ser 
bom, compassivo, seja o que for. 

(B) O cientista racional considerará se não for 
esquizofrênico em sua atividade científica alguns 
valores essenciais que se ligam a sua religião: buscará 
ser bom, compassivo, seja o que for. 

(C) Se não for esquizofrênico, o cientista racional, 
considerará, em sua atividade científica, alguns valores 
essenciais que se ligam a sua religião — buscará ser 
bom, compassivo, seja o que for. 

(D) O cientista racional considerará, se não for 
esquizofrênico em sua atividade científica, alguns 
valores essenciais, que se ligam a sua religião, 
buscará ser bom, compassivo, seja o que for. 

(E) Em sua atividade científica, o cientista racional 
considerará, alguns valores essenciais, se não for 
esquizofrênico, que se ligam a sua religião — buscará 
ser bom, compassivo, seja o que for. 

 
QUESTÃO 12 ____________________________________  
 
O trecho “O problema é que esse diálogo, que parece travar-
se entre os cultos, não afeta ou afeta pouco as massas 
sociais.” (linhas de 120 a 122) pode ser reescrito, sem que 
haja alteração de sentido, da seguinte forma: 
 

(A) O problema desse diálogo, embora pareça travar-se 
entre os cultos, não afeta em nada as massas sociais. 

(B) O problema é que esse diálogo, que é um entrave 
entre os cultos, não afeta ou afeta pouco as massas 
sociais. 

(C) O problema é que esse diálogo, que parece existir 
entre os cultos, quando afeta as massas sociais, afeta 
pouco. 

(D) O problema desse diálogo entre os cultos é que quase 
não afeta as massas sociais. 

(E) Esse diálogo gera um problema entre os cultos e não 
afeta ou afeta pouco as massas sociais. 

Texto II, para responder às questões de 13 a 15. 
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 Porque num exército que persegue há o mesmo 
automatismo impulsivo dos exércitos que fogem. O pânico e 
a bravura doida, o extremo pavor e a audácia extrema, 
confundem-se no mesmo aspecto. O mesmo estonteamento 
e o mesmo tropear precipitado entre os maiores obstáculos, 
e a mesma vertigem, e a mesma nevrose torturante abalando 
as fileiras, e a mesma ansiedade dolorosa, estimulam e 
alucinam com idêntico vigor o homem que foge à morte e o 
homem que quer matar. É que um exército é, antes de tudo, 
uma multidão, “acervo de elementos heterogêneos em que 
basta irromper uma centelha de paixão para determinar 
súbita metamorfose, numa espécie de geração espontânea 
em virtude da qual milhares de indivíduos diversos se fazem 
um animal único, fera anônima e monstruosa caminhando 
para dado objetivo com finalidade irresistível”. Somente a 
fortaleza moral de um chefe pode obstar esta transfiguração 
deplorável, descendo, lúcida e inflexível, impondo uma 
diretriz em que se retifique o tumulto. Os grandes 
estrategistas têm, instintivamente, compreendido que a 
primeira vitória a alcançar nas guerras está no debelar esse 
contágio de emoções violentas e essa instabilidade de 
sentimentos que com a mesma intensidade lançam o 
combatente nos mais sérios perigos e na fuga. 
 

Euclides da Cunha. Os Sertões . 39.ª ed. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1997. 
 
QUESTÃO 13 ____________________________________ 
 
Assinale a alternativa que apresenta reescritura 
gramaticalmente correta do fragmento “Somente a fortaleza 
moral (...) se retifique o tumulto.” (linhas de 15 a 18), sem 
alteração do sentido original. 
 
(A) Apenas a fortaleza moral do chefe pode deter esta 

transfiguração deplorável, descendo, lúcida e inflexível, 
impondo diretrizes em que se retifique o tumulto. 

(B) Somente a fortaleza moral de um chefe pode obstar 
esta transfiguração deplorável, descendo, lúcida e 
rígida, impondo diretrizes em que se retifiquem o 
tumulto. 

(C) Somente a fortaleza moral de um chefe pode obstar 
esta transfiguração deplorável, lúcida e inflexível, 
descendo e impondo uma diretriz em que se retifique o 
tumulto. 

(D) Somente a força moral de um chefe pode dificultar esta 
transfiguração deplorável, descendo, lúcida e inflexível, 
impondo diretriz que retifique o tumulto. 

(E) Apenas a fortaleza moral de um chefe pode obstar esta 
deplorável transfiguração, descendo, lúcida e inflexível, 
impondo uma diretriz em que o tumulto seja retificado. 

 
QUESTÃO 14 ____________________________________ 
 
Em relação ao texto II, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É incorreto o uso da vírgula depois de “audácia 

extrema” (linha 3), pois esse sintagma é sujeito do 
verbo “confundem-se” (linha 4). 

(B) Na linha 3, “o extremo pavor e a audácia extrema” é 
aposto do sintagma “O pânico e a bravura doida” 
(linhas 2 e 3). 

(C) Na linha 4, a palavra “se” é partícula apassivadora. 
(D) Manter-se-ia o mesmo sentido da estrutura original, 

caso o advérbio “Somente” (linha 15) fosse posposto 
ao verbo “obstar” (linha 16). 

(E) Não são de mesma natureza sintática as expressões “o 
extremo pavor e a audácia extrema” (linha 3) e “‘acervo 
de elementos heterogêneos (...) irresistível’” (linhas de 
10 a 15). 



 

Página 6 de 24                                                         CONCURSO PÚBLICO 1/2008 – CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA                                   FUNDAÇÃO UNIVERSA 

QUESTÃO 15 ____________________________________  
 
De acordo com as relações argumentativas e construtivas do 
texto II, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O sentido proposto pelo sintagma “automatismo 

impulsivo” (linha 2) relaciona-se exclusivamente, no 
aspecto semântico, com o pânico que se observa tanto 
no exército que persegue quanto nos exércitos que 
fogem. 

(B) Quando o autor diz que “um exército é (...) uma 
multidão” (linhas 9 e 10), ele se refere principalmente 
ao número de pessoas que há tanto nesta quanto 
naquele. 

(C) O que caracteriza um exército, tanto no ataque quanto 
na fuga, é o domínio das emoções que lhes organiza 
as fileiras. 

(D) A significação do sintagma nominal “uma diretriz em 
que se retifique o tumulto” (linhas 17 e 18), objeto 
direto do verbo “impondo” (linha 17), aponta para a 
organização que corrige a desordem nas guerras.  

(E) O sintagma “lúcida e inflexível” (linha 17) concorda 
anaforicamente com o sintagma “transfiguração 
deplorável” (linhas 16 e 17). 

 
 
QUESTÃO 16 ____________________________________  
 
Uma proposição logicamente equivalente à negação da 
proposição “se o cão mia, então o gato não late” é a 
proposição 
 
(A) o cão mia e o gato late. 
(B) o cão mia ou o gato late. 
(C) o cão não mia ou o gato late. 
(D) o cão não mia e o gato late. 
(E) o cão não mia ou o gato não late. 
 
 
QUESTÃO 17 ____________________________________  
 
A figura a seguir informa os valores mínimos e máximos de 
reais gastos pelos pais atualmente com a mesada de seus 
filhos. 
 

 
Internet: <http://veja.abril.com.br/180209/p_084.shtml> (com adaptações). 

 
Um adolescente recebia, em 2008, R$ 400,00 de mesada. 
Em um mês do mesmo ano, antes de seu aniversário, 
quando as finanças da família estavam abaladas, ele só 
recebeu R$ 250,00. Sabe-se que esse adolescente, 
enquanto esteve com essa idade, sempre recebeu mesada 
inferior ao valor máximo e superior ao valor mínimo da sua 
faixa etária, informados na figura. 
 
Qual era, em 2008, a idade, em anos, desse adolescente?  
 
(A) 13 (B) 14  (C) 15 (D) 16 (E) 17 
 

QUESTÃO 18 ____________________________________ 
 
Um trielo é uma disputa entre três participantes, a exemplo 
do duelo, em que participam duas pessoas. Suponha que, 
certa manhã, os senhores X, Y e Z encontram-se para 
resolver uma disputa, em que, a igual distância uns dos 
outros, atirarão com pistolas, um após o outro, um único tiro 
por vez, obedecendo a certa ordem, até que apenas um 
permaneça vivo. Sabe-se que o senhor X acerta um tiro em 
cada três, que o senhor Y acerta dois tiros em cada três e 
que o senhor Z nunca erra. Para ser justo, o trielo será 
iniciado com o senhor X atirando, seguido do senhor Y, se 
ainda estiver vivo, depois pelo senhor Z, se ainda estiver 
vivo, e assim sucessivamente até restar vivo apenas um 
desafiante. Para aumentar suas chances de sobrevivência na 
disputa, o melhor que o senhor X deverá fazer, do ponto de 
vista lógico, é 
 
(A) atirar no senhor Z, pois o senhor Z nunca erra um tiro, 

e é melhor eliminá-lo primeiro. 
(B) atirar no senhor Y, pois, se errar, o senhor Y escolherá 

atirar no senhor Z. 
(C) atirar em si mesmo. 
(D) atirar no senhor Z, pois o senhor Y tem maior 

probabilidade de acertar o primeiro tiro que o senhor X. 
(E) atirar para o ar ou para o chão, sem acertar nenhum 

adversário, pois, assim, na próxima rodada, ele poderá 
ser o primeiro atirador de um duelo. 

 
 
QUESTÃO 19 ____________________________________ 
 
Uma loja vende tintas em dez cores diferentes. Se cinco 
clientes compram uma lata de tinta cada um, é correto 
afirmar que 
 
(A) é possível se ordenar a entrada dos cinco clientes na 

loja, um por vez, de 30 maneiras diferentes. 
(B) a probabilidade de as cores serem todas diferentes é 

de 50%. 
(C) a probabilidade de pelo menos duas cores serem 

iguais é de 50%. 
(D) a probabilidade de pelo menos duas cores serem 

iguais é superior a 65%. 
(E) o número de maneiras diferentes de os cinco clientes 

combinarem cores diferentes é igual a 30.240. 
 

RASCUNHO 
Valores mínimos e 

máximos de 
mesada, em reais 



 

FUNDAÇÃO UNIVERSA                                           CONCURSO PÚBLICO 1/2008 – CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA                                                 Página 7 de 24 

QUESTÃO 20 ____________________________________  
 
Um Grupo de Ação Especial (GAE) da polícia é formado por 
oito membros que têm média de idade de 35 anos. Cada 
policial do grupo é substituído compulsoriamente aos 45 
anos de idade e, antes disso, somente por motivo de 
falecimento, incapacidade física ou mental, pedido de 
dispensa ou motivo grave que justifique sua imediata retirada 
do grupo (por exemplo, desvio de conduta, insubordinação, 
envolvimento com crimes, ação que exponha os 
companheiros a riscos desnecessários, quebra de sigilo etc.). 
Um dos membros foi substituído por um policial recém 
treinado de apenas 20 anos de idade. Com isso, a média de 
idade do grupo caiu em três anos.  
 
Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O policial que saiu foi substituído compulsoriamente. 
(B) Se o policial que saiu não foi substituído por motivo de 

falecimento, incapacidade física ou mental ou pedido 
de dispensa, conclui-se que foi por algum motivo 
grave. 

(C) Não há dados suficientes para se julgar se a 
substituição foi compulsória ou não. 

(D) O policial que entrou tem mais da metade da idade do 
policial que saiu. 

(E) O policial que saiu tem 32 anos de idade. 
 
QUESTÃO 21 ____________________________________  
 
As Regiões Integradas de  Desenvolvimento (RIDES) surgem 
como uma resposta às possibilidades de transformação 
social preconizadas pela Constituição de 1988, apontando 
para um modelo no qual o Estado deixa de ser o provedor 
absoluto de bens e serviços públicos e responsável único 
pela promoção do desenvolvimento econômico e social e 
passa a adotar estratégias de descentralização, de forma 
que novos atores e arranjos institucionais e territoriais 
começam a participar do  processo de desenho e 
implementação de políticas públicas.  A respeito da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 
(RIDE/DF), é correto afirmar que 
 
(A) foi a primeira RIDE brasileira, criada em 1988, pela Lei 

Complementar n.º 94,  para reproduzir as 
desigualdades regionais causadas pela alta 
concentração urbana em volta do Distrito Federal  e as 
pressões de demanda por serviços públicos. 

(B) fatores como a valorização do solo no Distrito Federal 
e o acesso aos serviços públicos vêm provocando um 
movimento de migração seletiva, que afasta para a 
periferia grupos populacionais de menor renda e menor 
grau de instrução, o que fragiliza cultural e socialmente 
as regiões periféricas da RIDE/DF.    

(C) são de interesse dela os serviços públicos relacionados 
às áreas de infra-estrutura, transportes e sistema 
viário, uso e ocupação do solo etc., sendo específicos 
de municípios, estados e Distrito Federal o 
planejamento dos serviços de educação, cultura e 
assistência social. 

(D) uma das regionalizações propostas para a RIDE/DF 
considera o Distrito Federal como área central e 
propõe a existência de três regiões polarizadas  
(I = alta, II = média, e III = baixa polarização),  
demonstrando que, quanto mais próximo do DF, 
menores são a dependência econômica e a pressão 
pelo uso dos serviços públicos e maiores são os 
contrastes econômicos e sociais.  

(E) ela, por envolver municípios de mais de uma unidade 
da Federação,  é uma forma  de ação menos ampla 
que a prevista nas Leis Orgânicas dos Municípios e 
nas Regiões Metropolitanas.  

QUESTÃO 22 ____________________________________ 
 
 (18/11/2008) Pelo segundo ano consecutivo, o 
Distrito Federal ocupa a oitava posição na economia 
brasileira e continua com a maior renda per capita do país. 
Os dados referentes ao ano de 2006 foram divulgados nesta 
sexta-feira pela Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan), em parceria com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
 O PIB-DF passou de R$ 80.517 bilhões em 2005 
para R$ 89.630 bilhões em 2006. O crescimento da 
economia local foi de 5,4%, 72,8% maior do que o brasileiro 
(3,97%) e quase duas vezes mais que o do Centro-Oeste 
(2,83%). Nesse ranking, o DF ocupa a 8ª posição no País. O 
DF é responsável por 3,78% do PIB brasileiro e 43,43% de 
toda a riqueza produzida pelo Centro-Oeste. 

 
Internet: <http://www.codeplan.df.gov.br>. Acesso em 10/2/2009.  

 
Tomando o texto acima como referência e refletindo a 
respeito dos aspectos econômicos do Distrito Federal, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A região administrativa comumente chamada de Plano 

Piloto concentrava, há algumas décadas, mais da 
metade da população do Distrito Federal. Com um 
incremento da população das demais RAs em ritmo 
superior ao seu, o Plano Piloto passa a depender cada 
vez mais de trabalhadores de áreas periféricas. Desse 
modo, a modernização do sistema de transportes 
passa a ser preocupação das mais relevantes para a 
melhoria da qualidade de vida da população ativa do 
DF. 

(B) Entre os mecanismos de atração de empresas de 
outras regiões para o Distrito Federal, encontram-se os 
incentivos fiscais, como financiamentos, redução de 
impostos e facilidades na aquisição de terrenos, 
medidas que, entre as unidades da Federação, 
somente o DF pode aplicar, por força de lei impeditiva 
à chamada guerra fiscal , que produziu resultados 
danosos às economias estaduais em anos passados. 

(C) O crescimento econômico apontado no texto elevou os 
níveis de renda per capita de Brasília a patamares bem 
superiores aos nacionais; entretanto, não conseguiu, 
ao longo de sua existência, impedir que a pobreza se 
tornasse uma realidade em suas ruas. A economia 
informal mostra toda sua força em feiras e até mesmo 
nas calçadas, contando com a conivência do poder 
público, que não tem tomado medida alguma para 
conter a expansão do subemprego pelas ruas dos 
diversos núcleos urbanos do Distrito Federal. 

(D) A maior parte da população economicamente ativa 
(PEA) do Distrito Federal encontra-se empregada na 
prestação de serviços; entretanto, as tecnologias 
agrícolas rudimentares utilizadas na zona rural mantêm 
esta unidade da Federação com índices da PEA 
ocupada no setor primário em níveis ainda elevados 
para os padrões brasileiros. 

(E) Com uma economia fortemente concentrada no setor 
secundário, Brasília enfrentará, em decorrência da 
crise global, sérios problemas relacionados ao 
desemprego no ano de 2009, que se refletirá, por 
certo, na redução das exportações dos produtos 
industrializados aqui fabricados. 
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QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
Brasília comemorará, em 21 de abril de 2010, meio século de 
existência. Foi projetada para abrigar, originalmente, 500 mil 
pessoas; porém, já ultrapassou, segundo o último censo, a 
marca de 2 milhões de habitantes. Desse modo, passou a 
conviver com diversos problemas comuns às grandes 
cidades do país, ligados, por exemplo, à ocupação do solo, à 
violência urbana e ao meio ambiente.  
 

 
 
Acerca da situação de Brasília quanto ao processo de 
urbanização e outras situações a ele correlacionadas ou por 
ele causadas, e contando com o apoio do mapa acima, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Apresentando fragilidade de infraestrutura em diversos 

aspectos, a região do Entorno transformou-se em 
preocupação para o Distrito Federal no tocante à 
segurança, já que se trata de uma verdadeira porta de 
entrada de drogas em Brasília. O problema só não 
tomou proporções ainda mais alarmantes porque o 
crescimento populacional daquela região ocorre em 
ritmo muito lento, ao contrário do Distrito Federal, que 
cresce a taxas superiores à média nacional. 

(B) Em relação às regiões administrativas (RAs) do Distrito 
Federal, o mapa encontra-se claramente 
desatualizado. Constam nele 19 RAs, quando é sabido 
que, atualmente, elas superam três dezenas.  

(C) A única região administrativa que, ocupando uma 
posição periférica no mapa do Distrito Federal, faz 
divisa com o estado de Minas Gerais, mais 
especificamente com o município de Cabeceira 
Grande, é São Sebastião.    

(D) Levando-se em consideração o fato de que diversas 
regiões administrativas do Distrito Federal deixaram, 
há muito, de ser apenas cidades-dormitório, possuindo 
hoje vida econômica e política independente, uma das 
possibilidades que vêm sendo discutidas para melhorar 
a segurança pública é a criação das guardas 
municipais, a exemplo do que já ocorre em outras 
grandes cidades brasileiras. 

(E) As regiões administrativas de Taguatinga e Ceilândia 
têm se mostrado importantes polos econômicos do 
Distrito Federal, contando com significativa produção 
industrial e comércio intenso. Trata-se também das 
regiões administrativas de maior contingente 
populacional do Distrito Federal, segundo dados do 
último censo demográfico, realizado em 2000. 

 
 

QUESTÃO 24 ____________________________________ 
 
 Parece-nos também muito útil que se levante uma 
cidade central no interior do Brasil, para assento da Corte ou 
da Regência, que poderá ser na latitude pouco mais ou 
menos de 15°, em sítio sadio, ameno, fértil, e rega do por um 
rio navegável. Desse modo, fica a Corte ou a Regência livre 
de qualquer assalto e surpresa externa; e se chama para as 
províncias centrais o excesso de população vadia das 
cidades marítimas e mercantis. Dessa Corte central dever-
se-ão logo abrir estradas para as províncias e portos do mar, 
para que se comuniquem e circulem com toda a prontidão as 
ordens do governo e se favoreça por ela o comércio interno 
do vasto império do Brasil. 
 

José Bonifácio de Andrada e Silva. “Lembranças e apontamentos do governo 
provisório para os senhores deputados da Província de São Paulo”. 

In: Demetrio Magnoli e Regina Araujo. Projeto de Ensino de 
Geografia . São Paulo: Moderna, 2005, p. 94. 

 
Utilizando-se do texto apenas como referencial e recorrendo 
a seus conhecimentos acerca do processo de ocupação do 
Distrito Federal e assuntos correlatos, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Funcionando desde o início de sua construção como 

polo de atração migratória, o Distrito Federal vive 
atualmente um processo de forte crescimento 
populacional, somente comparável ao da década de 80 
do século XX. Tal constatação, associada à redução 
das taxas de mortalidade e ao aumento expressivo das 
taxas de natalidade, permite inferir os graves 
problemas de trânsito, moradia e emprego que o DF 
deverá enfrentar nas décadas futuras. 

(B) As características físicas sugeridas por Andrada e Silva 
para a região em que a “cidade central” deveria ser 
erguida correspondem, genericamente, ao sítio de 
Brasília: o clima é ameno, o solo é, naturalmente, muito 
fértil, e a área é dotada de rios navegáveis de grande 
caudal.   

(C) Por situar-se em área de relevo planáltico, o que 
equivale dizer “plano” e “alto”, o Distrito Federal não 
convive com problemas que atormentam outras 
cidades, como deslizamentos de encostas. Além disso, 
uma das características do regime de chuvas é sua 
regular distribuição durante o ano, o que não sujeita 
Brasília a enchentes, situação corriqueira em capitais 
como São Paulo e Belo Horizonte. 

(D) O Governo do Distrito Federal (GDF) realizou estudos 
para implementar um sistema de transporte conhecido 
como Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), cujas obras 
deverão, segundo previsão do GDF, ter início em 2009. 
Quando concluído, o VLT ligará o aeroporto ao final da 
Asa Norte, passando pela avenida W3, e deverá 
contribuir significativamente para a redução do fluxo de 
veículos naquela via. 

(E) A recomendação feita no texto ao sistema de 
transporte que deveria integrar a nova capital ao 
restante do país foi cumprida à risca. Entretanto, 
quanto às ferrovias, até hoje a capital não possui 
ligação com outras cidades, sendo o transporte de 
carga feito exclusivamente por via rodoviária e(ou) 
aérea.  
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 QUESTÃO 25 ___________________________________  
 
Acerca dos aspectos físicos do Distrito Federal (DF), assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Situando-se em uma posição de equidistância entre o 

Equador e o Polo Sul, e a uma distância significativa 
em relação ao Oceano Atlântico, o que reduz a 
atuação das massas de ar oceânicas, o Distrito Federal 
costuma apresentar grandes variações entre a duração 
dos dias e das noites, o que justifica plenamente a 
adoção do horário de verão no DF. 

(B) Pelo fato de o DF possuir altitudes médias superiores a 
2 mil metros acima do nível do mar, o clima no DF 
apresenta temperaturas mais amenas que outras 
cidades do Centro-Oeste, recebendo o nome de 
Tropical de Altitude. 

(C) O relevo do Distrito Federal apresenta-se mais elevado 
em sua parte norte, nas porções que compreendem, 
genericamente, às regiões administrativas de 
Sobradinho, Planaltina e Brazlândia. As maiores cotas 
altimétricas situam-se nesta última região 
administrativa.  

(D) Entre os rios mais importantes que cortam o Distrito 
Federal, merece menção o Descoberto, que apresenta 
elevado potencial turístico, servindo como ponto de 
lazer para moradores de Brasília e do Entorno, embora 
seja desprovido de grande significância econômica ou 
social, além da já mencionada.  

(E) O cerrado, em sentido amplo, é a formação vegetal 
típica do Distrito Federal. Caracteriza-se pelo 
predomínio de árvores de grande porte, com troncos 
retorcidos recobertos por casca espessa.  
Perfeitamente adaptado aos solos da região, onde 
predominam os latossolos, fortemente intemperizados 
e ricos em matéria orgânica, é reconhecido, entre as 
savanas do mundo, como aquela que apresenta a 
maior biodiversidade. 

 
 
QUESTÃO 26 ____________________________________  
 
 (14/01/09) A decisão da Justiça brasileira de 
conceder ao ex-ativista italiano de extrema-esquerda Cesare 
Battisti refúgio político gerou duras reações por parte do 
governo italiano e de familiares de vítimas de terrorismo.[...]  
 O ministério das Relações Exteriores italiano reagiu 
com uma nota na qual, além de condenar a decisão do 
ministro Tarso Genro (Justiça) [...] Além da chancelaria, 
representantes do governo [...] manifestaram indignação 
contra a decisão da Justiça brasileira. O vice-ministro do 
Interior, Alfredo Mantovano, considerou "grave e ofensiva" a 
decisão: "um insulto a nosso sistema democrático", disse.  

 
Internet: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u489961.shtml>. 

Acesso em 15/2/2009. 
 
Acerca do assunto abordado no texto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Battisti é acusado de participação em luta armada e em 

assassinatos na Itália nos anos 70 do século XX, 
quando aquele país vivia uma ditadura militar de 
direita. 

(B) Os países da Europa ainda enfrentam problemas 
ligados a grupos guerrilheiros de esquerda, como é o 
caso da Irlanda do Norte, que sofre frequentes 
atentados promovidos pelo Exército Revolucionário 
Irlandês (IRA), movimento que objetiva tornar o país 
uma república socialista. 

(C) A Itália tem protestado veementemente contra a 
concessão do asilo político, tendo o primeiro-ministro 

italiano, integrante de um partido político de extrema 
direita, solicitado a intervenção do presidente Lula, no 
sentido de reverter a decisão do ministro Tarso Genro. 

(D) Curiosamente, no episódio Battisti, a oposição 
brasileira, de modo geral, defendeu a postura adotada 
pelo Ministério da Justiça, que concedeu asilo político 
ao italiano. A explicação é que boa parte das 
lideranças da oposição, em especial do PSDB, tiveram 
participação ativa na luta contra a ditadura militar no 
Brasil, que vigorou de 1964 a 1985. 

(E) O Brasil envolveu-se, em 2007, em uma polêmica 
acerca do assunto asilo político : atletas cubanos que 
participaram dos Jogos Panamericanos, no Rio de 
Janeiro, solicitaram asilo político no país, e algumas 
dessas solicitações foram atendidas. 

 
QUESTÃO 27 ____________________________________ 
 
 Na queda-de-braço entre chavismo e oposição, 
ambos os lados personalizam na figura do presidente sua 
discordância diametral sobre os rumos que o país deve 
tomar. Por trás da figura do coronel paraquedista 
transformado em chefe de Estado está um projeto de 
contornos vagos, mas com um sentido geral claro: socialismo 
bolivariano, uma mescla de estatismo distributivista com 
nacionalismo antiamericano. 
 O empenho de Chávez em assegurar-se o direito de 
renovar o mandato indefinidamente sugere insegurança: a 
revolução não teria pernas para seguir em frente sem o líder. 
De maneira análoga, os opositores do projeto chavista 
parecem ver no presidente um obstáculo cuja remoção seria 
indispensável para reverter a marcha socializante. 
 
Silvio Queiroz. Duelo de espelhos . In: Correio Braziliense , 15/2/2009, p. 18. 

 
Esse texto foi publicado no dia do referendo realizado na 
Venezuela, a respeito da possibilidade de reeleições 
sucessivas para os principais cargos executivos do país, cujo 
resultado foi favorável ao presente Hugo Chávez.  Tomando-
o apenas como referência inicial, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Maior produtor de petróleo do hemisfério ocidental, a 

Venezuela é grande fornecedora daquele produto aos 
Estados Unidos. Portanto, as disputas diplomáticas 
entre o ex-presidente George W. Bush e Hugo Chávez 
encontravam-se inseridas em um quadro de fortes 
laços econômicos.  

(B) A exemplo de Hugo Chávez, outros governos sul-
americanos, como Evo Morales, Rafael Correa e 
Michele Bachelet anunciaram que pretendem realizar, 
brevemente, referendos com o objetivo de tentar 
estender sua permanência no poder. 

(C) No ano de 2008, a Venezuela realizou, em áreas 
próximas ao seu litoral, manobras navais conjuntas 
com a marinha da Rússia. Considerando-se que 
Rússia e Estados Unidos tiveram alguns atritos em 
períodos recentes, como no caso da invasão da 
Geórgia por tropas russas, é possível afirmar que as 
manobras militares estão relacionadas ao 
“nacionalismo antiamericano” citado pelo jornalista. 

(D) As excelentes relações diplomáticas que o governo 
Chávez sempre manteve com a Colômbia contribuíram 
de maneira significativa para a intermediação 
venezuelana no conflito Colômbia-FARC, resultando na 
libertação de diversos reféns. 

(E) Tendo assumido o poder por meio de um golpe, o atual  
mandatário venezuelano implementou um regime 
personalista e autoritário, lembrando velhos caudilhos 
que fizeram história na América Latina, como Getúlio 
Vargas, no Brasil, e Juan Domingo Perón, na 
Argentina. 
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QUESTÃO 28 ____________________________________  
 

Governo trocará 10 milhões de geladeiras em 10 anos  
 
 O governo federal trocará 10 milhões de geladeiras 
em 10 anos. O objetivo é acabar com os refrigeradores feitos 
antes de 2001. Estes usam o CFC — gás com potencial para 
efeito estufa e que causa dano à camada de ozônio — para 
refrigeração. 
 Na quarta-feira (4), os ministros do Meio Ambiente, 
de Minas e Energia, do Desenvolvimento Social, de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Fazenda 
apresentaram o projeto ao presidente Lula, que prevê 
doações e financiamentos de novos refrigeradores. 
 

Internet: <http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=43553>. 
Acesso em 13/2/2009. 

 
Além da questão da emissão de CFC, aparelhos mais 
antigos são também maiores consumidores de energia. 
Considerando essa afirmação, a temática abordada no texto 
e assuntos a ela relacionados, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A iniciativa do governo, mencionada no texto, 

demonstra a preocupação existente, não só no Brasil, 
mas em boa parte do mundo, em buscar alternativas 
energéticas mais eficientes e de menor impacto 
ambiental. Na prática, entretanto, as atitudes são muito 
tímidas; não há notícias de outras medidas, seja do 
governo, seja da sociedade civil, que busquem a 
redução do dispêndio energético ou outras fontes 
alternativas ambientalmente mais eficazes. 

(B) A adoção do horário de verão em três grandes regiões 
brasileiras, visando à economia de energia, deriva do 
fato de que, por ser um país tropical, o Brasil 
apresenta, no verão, grandes diferenças entre a 
duração dos dias e das noites. Sabe-se também que a 
escolha das regiões que adotam tal medida decorre do 
fato de serem as mais populosas do país.  

(C) O Brasil ocupa uma posição de vanguarda na 
produção de energia no mundo. A grande 
disponibilidade de terras férteis torna possível e 
perfeitamente viável, nos aspectos ambiental e 
econômico, que o país possa vir a sustentar, em curto 
espaço de tempo, toda sua frota de veículos e até 
mesmo o seu parque industrial utilizando apenas 
biocombustíveis.  

(D) A instalação de uma usina nuclear no Nordeste, que 
vem sendo discutida pelo governo, pode resolver os 
crônicos problemas de energia que aquela região 
enfrenta. Entretanto, pode permitir, também, que o 
Brasil desenvolva um programa nuclear para fins 
militares, situação passível de ocorrer, já que o país 
não é signatário do Tratado de Não Proliferação de 
Armas Nucleares (TNP). 

(E) A Amazônia apresenta elevado potencial energético de 
origem hidráulica; entretanto, a presença da floresta 
equatorial e sua gigantesca biodiversidade geram 
preocupações quanto aos impactos que as 
construções de usinas hidrelétricas poderão gerar, 
inclusive relacionadas aos danos causados às 
populações indígenas locais. 

 
 
QUESTÃO 29 ____________________________________  
 
Entre o final do mês de janeiro e os primeiros dias do mês de 
fevereiro últimos, inspetores da FIFA visitaram as 17 cidades 
brasileiras candidatas a sediar os jogos da Copa do Mundo 
de 2014.  
 
Acerca desse assunto, assinale a alternativa incorreta . 

 
(A) Os representantes da FIFA analisaram as condições 

gerais das cidades candidatas a sediar os jogos do 
Mundial 2014, como estruturas dos estádios, rede 
hoteleira e condições de trânsito, entre outros 
aspectos. 

(B) Brasília apresentou um projeto que inclui uma ampla 
reforma do estádio Mané Garrincha, prevendo-se, 
entre outras medidas, a ampliação da capacidade do 
estádio; o projeto também contempla a melhoria das 
condições de transporte público.  

(C) O governo federal manifestou desejo de que uma 
cidade da Amazônia e outra da região do Pantanal  
Mato-grossense sediassem jogos do Mundial 2014, 
sob o pretexto de tratar-se de regiões com elevado 
potencial turístico e que valorizam a imagem do Brasil 
no exterior. 

(D) Entre as cidades nordestinas candidatas a sediar 
jogos, as mais fortes candidatas são, por uma questão 
de peso político e capacidade de adaptação, as três 
maiores metrópoles regionais: Salvador, Recife e João 
Pessoa.  

(E) Entre as 17 cidades candidatas a sediar os jogos, 
visitadas pelos inspetores da FIFA, todas são capitais 
de estado, à exceção de Brasília. 

 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________ 
 
A respeito da Internet, julgue os itens a seguir e assinale a 
alternativa correta. 
 
I Na Internet, cada página tem um endereço próprio. 

Esses endereços são chamados de domínios, como, 
por exemplo: http://www.universa.org.br. Neste 
exemplo, a categoria de domínio org.br significa 
entidades do governo federal.  

II Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio 
e de baixo consumo de energia que permite a 
transmissão de dados entre dispositivos compatíveis 
com a tecnologia. Os dispositivos Bluetooth se 
comunicam formando uma rede na qual podem existir 
mais de cinco dispositivos diferentes conectados entre 
si.  

III Os cookies são programas que os servidores da web 
armazenam no disco rígido do usuário.  

IV  A Internet possui dois protocolos de transporte: o UDP, 
que garante a entrega e a sequência correta de 
pacotes, e o TCP, que não garante a entrega nem a 
sequência correta de pacotes entregues.  

V A Word Wide Web é uma estrutura arquitetônica que 
permite o acesso a documentos vinculados espalhados 
por milhares de máquinas na Internet.      

 
A quantidade de itens certos é igual a 
 
(A) 1. (B) 2.  (C) 3. (D) 4. (E) 5. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 31 ____________________________________  
 
No que se refere à segurança da informação, julgue os itens 
que se seguem e assinale a alternativa correta. 
 
I Firewalls são dispositivos constituídos pela combinação 

de software e hardware, utilizados para dividir e 
controlar o acesso entre redes de computadores.  

II Spam é o termo usado para se referir aos e-mails 
solicitados, que geralmente são enviados para um 
grande número de pessoas.   

III Vírus é um programa ou parte de um programa de 
computador que se propaga infectando, isto é, 
inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de 
outros programas e arquivos de um computador. 

IV  Criptografia é uma ferramenta que pode ser usada para 
manter informações confidenciais e garantir sua 
integridade e autenticidade. Os métodos criptográficos 
podem ser subdivididos em três grandes categorias, de 
acordo com o tipo de chave utilizada: criptografia de 
chave única, criptografia de chave pública e criptografia 
de chave privada.   

V Antivírus são programas projetados para detectar e 
eliminar vírus de computador. Existem no mercado 
excelentes antivírus: o que dificulta o acesso a estes 
programas é o fato de que, hoje, todos são pagos.  

 
 
(A) Todos os itens estão errados. 
(B) Há apenas um item certo. 
(C) Há apenas dois itens certos. 
(D) Há apenas três itens certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
 
 
 
QUESTÃO 32 ____________________________________  
 
A conexão ADSL (asymmetrical digital subscriber line) 
oferece várias vantagens sobre a conexão convencional. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas vantagem(ens) 
da ADSL. 
 
(A) Tem velocidade superior à da obtida pelo acesso 

convencional e deixa a linha telefônica disponível para 
uso durante o acesso. 

(B) Deixa a rede imune aos vírus e possui antispam. 
(C) Aumenta o desempenho do processador e da memória 

RAM.  
(D) Reduz o consumo de energia e chega a ser 75% mais 

econômica do que o acesso convencional. 
(E) Dispensa o uso do modem e da placa de rede.  
 
 
 
QUESTÃO 33 ____________________________________  
 
O Windows Vista é um sistema operacional desenvolvido 
pela Microsoft para uso em computadores pessoais, incluindo 
computadores residenciais e de escritórios, laptops, Tablet 
PC. Entre os recursos disponibilizados no Windows, tem-se 
uma linha de defesa principal, fundamental para proteger o 
computador contra muitos tipos de softwares mal-
intencionados. Esse recurso é chamado 
 
(A) Windows Firewall. 
(B) Windows Aero. 
(C) Windows SuperFetch. 
(D) Windows ReadyBoost. 
(E) Windows SideShow. 
 
 

QUESTÃO 34 ____________________________________ 
 
A respeito do Linux, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Kernel é o nome genérico de uma classe de programas 

que funcionam como interpretador de comandos. 
(B) O Linux é um sistema operacional monotarefa. 
(C) O sistema operacional Linux foi criado em 1991 por 

Linux Benedict Torvalds. 
(D) Um dos comandos básicos do Linux é o CAL, que 

exibe o calendário do mês correspondente à data atual 
do sistema ou de um mês e ano especificado. 

(E) O código-fonte aberto permite que qualquer pessoa 
veja como o sistema funciona, podendo modificá-lo e 
vendê-lo livremente. 

 
 
QUESTÃO 35 ____________________________________ 
 
Um professor utiliza o Microsoft Excel 2003 (com sua 
instalação padrão), para controlar as notas dos seus alunos, 
conforme mostra a figura abaixo. Ele deseja lançar, na 
coluna “E” da planilha, o conceito “Aprovado”, quando a 
média do aluno for superior ou igual a 5, ou o conceito 
“Reprovado”, quando a média do aluno for inferior a 5 
aplicando a função lógica “SE”. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o uso da função “SE” para que o 
professor lance o conceito da aluna Maria. 
 

 
 
Observação: figura ampliada na página 21. 
 
(A) =SE(D2:D6>=5;"Aprovado";"Reprovado") 
(B) =SE(D2>=5;"Aprovado";"Reprovado") 
(C) =SE(media>=5;"Aprovado";"Reprovado") 
(D) =SE(E2>=5;"Aprovado";"Reprovado") 
(E) =SE(A2>=5;"Aprovado";"Reprovado") 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 36 ____________________________________  
 
A Teoria Geral da Administração (TGA) é um corpo de 
conhecimentos a respeito das organizações e do processo 
de administrá-las. É formada por princípios, proposições e 
técnicas em permanente elaboração. Assim, a TGA 
compreende dois tipos principais de conhecimentos. 
 
(A) Os conhecimentos descritivos — que compreendem 

explicações ou interpretações das organizações e do 
processo administrativo e têm como objetivo entender 
e explicar as organizações e os administradores; e os 
conhecimentos prescritivos — que propõem 
recomendações, soluções para problemas ou decisões 
que devem ser tomadas em certas situações. 

(B) Os conhecimentos descritivos — que compreendem 
prescrições ou interpretações das organizações e do 
processo administrativo e têm como objetivo entender 
e explicar as organizações e os administradores; e os 
conhecimentos explicativos — que propõem 
recomendações, soluções para problemas ou decisões 
que devem ser tomadas em certas situações. 

(C) Os conhecimentos prescritivos — que compreendem 
explicações ou interpretações das organizações e do 
processo administrativo e têm como objetivo entender 
e explicar as organizações e os administradores; e os 
conhecimentos descritivos — que propõem 
recomendações, soluções para problemas ou decisões 
que devem ser tomadas em certas situações. 

(D) Os conhecimentos técnicos — que compreendem 
explicações ou interpretações das organizações e do 
processo administrativo e têm como objetivo entender 
e explicar as organizações e os administradores; e os 
conhecimentos práticos — que propõem 
recomendações, soluções para problemas ou decisões 
que devem ser tomadas em certas situações. 

(E) Os conhecimentos técnicos — que compreendem 
explicações ou interpretações das organizações e do 
processo administrativo e têm como objetivo entender 
e explicar as organizações e os administradores; e os 
conhecimentos específicos — que propõem 
recomendações, soluções para problemas ou decisões 
que devem ser tomadas em certas situações. 

 
 
QUESTÃO 37 ____________________________________  
 
Com relação à estrutura informal, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) É a rede de relações sociais e interpessoais que é 

estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Surge 
da interação social das pessoas, o que significa que 
deve se desenvolver na organização, quando as 
pessoas se reúnem.  

(B) É a rede de relações sociais e pessoais que é 
estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Surge 
da interação social das pessoas, o que significa que se 
desenvolve espontaneamente, quando as pessoas se 
reúnem.  

(C) É aquela deliberadamente planejada e informalmente 
representada, em alguns de seus aspectos, pelo 
organograma.  

(D) É aquela deliberadamente planejada e formalmente 
representada, em alguns de seus aspectos, pelo 
organograma.  

(E) É a rede de relações sociais e pessoais que não é 
estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Surge 
da interação social das pessoas, o que significa que se 
desenvolve espontaneamente, quando as pessoas se 
reúnem.  

 

QUESTÃO 38 ____________________________________ 
 
Em regra geral, a organização que adota uma postura 
estratégica de vanguarda no seu planejamento estratégico 
deve estar 
 
(A) orientada para o cliente externo, voltada para o futuro 

somente. 
(B) orientada para a administração interna dos órgãos, 

voltada para o presente; considera, nos processos de 
mudança, sua experiência passada; não realiza 
alianças estratégicas com outras organizações com a 
finalidade de obter o efeito sinérgico quando dois ou 
mais “diferenciais competitivos” são utilizados 
conjuntamente; está em mutação permanente para 
permitir o desenvolvimento de novas potencialidades; 
assume responsabilidades sociais; e adota padrões 
não mecanicistas de administração e gerência. 

(C) orientada para o cliente, voltada para o futuro; 
considera, nos processos de mudança, sua experiência 
passada; capitaliza, em seu benefício, as mudanças 
ocorridas no ambiente externo; realiza alianças 
estratégicas com outras organizações com a finalidade 
de obter o efeito sinérgico quando dois ou mais 
“diferenciais competitivos” são utilizados 
conjuntamente; está em mutação permanente para 
permitir o desenvolvimento de novas potencialidades; 
assume responsabilidades sociais; e adota padrões 
não mecanicistas de administração e gerência. 

(D) voltada para o futuro; desconsidera, nos processos de 
mudança, sua experiência passada; capitaliza, em seu 
benefício, as mudanças ocorridas no ambiente externo. 

(E) orientada para o cliente, voltada para o futuro; não 
considera, nos processos de mudança, sua experiência 
passada; capitaliza, em seu benefício, as mudanças 
ocorridas no ambiente externo; não realiza alianças 
estratégicas com outras organizações para não expor 
seus “diferenciais competitivos”; e adota padrões não 
mecanicistas de administração e gerência. 

 
 
QUESTÃO 39 ____________________________________ 
 
De acordo com a tabela a seguir, julgue os itens que se 
seguem e assinale a alternativa correta. 
 

 
Comparativo mensal do número de vítimas das ocorrências,  

janeiro a junho de 2007/2008. Fonte: DEPO/PCDF. 
 
Observação: figura ampliada na página 21. 
 
I Em 2007, a variação no número de vítimas de fevereiro 

em relação ao mês anterior foi maior que a do mesmo 
período do ano de 2008. 

II A variabilidade relativa do número de vítimas de 2007 
foi igual à do ano de 2008. 

III A variação percentual de vítimas em 2008, com relação 
ao ano anterior, foi superior a 7%.  

 
 
(A) Todos os itens estão errados. 
(B) Apenas o item I está certo. 
(C) Apenas o item II está certo. 
(D) Apenas o item III está certo. 
(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 40 ____________________________________  
 
Um estudo estatístico de fatos sociais com base em cálculos 
amostrais que visa generalizar tais resultados para o grupo 
populacional é conhecido como 
 
(A) estatística descritiva. 
(B) tomada de decisão. 
(C) análise de conteúdo. 
(D) análise secundária. 
(E) experimento. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
QUESTÃO 41 ____________________________________  
 
Denomina-se poder constituinte aquela prerrogativa de 
elaborar ou atualizar o texto constitucional.  Nesse cenário, 
há que se distinguir entre o titular e o exercente desse poder, 
do que, quanto àquele, é consagrado, no texto federal, ser o 
povo; já, quanto a essa faculdade de exercitá-lo, têm-na os 
agentes políticos eleitos para tal.  Acerca do poder 
constituinte, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O poder constituinte derivado é subdividido em 

reformador e revisor. 
(B) Pelo sistema jurídico adotado no Brasil, o poder 

constituinte originário é totalmente ilimitado. 
(C) Enquadram-se os princípios constitucionais 

estabelecidos como aqueles expressos na 
Constituição. 

(D) O quorum necessário para a revisão constitucional é 
de três quintos dos Parlamentares de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional. Essa votação deverá 
ocorrer em dois turnos em cada uma delas. 

(E) A recepção de normas anteriores ao texto 
constitucional é ponto que cabe à análise jurídica, 
devendo aquela, necessariamente, ocorrer sob os 
aspectos formal e material. 

 
 
QUESTÃO 42 ____________________________________  
 
A teoria dos direitos fundamentais leva ao estudo daqueles 
de natureza indisponível por parte dos cidadãos, na medida 
de sua titularidade pela comunidade como um todo, como a 
essência mínima de caracterização da própria definição de 
sociedade humana. A respeito dos direitos e garantias 
fundamentais, assinale a alternativa correta.     
 
(A) Por caracterizarem espécie altamente diferenciada de 

direitos, impondo, inclusive, limitações ao poder 
constituinte derivado, é assente na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal que, como exceção que são, 
assim devem ser tratados, restringindo-os às espécies 
previstas no art. 5º da Constituição Federal, o 
conhecido artigo da cidadania, 

(B) Na evolução das conhecidas dimensões  dos direitos 
fundamentais, há, sucessivamente, substituição de 
direitos na medida do atingimento de novos estágios.    

(C) Os direitos previstos no art. 5º da Carta Federal 
também têm sido deferidos pelo Supremo Tribunal 
Federal mesmo aos estrangeiros não residentes. 

(D) Os direitos e garantias fundamentais têm, sem 
exceção, aplicação imediata. 

(E) Tendo em conta o histórico do nascimento dos direitos 
fundamentais, não há que se considerar a sua 
aplicação em face dos particulares. 

 
 

QUESTÃO 43 ____________________________________ 
 
A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Qualquer indivíduo é parte legítima para propor ação 

popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público 
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de 
sucumbência.  

(B) O mandado de injunção e a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão possuem mesma 
finalidade e objeto, mas demandam titularidades 
distintas.  

(C) O mandado de segurança coletivo será impetrado por 
partido político, independentemente de representação 
no Congresso Nacional, organização sindical, entidade 
de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos dois anos, em defesa 
dos interesses de seus membros ou associados.  

(D) Graça é medida que ocorre por iniciativa do condenado 
com o objetivo de alcançar clemência específica. O 
pedido será submetido ao Conselho Penitenciário, e a 
medida concedida pelo presidente da República.  

(E) Indulto é ato de clemência soberana por meio do qual 
os ilícitos cometidos pelo agente são apagados. 
Previsto em lei, visa promover o arquivamento dos 
processos pendentes e suspender a execução das 
penas.  

 
QUESTÃO 44 ____________________________________ 
 
Quanto à divisão orgânica de competências, assinale a 
alternativa correta, relativa ao Poder Judiciário. 
 
(A) A natureza das decisões da Justiça Desportiva é 

administrativa. 
(B) Os requisitos para ingresso na Carreira da Magistratura 

devem vir estabelecidos em lei ordinária, esta de 
iniciativa do Supremo Tribunal Federal. 

(C) É requisito indispensável para a vitaliciedade dos 
magistrados o transcurso de dois anos. 

(D) A Justiça Federal é a justiça especializada para julgar 
as causas da União, suas autarquias e fundações, com 
a competência dos juízes federais dada pelo art. 109 
da Carta Federal. 

(E) Recentemente criado, o instituto da repercussão geral 
é um novo requisito de admissibilidade recursal 
perante o Superior Tribunal de Justiça. 

 
 
QUESTÃO 45 ____________________________________ 
 
Quanto à defesa do Estado e das instituições democráticas, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Aos policiais civis e militares são vedadas a 

sindicalização e a greve.  
(B) Compõem a Polícia da União a Polícia Federal e a 

Polícia Rodoviária Federal. 
(C) Os policiais civis, militares e do corpo de bombeiros do 

Distrito Federal têm sua remuneração sob a forma de 
subsídio, e é da União a competência para editá-la.    

(D) O porte de arma é vedado, sem exceções, às guardas 
municipais. 

(E) Para a decretação do estado de defesa, faz-se 
necessário que o presidente da República realize 
prévia solicitação ao Congresso Nacional, que se 
manifestará por maioria absoluta de seus membros. 
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QUESTÃO 46 ____________________________________  
 
A respeito da Administração Pública, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Os atos de improbidade administrativa importarão na 

cassação dos direitos políticos, bem como na perda da 
função pública, na indisponibilidade dos bens e no 
ressarcimento ao erário, na forma legal e sem prejuízo 
de ação penal cabível.  

(B) A Teoria do Risco Administrativo é consagrada pela 
Constituição Federal seja para os casos de ação ou de 
omissão do Estado. 

(C) A Lei de Responsabilidade Fiscal limitou os gastos com 
servidores públicos em 70% da receita corrente líquida, 
em cumprimento ao princípio da eficiência.  

(D) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável, independentemente de dolo ou 
culpa.  

(E) O princípio da legalidade impõe submissão da 
administração às leis, incluindo os atos administrativos 
discricionários, cujos limites são previamente 
estabelecidos.  

 
 
QUESTÃO 47 ____________________________________  
 
O Direito Administrativo é um ramo recente da ciência 
jurídica. Isso, basicamente, por duas razões: a primeira, pelo 
fato de ele ser ramo do Direito Público — o próprio 
nascimento deste está umbilicalmente ligado à formação dos 
Estados Nacionais; a segunda, pelo fato de que, sendo ínsita 
à sua existência a forma de controlar os agentes 
administrativos, a sua própria existência não se coadunava 
com o regime político dos Estados Absolutistas que 
antecederam a Revolução Francesa. Isso posto, assinale a 
alternativa correta a respeito dos conceitos necessários ao 
entendimento do Direito Administrativo e da Administração 
Pública.   
 
(A) É correto afirmar que, quando o Poder Legislativo 

aprova uma lei que conceda pensão vitalícia a um 
anistiado político, materialmente está exercendo uma 
função administrativa. 

(B) Segundo a teoria da representação, hoje adotada, 
entende-se que os órgãos públicos ditam suas 
vontades por meio de seus agentes. 

(C) Não detêm os órgãos públicos personalidade jurídica; 
contudo, para se fazerem representar em juízo, todos 
gozam do que se denominou personalidade judiciária. 

(D) Em respeito ao princípio da legalidade, somente por lei 
podem ser criados ou extintos órgãos públicos. 

(E) No sentido subjetivo, é o Poder Executivo que exerce 
exclusivamente a Administração Pública. 

 
 
QUESTÃO 48 ____________________________________  
 
Sendo a Administração Pública o braço operacionalizador 
das políticas públicas, no que se distingue, pois, da função 
de governo, posto esta estar no nível de sua formulação, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) No bojo da constitucionalização da Administração 

Pública, tem-se que a legalidade, a moralidade, a 
publicidade, a impessoalidade e a eficiência, este 
trazido com a edição da Emenda Constitucional n.º 19, 
de 1998, são os princípios exclusivos da Administração 
Pública. 

(B) A doutrina administrativista tem exigido a explicitação 
dos motivos ensejadores mesmo dos atos 
administrativos discricionários. 

(C) Caracteriza a administração direta a centralização das 
atividades nas entidades públicas. 

(D) Em face de suas prerrogativas de Estado, o foro 
exclusivo para julgamento de causas em face de 
autarquias e fundações públicas é a justiça comum, 
federal ou estadual, conforme a natureza de seu ente 
criador. 

(E) Depende de lei específica a criação das fundações de 
direito público. 

 
 
 
QUESTÃO 49 ____________________________________ 
 
Ainda que não se possa conceituar precisamente o ato 
administrativo, ao menos três características básicas ele 
tende a apresentar: o seu regime de direito público, a 
qualidade própria do agente que o emana e o fim de 
atendimento ao interesse público. Isso posto, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

recentemente referendou o caráter vinculado das 
licenças, não se podendo, pois, cogitar de sua 
revogação. 

(B) A prática de atos administrativos está exclusivamente 
afeta às pessoas jurídicas de direito público. 

(C) Como decorrência da prerrogativa da auto-
executoriedade dos atos administrativos, tem-se que 
as ações do Estado como demolição de obra, 
destruição de bens impróprios ao consumo e cobrança 
de multas são auto-executáveis. 

(D) O direito brasileiro admite a figura do decreto 
autônomo. 

(E) Classificados como atos administrativos, os pareceres 
jurídicos, conforme recente decisão do Supremo 
Tribunal Federal, podem ser alvo de mandado de 
segurança.  

 
 
 
QUESTÃO 50 ____________________________________ 
 
Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Posto ser o sistema de responsabilização objetiva o 

adotado pelo ordenamento jurídico nacional, no qual, 
independentemente de culpa, pode o Estado ser 
responsabilizado nos atos comissivos, ao autor cabe 
somente demonstrar a conduta danosa do agente 
público. 

(B) A despeito da garantia constitucional de vedação de 
penas perpétuas, tem-se admitido a imprescritibilidade 
da responsabilidade civil dos agentes públicos perante 
o Estado. 

(C) Os atos praticados pelo Poder Judiciário não ensejam 
responsabilização civil. 

(D) O Estado, em tese, não pode ser responsabilizado por 
atos omissivos, posto que a desnecessidade de culpa, 
característica do sistema de responsabilização estatal, 
poderia conduzir à proliferação de demandas contra os 
entes públicos. 

(E) Por se submeterem ao direito privado, não se aplica 
aos concessionários de serviços públicos a 
responsabilização objetiva. 
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QUESTÃO 51 ____________________________________  
 
A respeito do controle exercido sobre a Administração 
Pública e seus consectários, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Por possuir presunção de legitimidade, há que se falar 

em controle judicial dos atos administrativos somente a 
posteriori. 

(B) O controle é exercido de várias formas, sendo uma 
delas o de forma hierárquica exercido pelas secretarias 
de estado sobre suas autarquias que lhe são 
vinculadas.   

(C) A Lei n.º 9.784/99 estabelece regras a serem 
observadas nos processos administrativos. 

(D) Desde a promulgação da Constituição Federal vigente, 
não mais se pode aplicar o princípio da verdade 
material na Administração Pública. 

(E) A despeito de tratar com interesses indisponíveis, vem 
a legislação permitindo a utilização do instituto da 
arbitragem no Direito Administrativo. 

 
 
QUESTÃO 52 ____________________________________  
 
Quanto ao disciplinamento dos agentes públicos, assinale a 
alternativa incorreta . 
 
(A) Não só as carreiras explicitadas na Constituição 

Federal podem ser remuneradas via subsídio. 
(B) Aos servidores que tiverem seu primeiro vínculo 

estatutário ao serem empossados nos seus cargos em 
decorrência de aprovação no concurso que ora se 
realiza, não mais se aplica a possibilidade de se 
aposentarem voluntariamente com proventos integrais. 

(C) No bojo de medidas que visam implementar a 
Administração Pública gerencial, vige, por introduzido 
pela Emenda Constitucional n.º 19, de 1998, a 
possibilidade de contratação de pessoal efetivo em 
entes de direito público via Consolidação das Leis do 
Trabalho.  Na prática, é o fim do regime jurídico único, 
o RJU. 

(D) Não se pode afirmar que todos os cargos públicos são 
ocupados exclusivamente após concurso público. 

(E) Posto serem de direito público a natureza dos 
princípios aplicáveis, os servidores públicos não têm 
direito adquirido à manutenção de direito previsto em 
estatuto. 

 
 
QUESTÃO 53 ____________________________________  
 
A Constituição Federal preceitua que todos são iguais 
perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à propriedade. 
Por isso, o Código Penal tutela e protege o direito de 
propriedade, tipificando, nos artigos de 155 a 183, os crimes 
contra o patrimônio. A respeito desses crimes, assinale a 
alternativa incorreta . 
 
(A) Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, 

ainda que não realize o agente a subtração dos bens 
da vítima. 

(B) Responde por roubo consumado o agente que, após o 
emprego de violência e a subtração da coisa, a perde 
durante a fuga. 

(C) O crime de extorsão consuma-se com a obtenção da 
vantagem indevida. 

(D) Disposição de coisa alheia como própria é uma 
modalidade de estelionato. 

(E) É possível receptação de receptação. 
 
 

QUESTÃO 54 ____________________________________ 
 
Cada uma das alternativas abaixo apresenta uma situação 
hipotética seguida de uma afirmativa a ser julgada. Assinale 
a alternativa em que a afirmativa está correta. 
 
(A) João, irresignado com a despedida que lhe foi imposta, 

resolveu atear fogo à sede da empresa, quando, antes 
mesmo de iniciar a execução, foi flagrado pelo vigia, 
que tentou segurá-lo para impedir a ação criminosa, 
oportunidade em que João desferiu-lhe golpes de faca, 
tirando-lhe a vida. Nessa situação, João cometeu um 
homicídio qualificado pela conexão consequencial. 

(B) João ateou fogo a um estabelecimento comercial, mas, 
por falha na execução, o incêndio atingiu somente sua 
casa, vizinha, destruindo-a totalmente, não chegando a 
lesionar nenhuma pessoa pelo fato de ela estar vazia; 
o fogo foi apagado face à forte chuva que caía naquele 
momento. Essa situação hipotética não caracteriza 
crime. 

(C) João foi convencido pela esposa Maria à prática do 
suicídio para receber o seguro e pagar o tratamento 
médico do filho, já que estava desempregado. Para 
tanto, desferiu-se um tiro na região temporal esquerda, 
sendo socorrido por vizinhos. No nosocômio, 
verificaram que o projétil desviou-se no osso 
denominado rochedo e sequer penetrou no couro 
cabeludo. João foi imediatamente liberado e, após dez 
dias, retornou ao trabalho que lhe foi devolvido pelo 
patrão. Nessa situação, Maria deverá responder pelo 
crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, 
na forma tentada.  

(D) Maria descobriu que estava grávida e comunicou tal 
fato a João, seu marido, e, de comum acordo, 
resolveram pela prática abortiva. Para tanto, João 
realizou manobras que resultaram na expulsão e morte 
do feto. Nessa situação, João responde pelo crime de 
provocar aborto com o consentimento da gestante, e 
Maria responde como co-autora de tal delito. 

(E) Maria, três dias após a realização, por João, seu 
marido, de um aborto por ela consentido, passou mal e 
foi levada ao hospital por seu marido, onde se 
constatou que a expulsão do feto foi parcial, 
provocando infecção generalizada na gestante, que 
veio ao óbito. Nessa situação, João responderá por 
homicídio culposo mediante a imperícia nos meios 
abortivos empregados.  

 
 
 
QUESTÃO 55 ____________________________________ 
 
No concurso de pessoas, o Código Penal diferencia o “co-
autor” do “partícipe”, propiciando ao juiz que aplique a pena 
conforme o juízo de reprovação social que cada um merece, 
em respeito ao princípio constitucional da individualização da 
pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal). Relativamente 
ao concurso de pessoas, assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) A pessoa que conduz um inimputável à prática de uma 

conduta delituosa responde pelo resultado na condição 
de autor mediato. 

(B) Na autoria colateral, há divisão de tarefas para a 
obtenção de um resultado comum. 

(C) Quanto à natureza jurídica do concurso de agentes, o 
Código Penal adotou a teoria unitária ou monista. 

(D) Admite-se a co-autoria no crime culposo. 
(E) As circunstâncias objetivas comunicam-se, desde que 

o co-autor e o partícipe delas tenham conhecimento. 
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QUESTÃO 56 ____________________________________  
 
 Francisco inscreveu-se no cadastro fiscal como 
comerciante de DVDs musicais e, como não obtinha lucro, 
passou a reproduzi-los, vendê-los e alugá-los por preço bem 
abaixo do de mercado, conseguindo autorização expressa 
para tal dos herdeiros dos compositores e dos cantores José 
e Luís, sem que aumentasse o faturamento, apesar de tal 
conduta perdurar por mais de dois anos. 
 A cantora Ana tomou conhecimento de que 
Francisco alugava os DVDs de autoria dela, reproduzia-os e 
vendia as cópias. 
 
Em face dessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta.  
 
(A) Não há crime na conduta de Francisco uma vez que 

não conseguiu lucrar com o comércio dos DVDs 
reproduzidos. 

(B) Tratando-se de cópias a olhos vistos falsificadas, não 
haverá crime na conduta de Francisco, principalmente 
por não induzir em erro o consumidor. 

(C) Haverá crime agravado pela situação de se tratar de 
reprodução de fonograma sem autorização expressa 
do autor, com exceção das reproduções referentes aos 
DVDs de José e Luís, face a autorização. 

(D) Ana poderá procurar a autoridade policial noticiando o 
fato, que deverá instaurar inquérito policial de ofício. 

(E) A representação da cantora Ana é indispensável para a 
apresentação da denúncia pelo Ministério Público. 

 
 
QUESTÃO 57 ____________________________________  
 
A respeito dos crimes contra a fé pública, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A falsidade ideológica refere-se ao conteúdo do 

documento, e a material é a própria forma do 
documento, que é alterada ou forjada, criando um 
documento novo. 

(B) Se Fernando adulterou sua carteira de habilitação, 
prolongando o prazo de validade, e isso foi 
imediatamente constatado pela autoridade de trânsito, 
já que o prazo de validade ultrapassou a data de sua 
expedição, então fica caracterizado o crime de 
utilização de documento falso. 

(C) Se Fernando apresentou cópia de sua carteira de 
identidade com alteração da data de nascimento com o 
objetivo de inscrição em concurso público, então ele 
cometeu o crime de falsificação de documento público. 

(D) A ocultação ou supressão de documento particular 
caracteriza crime que, quando causar prejuízo a 
outrem, pode ser punido a título de culpa.  

(E) Sempre será agravada a pena no crime de falsificação 
de documento público quando o agente for funcionário 
público. 

 
 
QUESTÃO 58 ____________________________________  
 
Quando um funcionário público deixa de praticar ou retarda 
ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo à 
influência de outrem, ele pratica o crime de 
 
(A) corrupção passiva. 
(B) condescendência criminosa. 
(C) advocacia administrativa. 
(D) concussão. 
(E) prevaricação. 
 

QUESTÃO 59 ____________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Não há crime pela ausência de dolo pelo fato de este 

ser um elemento da antijuridicidade. 
(B) Em virtude da teoria da presunção do dolo, adotada 

pelo ordenamento penal, o erro sobre elemento 
constitutivo do tipo somente excluirá a culpa.  

(C) Considere a seguinte situação hipotética: João foi 
contratado para tirar a vida de Fernando. Quando vai 
executar o homicídio, não encontra Fernando e, como 
o irmão deste estava no local e era seu desafeto, tira-
lhe a vida. Nessa situação, João praticou um homicídio 
com erro sobre a pessoa, não se devendo considerar 
as condições ou qualidades da vítima, mas as de 
Fernando. 

(D) Tratando-se de crime complexo, a ausência de objetos 
de valores com a vítima de roubo descaracteriza a 
figura típica do crime de roubo, face o erro sobre o 
elemento constitutivo do tipo. 

(E) É isento de pena quem imagina verdadeiramente estar 
agindo em legítima defesa, já que toda situação fática 
assim indica, apesar de tal não ocorrer, estar-se-á 
diante de uma discriminante putativa.  

 
 
 
QUESTÃO 60 ____________________________________ 
 
Relativamente aos crimes contra a pessoa, o Código Penal 
dispõe de um capítulo específico sobre os crimes contra a 
honra, cujos tipos penais previstos são a calúnia, a 
difamação e a injúria. A respeito desse tema, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) No crime de difamação, exige-se que o agente tenha 

consciência da falsidade da imputação. 
(B) A exceção da verdade, na injúria, somente se admite 

se o ofendido é funcionário público e a ofensa é 
relativa ao exercício de suas funções. 

(C) A calúnia protege a honra subjetiva, enquanto a 
difamação e a injúria protegem a honra objetiva. 

(D) Não constituem calúnia, difamação ou injúria a ofensa 
irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte 
ou por seu procurador. 

(E) Na calúnia, não se admite a exceção da verdade se, do 
crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi 
absolvido por sentença irrecorrível. 

 
 
 
QUESTÃO 61 ____________________________________ 
 
Além do erro sobre elementos do tipo (ou erro de tipo ) 
previsto no art. 20, o Código Penal também trata do erro 
sobre a ilicitude do fato (ou erro de proibição ) no art. 21. 
Quanto à distinção entre ambos, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O erro de tipo essencial vencível exclui o dolo e a 

culpa. 
(B) O erro sobre a ilicitude do fato, quando inevitável, 

poderá diminuir a pena. 
(C) O erro de tipo inescusável exclui a culpa, mas não o 

dolo. 
(D) O erro de tipo vencível exclui o dolo, mas não a culpa, 

quando previsto em lei. 
(E) O erro de proibição inescusável exclui a culpa. 
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QUESTÃO 62 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta em relação à lei penal no tempo 
e no espaço. 
 
(A) Se Carlos foi preso após a prática de crime contra os 

costumes e, quando da prolação da sentença, o 
magistrado observou que havia sido publicada nova lei, 
com pena mínima inferior, que entraria em vigor no 
prazo de 45 dias, então esse fato caracteriza uma 
novatio legis in mellius no período de vacatio legis, 
que, ao entrar em vigor, provocará um abolitio criminis. 

(B) A extra-atividade da lei ocorre quando a lei nova regula 
situações fora de seu período de vigência, seja 
passado ou futuro, e ocorrerá conflito intertemporal 
quando a lei nova regular inteiramente a matéria 
veiculada na anterior. 

(C) A abolitio criminis poderá gerar os seguintes efeitos:  
1 – se a denúncia ainda não foi recebida, o processo 
não pode ser iniciado; 2 – se o processo está em 
andamento ou o réu está cumprindo a pena, deve ser 
decretada a extinção da punibilidade; 3 – havendo 
sentença condenatória transitada em julgado, a 
pretensão executória não pode ser iniciada, e o nome 
do réu será riscado do rol dos culpados, 
permanecendo, em qualquer desses casos, os efeitos 
civis da condenação. 

(D) Os princípios da territorialidade, da nacionalidade, da 
defesa e da justiça penal universal auxiliam a 
determinar a aplicação da lei penal no tempo, face a 
teoria da atividade adotada no ordenamento penal 
material em vigor. 

(E) A novatio legis in pejus confunde-se com a novatio 
legis incriminadora porque ambas prejudicam a 
situação do réu. 

 
 
 
QUESTÃO 63 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) O inquérito poderá ser instaurado por requisição do 

Ministério Público nos casos de ação penal privada, 
quando verificar que os elementos de prova 
apresentados na queixa são insuficientes para 
provocar a atuação jurisdicional. 

(B) Tendo o Ministério Público arquivado representação 
que lhe foi dirigida diretamente pelo ofendido, sem que, 
para a efetivação da decisão, fosse provocado o 
judiciário, poderá o ofendido, ultrapassado o prazo 
para denúncia do promotor de justiça, oferecer queixa 
crime. 

(C) Considere a seguinte situação hipotética: Recebido o 
inquérito relatado, entendeu o promotor de justiça 
substituto serem inexistentes indícios de autoria e 
requereu o arquivamento do inquérito, que foi 
determinado pelo magistrado. Assumindo o titular da 
promotoria, o feito foi com vista a este para ciência da 
sentença, quando se convenceu haver prova suficiente 
para propositura da ação penal. Nessa situação, ele 
poderá oferecer denúncia. 

(D) A autoridade policial não poderá recusar a requisição 
de instauração de inquérito policial e do indiciamento 
do autor do crime. 

(E) Sendo o princípio do contraditório garantia processual 
constitucional, a autoridade policial não poderá 
indeferir requerimento fundamentado de diligências 
realizado pelo investigando.  

 

QUESTÃO 64 ____________________________________ 
 
Oferecida denúncia por crime de ação pública 
incondicionada, o Ministério Público arrolou testemunha 
residente em comarca diversa, tendo sido expedida carta 
precatória para realização de sua oitiva, com o prazo de 
noventa dias, intimadas as partes. Encerrada a instrução 
após tal prazo, sem que fosse informada a data da inquirição 
da testemunha, ou mesmo a devolução da precatória, foi 
aberta vista às partes para memoriais, que alegaram a 
nulidade do feito pela não comunicação da data de oitiva da 
testemunha e que, até aquela data, a carta não foi juntada 
aos autos. O magistrado superou as nulidades alegadas e 
condenou o réu. 
 
Tendo em vista essa situação hipotética, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O feito está eivado de nulidade, principalmente porque 

não foi concedida ao réu a possibilidade de inquirição 
da testemunha, ofendendo seu direito ao contraditório, 
principalmente pelo prejuízo advindo de sua 
condenação. 

(B) A nulidade no caso é relativa e, por ter sido alegada na 
oportunidade própria, deverá ser declarada pelo 
tribunal. 

(C) Não há nulidade alguma a ser sanada, porque a 
obrigação do juízo era a de intimar as partes da 
intimação da precatória e do prazo estabelecido para o 
cumprimento, cabendo às partes as demais diligências 
de seu interesse, inclusive procurar saber da data da 
audiência. 

(D) O Ministério Público não pode alegar tal nulidade, uma 
vez que não sofreu prejuízo, em virtude da condenação 
superveniente. 

(E) O magistrado poderá juntar aos autos a carta 
precatória após a sentença, e a nulidade poderá ser 
arguida pela defesa caso o depoimento da testemunha 
tenha relevância na situação fática, que lhe seja de 
qualquer forma favorável. 

 
 
 
QUESTÃO 65 ____________________________________ 
 
A respeito do tema Processos em Espécie , assinale a 
alternativa que se encontra em conformidade com as 
recentes alterações introduzidas no Código de Processo 
Penal. 
 
(A) O procedimento será comum ou especial; o 

procedimento comum será ordinário e sumário; o 
procedimento especial será sumaríssimo. 

(B) Na hipótese de crime cuja sanção máxima cominada 
for inferior a quatro anos de pena privativa de 
liberdade, aplica-se o procedimento ordinário. 

(C) Nos procedimentos ordinário e comum, oferecida a 
queixa ou a denúncia, o juiz, ao recebê-la, ordenará a 
citação do acusado para oferecer a defesa, por escrito, 
em dez dias. 

(D) No procedimento ordinário, após o interrogatório do 
acusado, proceder-se-á à tomada de declarações do 
ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela 
acusação e pela defesa, nesta ordem. 

(E) O réu ou seu defensor poderá, logo após o 
interrogatório ou no prazo de três dias, oferecer 
alegações escritas e arrolar testemunhas. 
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QUESTÃO 66 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Diferentemente da ação penal, que obriga o Ministério 

Público a provocar a jurisdição, o promotor de justiça 
poderá desistir do recurso interposto na hipótese de, 
melhor examinando as provas dos autos, convencer-se 
da inocência do recorrido. 

(B) Está legitimado para interpor recurso o ofendido, ainda 
que não esteja habilitado nos autos, pretendendo a 
majoração da pena do condenado. 

(C) Os recursos serão sempre voluntários, devendo a 
parte, caso não esteja explícito, demonstrar seu 
interesse em recorrer. 

(D) O processo penal não admite o princípio da 
fungibilidade recursal, salvo quando houver má-fé ou 
erro grosseiro. 

(E) A interposição do recurso pode ser efetivada pelo 
próprio réu, por termo nos autos, independentemente 
da intervenção de advogado ou defensor, que 
apresentaram as razões posteriormente. 

 
 
 
QUESTÃO 67 ____________________________________  
 
No tocante à prova no direito processual penal brasileiro, 
assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial e, somente 
quanto ao estado das pessoas, serão observadas as 
restrições estabelecidas na lei civil. 

(B) Os exames de corpo de delito e as outras perícias 
serão feitos por dois peritos oficiais. 

(C) Se for impossível a realização do exame de corpo de 
delito, mesmo nas hipóteses em que exigido pela lei, a 
prova testemunhal poderá suprir a sua falta. 

(D) O silêncio do acusado, que não importará em 
confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da 
defesa. 

(E) O exame de corpo de delito poderá ser feito em 
qualquer dia e a qualquer hora. 

 
 
 
QUESTÃO 68 ____________________________________  
 
Considerando os fundamentos constitucionais da prisão (art. 
5º, LXI) e da liberdade provisória (art. 5º, LXVI), pode-se 
concluir que a prisão, no Brasil, é a exceção, e a liberdade, 
enquanto o processo não atinge o seu ápice, com a 
condenação com trânsito em julgado, a regra. Nesse 
contexto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A falta de exibição do mandado pelos agentes policiais 

obstará a prisão se a infração for inafiançável. 
(B) Qualquer do povo poderá e as autoridades judiciais e 

policiais deverão prender quem quer que seja 
encontrado em flagrante delito. 

(C) Não se admite a prisão em flagrante nos crimes 
sujeitos à ação penal privada. 

(D) A liberdade provisória dar-se-á somente com o 
pagamento de fiança. 

(E) A proibição de liberdade provisória nos processos por 
crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão 
processual por excesso de prazo. 

 

QUESTÃO 69 ____________________________________ 
 
Manoel, Joaquim e Maria resolvem obter vantagem para si 
em prejuízo de Ana, induzindo-a em erro mediante ardil, cuja 
conduta foi, por fim, praticada por Manoel e amolda-se à 
figura típica do art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro. A 
Joaquim coube subtrair carteira de identidade alheia, 
tipificando a conduta descrita no art. 155, caput, do Código 
Penal Brasileiro; a Maria, falsificar o produto do furto, 
amoldando-se à figura do art. 297 do Código Penal 
Brasileiro. 
 
Considerando essa situação hipotética, haverá unidade de 
processo e julgamento em virtude da conexão 
 
(A) intersubjetiva por concurso. 
(B) intersubjetiva por simultaneidade. 
(C) objetiva. 
(D) teleológica. 
(E) intersubjetiva por reciprocidade. 
 
 
 
QUESTÃO 70 ____________________________________ 
 
Acerca da prisão provisória, regulada pela Lei n.º 7.960, de 
21/12/1989, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Não poderá o juiz, de ofício, decretar a prisão 

temporária. 
(B) Caberá prisão temporária quando houver fundadas 

razões, de acordo com qualquer prova admitida na 
legislação penal de autoria ou participação do indiciado 
em crime de homicídio culposo. 

(C) A prisão temporária, nos crimes hediondos, terá o 
prazo improrrogável de trinta dias. 

(D) Em caso de extrema e comprovada necessidade, a 
prisão temporária poderá ser executada antes da 
expedição do mandado judicial. 

(E) A prisão temporária não pode ser decretada antes do 
interrogatório do indiciado. 

 
 
 
QUESTÃO 71 ____________________________________ 
 
As partes possuem o direito de, na relação processual, 
insurgirem-se contra decisões judiciais, requerendo a sua 
revisão, total ou parcial, em instância superior. Para tanto, o 
Código de Processo Penal enumera diversos recursos 
objetivando o livre e pleno exercício do direito de ação e de 
defesa. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Ministério Público poderá desistir de recurso que 

haja interposto. 
(B) Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, 

despacho ou sentença que pronunciar ou impronunciar 
o réu. 

(C) Os embargos de declaração poderão ser opostos no 
prazo de quarenta e oito horas contado da publicação 
do acórdão. 

(D) Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição 
sumária caberá apelação. 

(E) A revisão criminal é privativa do réu condenado, não 
podendo ele ser substituído por seu representante 
legal ou seus sucessores. 
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QUESTÃO 72 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) O representante legal do ofendido poderá ser autor da 

ação penal pública incondicionada quando o Ministério 
Público, em vez de oferecer denúncia, requerer 
diligências complementares à autoridade policial, o que 
é denominada ação penal privada subsidiária.  

(B) Considere a seguinte situação hipotética: Maria 
trabalhava como doméstica e morava nos fundos da 
casa de seu patrão, João, com a filha de treze anos de 
idade. João passou a molestar sexualmente a filha de 
Maria. Esta, ao flagrar ambos praticando relações 
sexuais, pegou uma arma de fogo e levou João preso. 
O delegado liberou João, face o acordo celebrado 
entre Maria e João, de permanência no emprego, e 
instaurou inquérito policial após decorrido o prazo 
decadencial para oferecimento da queixa. Nessa 
situação, deverá ser arquivado o inquérito. 

(C) O juiz declarará perempta a ação penal quando o 
querelante ou o substituto processual do Ministério 
Público, nos casos de ação penal privada subsidiária 
da pública, negligenciar no andamento do processo. 

(D) Tendo verificado o Ministério Público que foi proposta 
ação penal privada por meio de queixa dirigida a três 
dos quatro ofensores conhecidos, em virtude de 
perdão concedido expressamente, deverá manifestar-
se pela renúncia do direito de queixa contra o excluído, 
que beneficiará a todos os ofensores. 

(E) Sendo encaminhadas ao magistrado peças contendo 
informações de crime de ação penal pública, poderá o 
juiz arquivá-las por ser manifesta e indiscutível a causa 
de exclusão da antijuridicidade, desde que abra vista 
em seguida ao Ministério Público. 

 
 
QUESTÃO 73 ____________________________________  
 
O delegado-chefe da delegacia de polícia de cidade vizinha 
ao Distrito Federal, por portaria, abriu inquérito policial para 
apurar crime de homicídio ocorrido nessa cidade. As 
investigações preliminares levadas a cabo pela polícia 
concluíram que recaem fortes indícios de autoria contra Júlio, 
indivíduo com extensa folha de crimes praticados nas 
cidades do entorno do DF. Após a oitiva do depoimento de 
Júlio, a autoridade policial, com o escopo de facilitar o 
término das investigações, determinou o seu recolhimento à 
carceragem do estabelecimento policial. A respeito dessa 
situação hipotética e do regime jurídico da Lei n.º 4.898/1965, 
assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) A prisão de Júlio pelo delegado de polícia, por não se 

revestir das formalidades legais, constitui crime de 
abuso de autoridade. 

(B) A falta de representação da vítima, nos delitos de 
abuso de autoridade, impede a iniciativa do Ministério 
Público, por tratar-se aquela (representação) de 
condição de procedibilidade da ação penal. 

(C) Segundo a Lei n.º 4.898/1965, para a responsabilidade 
criminal do fato tipificado como abuso de autoridade, a 
representação da vítima deverá ser exercida perante o 
órgão do Ministério Público. 

(D) As condutas descritas no art. 3º da Lei n.º 4.898/1965 
são consideradas pela doutrina pátria crimes de 
atentado, que não admitem tentativa, e são ofensivas 
ao princípio da taxatividade. 

(E) Quando o abuso de autoridade for cometido por agente 
de polícia civil, além da(s) pena(s) principal(ais), 
poderá ser aplicada ainda pena acessória de proibição 
do exercício da função, no município da culpa, pelo 
prazo de 1 a 5 anos. 

QUESTÃO 74 ____________________________________ 
 
Importante atuação da Polícia judiciária deve ser a boa 
atuação no processamento dos crimes contra o sistema 
financeiro nacional.  Acerca da Lei n.º 7.492/1986, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Foi ela apelidada de lei da lavagem de dinheiro . 
(B) Para a configuração dos tipos culposos ali previstos, 

faz-se necessário provar a negligência, imperícia ou 
imprudência do agente. 

(C) Se Aristóteles empresta suas economias a juro 
abusivo, é dever da autoridade policial que disso tomar 
conhecimento tomar as providências penais cabíveis 
com base na referida lei. 

(D) A ação penal decorrente da aplicação da referida lei é 
de exclusiva competência do Ministério Público 
Federal, perante o juízo federal. 

(E) Nos crimes decorrentes da referida lei, não é lícita a 
concessão de fiança. 

 
 
 
 
QUESTÃO 75 ____________________________________ 
 
A Constituição Federal de 1988 assegurou como direito 
fundamental a inviolabilidade do sigilo de comunicação como 
regra (art. 5º, XII) e, excepcionalmente, a interceptação da 
comunicação telefônica, regulamentada pela Lei n.º 9.296, de 
1996. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O juiz poderá ordenar a interceptação telefônica 

quando sua destinação for para instruir o processual 
penal e o civil. 

(B) A interceptação telefônica somente poderá ser 
determinada pelo juiz ex officio. 

(C) A interceptação telefônica será autorizada ainda que 
seja possível colher a prova por outros meios 
disponíveis. 

(D) A gravação de uma conversa entre dois interlocutores, 
feita por um deles sem conhecimento do outro, é ilícita. 

(E) O juiz de direito pode, excepcionalmente, admitir que o 
pedido de interceptação telefônica seja feito 
verbalmente. 

 
 
 
 
QUESTÃO 76 ____________________________________ 
 
De acordo a Lei n.º 9.455, de 1997, que define os crimes de 
tortura, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A condenação de agente público no crime de tortura 

não acarretará a perda do cargo, função ou emprego 
público nem a interdição para seu exercício.  

(B) O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de 
graça, mas pode ser anistiado.  

(C) Se a vítima for brasileira, o disposto nessa lei aplica-se 
ainda quando o crime tenha sido cometido fora do 
território nacional.  

(D) A pena do crime de tortura não aumenta quando é 
cometido contra criança, gestante, portador de 
deficiência, adolescente ou maior de sessenta anos de 
idade.  

(E) Não é considerado crime de tortura submeter alguém, 
sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico 
ou mental como forma de aplicar castigo pessoal.  
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QUESTÃO 77 ____________________________________  
 
A Lei n.º 9.099, de 1995, instituiu, na esfera estadual, o 
Juizado Especial Criminal para julgar as infrações penais de 
menor potencial ofensivo. De acordo com essa Lei, a citação 
será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que 
possível, ou por mandado. Todavia, quando o réu encontrar-
se em local incerto e não sabido, 
 
(A) será citado por edital. 
(B) o processo será extinto sem resolução de mérito. 
(C) será decretada a revelia do réu, e o processo terá seu 

curso normal no Juizado Especial Criminal. 
(D) será excluída a competência do Juizado Especial 

Criminal, e o processo será encaminhado ao juízo 
comum. 

(E) suspender-se-ão o processo e o curso da prescrição 
até que o réu seja encontrado. 

 
 
 
QUESTÃO 78 ____________________________________  
 
A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a 

aplicação de medidas de internação e semiliberdade 
ao jovem adulto cuja prática do ato infracional tenha 
ocorrido antes da maioridade penal.  

(B) O Estatuto da Criança e do Adolescente será 
interpretado conforme a intenção do legislador, in casu, 
a interpretação autêntica ou literal.  

(C) A remissão concedida pelo Ministério Público resultará 
na extinção do processo por prática de ato infracional 
de menor gravidade.  

(D) A remissão ministerial pode ser cumulada com uma 
das hipóteses de medida socioeducativa ao 
adolescente infrator.  

(E) A remissão judicial como forma de suspensão do 
processo será concedida para atos infracionais de 
natureza grave e gravíssima.  

 
 
 
QUESTÃO 79 ____________________________________  
 
A respeito dos fundamentos da organização dos poderes e 
do Distrito Federal previstos na Lei Orgânica do Distrito 
Federal, assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) Como desdobramento da garantia dos direitos 

humanos previstos na Constituição Federal, o Distrito 
Federal deve assegurar a proteção individualizada à 
vida e à integridade física e psicológica das vítimas e 
das testemunhas de infrações penais e de seus 
respectivos familiares. 

(B) Por ser de competência privativa dos órgãos estatais 
legalmente instituídos, a participação do cidadão no 
controle de legalidade e legitimidade dos atos do Poder 
Público e da eficácia dos serviços públicos deverá ser 
restringida. 

(C) A garantia do exercício do direito de petição ou 
representação é objetivo prioritário do Distrito Federal, 
independentemente de pagamento de taxas ou 
emolumentos ou de garantia de instância. 

(D) Aos que comprovarem insuficiência de recursos, será 
garantida a prestação de assistência jurídica gratuita e 
integral, inclusive contra o próprio Distrito Federal. 

(E) O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são 
instrumentos de participação popular expressamente 
previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal. 

QUESTÃO 80 ____________________________________ 
 
Em relação às disposições da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, referentes à Polícia Civil, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) As funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, inclusive as de natureza militar, são 
incumbências da Polícia Civil do Distrito Federal, 
ressalvada a competência da União.  

(B) Os Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de 
Identificação compõem a estrutura administrativa da 
Polícia Civil, sendo os seus dirigentes livremente 
nomeados pelo governador do Distrito Federal. 

(C) A função de policial civil não é considerada de natureza 
técnica. 

(D) Sendo a hierarquia funcional um dos princípios 
institucionais da Polícia Civil, a independência 
funcional atribuída aos delegados de polícia no 
exercício das atribuições de polícia judiciária deve ser 
regrada e condicionada às ordens de seus superiores. 

(E) A legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a 
hierarquia funcional, a disciplina, a unidade de doutrina 
e de procedimentos são princípios institucionais da 
Polícia Civil. 

 
RASCUNHO 
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Figura ampliada, para responder à questão 35. 
 

 
 
 
 
Figura ampliada, para responder à questão 39. 
 

 
 

RASCUNHO 
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PROVA DISCURSIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Em casos de fuga ao tema, de haver texto com quantidade inferior a 30 (trinta) linhas, de não haver texto ou haver marca de identificação do 

candidato, será atribuída nota zero ao Texto avaliado.  

� No Texto avaliado, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica totalizarão a nota relativa ao domínio do 

conteúdo (ND), assim distribuídos: 

a) Tema/Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 pontos. Será verificada a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação 

à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto e obediência ao número de linhas exigido) e a organização textual; 

b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 pontos. Será verificada a especificação do tema, conhecimento do assunto, seleção de 

ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações fatos e opiniões pertinentes ao tema, 

com articulação e consistência de raciocínio, sem contradição estabelecendo um diálogo contemporâneo; 

c) Coerência Argumentativa (CA), pontuação máxima igual a 2,5 pontos. Será verificada a coerência argumentativa (seleção e ordenação de 

argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que dela tiram ou entre afirmações e as consequências 

que delas decorrem); 

d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 pontos. Será verificada a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao 

tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas, que 

visem propor valores e conceitos. 

Dessa forma, ND = TX + AR + CA + EC. 

� A avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se 

aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação.  

� Será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato.  

� Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a 

extensão máxima de 50 (cinquenta) linhas.  

� Será calculada a pontuação final na prova discursiva (NPD) da seguinte forma: NPD = ND – ((NE/TL) x 3). 

� Será atribuída nota zero ao candidato que obtiver NPD < 0,00. 

REFERÊNCIAS PARA CORREÇÃO DO TEXTO DISSERTATIVO 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO DISSERTATIVO 

Para elaboração do Texto Dissertativo, atente para as seguintes orientações: 

� O Texto tem o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua 

Portuguesa. O candidato deverá produzir, a partir do tema proposto, um Texto, com extensão mínima de 30 (trinta) linhas e máxima de 50 

(cinquenta), primando pela clareza, precisão, consistência e concisão. 

� O Texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, não sendo 

permitida a interferência e(ou) a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato portador de deficiência. 

� Os Textos com letras consideradas ilegíveis pela Banca Examinadora serão anulados. 

� A Folha de Texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena 

de anulação do Texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de Texto definitivo acarretará a 

anulação do Texto. 

� A Folha de Texto definitivo será o único documento válido para avaliação do Texto. As folhas para rascunho neste caderno são de 

preenchimento facultativo e não servirão para avaliação. 

 Após o término de um show musical realizado na Esplanada dos Ministérios, ocasião em que se comemorava o 
réveillon, Maria e Joana, ambas com 14 anos de idade, aceitaram carona oferecida por Tício e Mévio, uma vez que todos 
moravam em Taguatinga, cidade-satélite de Brasília. Maria encontrava-se completamente embriagada. Ocorre que Tício e 
Mévio desviaram-se do caminho de casa rumo a um lugar ermo. Dentro do carro, parado nesse local, Tício manteve relações 
sexuais com Maria, e Mévio, com Joana.  
 Com base nessa situação hipotética, redija um texto dissertativo  que aborde, necessariamente, os seguintes 
tópicos: 
(a) se Tício e Mévio praticaram algum crime e, em caso afirmativo, que crime(s) foi(ram) esse(s); 
(b) distinção entre os tipos penais de estupro e de atentado violento ao pudor; 
(c) presunção de violência; e 
(d) concurso de pessoas para a prática de crime. 
 

TEMA 



 

FUNDAÇÃO UNIVERSA                                               CONCURSO PÚBLICO 1/2008 – CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA                                             Página 23 de 24 

RASCUNHO 

FOLHA DE RASCUNHO 
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RASCUNHO 

FOLHA DE RASCUNHO 
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