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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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I.

Nesta prova, você encontrará 15 (quinze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta) questões objetivas
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15 questões), Matemática (05 questões), Ciências Humanas
e Naturais (05 questões), Língua Inglesa (05 questões), Noções de Igualdade Racial e de Gênero (10 questões), Noções
de Direito Constitucional (10 questões), Noções de Direito Administrativo (10 questões), Noções de Direito Penal Militar
(10 questões), Noções de Direitos Humanos (10 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva-a, com
caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XI Você dispõe de 04h30m (quatro horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
XIII. Os candidatos poderão levar seu Caderno de Questões somente após transcorridas 4 (quatro) horas do início das
provas.
XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I

A janta

A pior hora era a do jantar.
Despois da escola, todo mundo chegava a mil. Tinha o
banho, a mãe atormentada com aquele tanto de criança fazendo
algazarra, molhando tudo, bagunçando a casa limpa que tanto
trabalho devia ter dado pra limpar. Ela era a mais velha. A mais
levada também. Atordoava a mãe, hoje ela sabe. As brigas pela
televisão, o lugar no sofá... Era também a mais mandona. Sempre
querendo que os irmãos fizessem assim, fizessem assado.
Depois tudo ia se acalmando, uns cochilavam no sofá,
outros no chão. Vez por outra saía um arranca-rabo. Ela
impunha respeito, senão a mãe vinha brigar. Afinal, ela era a
mais velha.
Ela ficava esperando o bife. Era um sinal. Demorava
sempre. A mãe vinha pra sala, olhava as crianças, ouvia um
reclamando do outro, ficava brava, voltava pra cozinha. Depois
voltava a passar pela sala, ignorando a reclamação dos irmãos.
Tinham fome. Ia até a porta e ficava lá. Às vezes pegava de
prosa com uma vizinha. Demorando...
E ela ali, fingindo prestar atenção na televisão, preocupada
com o bife.
De repente, a mãe passava de volta, sumindo pra dentro.
Então vinha o chiado da frigideira, o cheirinho da carne na
chapa. Os irmãos se exercitavam.
A mãe começava a trazer as travessas pra sala. Vinha,
voltava, vinha e voltava. Demorava. Finalmente trazia a travessa
dos bifes, a criançada já sentada em volta da mesa. A mãe não
deixava ninguém comer enquanto ela não se sentasse. E ela
sempre parecia que não ia sentar nunca.
Então, quando não tinha mais jeito, sentava. Começava a
servir o arroz, o feijão, o bife já esfriando, filho por filho, prato por
prato. A criançada se acalmava, boca cheia. Só o mastigar e o
barulho dos talheres nos pratos podiam ser ouvidos. Ninguém
olhava pra ninguém, todos concentrados na comida. Ninguém
olhava o lugar vazio do pai assombrando todo mundo.

4) Para estabelecer a coesão entre as orações, a autora
empregou o seguinte recurso coesivo:
a) a nominalização dos verbos.
b) a omissão do sujeito simples.
c) a pronominalização dos complementos.
d) a repetição das conjunções.
e) o uso de sinônimos.
5) Ao final do quarto prágrafo, a forma verbal “Demorando”
é empregada seguida de reticências. O emprego desse
sinal de pontuação sugere em relação à ação:
a) uma interrupção.
b) uma anulação.
c) um prolongamento.
d) um enfraquecimento.
e) uma enumeração.
6) Considerando a flexão verbal empregada na dinâmica
do texto, para que se mantenha equivalência semântica,
o verbo destacado em “E ela ali, fingindo prestar
atenção na televisão” (5º§) poderia ser substituído por:
a) fingia.
b) fingira.
c) fingiu.
d) fingirá.
e) fingiria.
7) Observe o emprego dos pronomes oblíquos átonos nas
orações abaixo e as afirmações feitas sobre eles, em
seguida, assinale a opção correta.
“Os irmãos se exercitavam.” (6º§)
“enquanto ela não se sentasse” (7º§)
I. Não se justifica, de acordo com a norma, a próclise na
segunda ocorrência.
II. Na primeira ocorrência, percebe-se um registro mais
coloquial do pronome.
III. Ocorrem palavras atrativas para a próclise nas duas
ocorrências.
Assinale a alternativa correta.
a) apenas I e II.
b) apenas I e III.
c) apenas a I.
d) apenas a II.
e) apenas a III.

(AMARAL, Tata. A janta. In: ____. Hollywood: depois do terreno
baldio. São Paulo: O nome da rosa, 2007. p 59)

1) Embora seja narrado em terceira pessoa, nota-se que o
texto acompanha a perspectiva:
a) da mãe, caracterizada como uma figura omissa.
b) da filha mais velha ao lembrar-se de si no passado.
c) dos irmãos marcados pelas brigas ao longo do dia.
d) de um vizinho que não participava das ações.
e) do pai representado pela sua figura assombrada.
2) A partir da análise da estrutura do texto acima, percebese que ilustra o gênero conto. Assinale a alternativa
que NÃO aponta para uma característica desse gênero
textual.
a) fatos que se desenrolam em um intervalo de tempo.
b) apresentação do enredo através de um narrador.
c) caracterização espacial, indicação de cenário.
d) explicitação de uma tese a ser defendida.
e) presença de personagens.
Considere o fragmento abaixo para responder às questões
3 e 4 seguintes:
“A mãe vinha pra sala, olhava as crianças, ouvia um reclamando
do outro, ficava brava, voltava pra cozinha.” (4°§)
3) A respeito das orações que predominam no período
acima, pode-se afirmar que são:
a) coordenadas e mostram a apatia e a inércia da mãe.
b) subordinadas e sinalizam a dependência da mãe em
relação à filha.
c) principais indicando a autoridade da mãe dentro da
casa.
d) subordinadas e apontam o excesso de atividades da
mãe.
e) coordenadas e revelam um dinamismo nas ações da
mãe.

8) A descrição das atitudes da mãe, feita no sétimo
parágrafo, revela, por parte dos filhos, um sentimento
de:
a) admiração.
b) preguiça.
c) descontrole.
d) tristeza.
e) impaciência.
9) O mecanismo coesivo da substituição ganha sentido
observando-se o contexto em que é empregado. Desse
modo, assinale a alternativa incorreta sobre a indicação
referente do termo em destaque:
a) “A pior hora era a do jantar.” (1º§) – hora.
b) “Ela impunha respeito, senão” (3º§) – a filha mais
velha.
c) “Ela ficava esperando o bife” (4º§) - a filha mais velha.
d) “E ela ali, fingindo prestar atenção na televisão” (5º§) –
a mãe.
e) “E ela sempre parecia que não ia sentar nunca.´(7º§) –
a mãe.
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10) Assinale a alternativa em que a reescritura da oração
“Só o mastigar e o barulho dos talheres nos pratos
podiam ser ouvidos.” (8º§) implica um desvio de
concordância.
a) Só podiam ser ouvidos o mastigar e o barulho dos
talheres nos pratos.
b) Só podia ser ouvido o mastigar e o barulho dos talheres
nos pratos.
c) Só o mastigar e o barulho dos talheres nos pratos podia
ser ouvido.
d) Só podia ser ouvido, nos pratos, o mastigar e o barulho
dos talheres.
e) Nos pratos, só o mastigar e o barulho dos talheres
podiam ser ouvidos.
Texto II
Polícia Militar Ambiental faz um intenso trabalho de
controle e combate aos grupos de criminosos adeptos da
prática em todo o Estado de São Paulo
O trabalho da Polícia Militar Ambiental em combater os
grupos criminosos que soltam balões é incessante em todo
o Estado de São Paulo. A árdua missão tem trazido números
expressivos de prisões, apreensões e multas em 2017.
De acordo com os números levantados pela Polícia Militar
Ambiental, apenas nos primeiros cinco meses de 2017 foram
realizadas 41 prisões em flagrante, enquanto em todo o ano de
2016, esse número de detenções por soltura de balões foi de
apenas 5. Ainda segundo a PM, 39 balões foram apreendidos
até junho deste ano, enquanto, em todo o ano de 2016, esse
número ficou em 26. A multa por balão apreendido é de R$ 5
mil.
A polícia acredita que muitos criminosos saem da capital do
estado para praticar esse tipo de crime na região de Campinas
e Circuito das Águas. “A gente já teve denúncias e realizou
operações em locais que as pessoas alugam sítios na região e
lá eles realizam eventos com balões no final de semana. Nesse
meio tempo, eles soltam balão e fazem confraternizações com
churrascos e festas. É uma situação que tem se repetido, pois
as chácaras são fechadas e eles acham que ninguém vai
atrapalhar. São locais que ficam escondidos por árvores, que
cabem bastante pessoas. Um balão grande demanda muita
gente para soltura. Eles acham que isso vai viabilizar o crime,
mas estamos na cola das pessoas que praticam esse tipo de
ação”, afirmou o Tenente Nóbrega. [...]
Fonte: Último Segundo - iG @ http://ultimosegundo.ig.com.br/
brasil/2017-06-07/baloes-campinas-policia-militar-ambiental.html.
Acesso em 07/06/17)

11) Quanto ao gênero, o texto II classifica-se como notícia.
Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO
indica uma característica desse gênero.
a) linguagem predominantemente pessoal.
b) uso de dados estatísticos.
c) citações diretas.
d) apresentação de fatos.
e) referência espacial do local.
12) Considerando o nível de linguagem que deve ser
empregado nesse gênero textual, a expressão “estamos
na cola das pessoas” (3º§) justifica-se por:
a) ilustrar a inserção da fala de outro.
b) adequar-se ao nível de escolaridade dos leitores.
c) ser um descuido do jornalista.
d) estar no final do parágrafo e do texto.
e) possuir sentido apenas literal.
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13) Apesar da revisão que é comum a esse gênero textual,
percebe-se um desvio de concordância na seguinte
passagem:
a) “O trabalho da Polícia Militar Ambiental em combater os
grupos criminosos que soltam balões” (1º§).
b) “A árdua missão tem trazido números expressivos de
prisões,” (1º§).
c) “De acordo com os números levantados pela Polícia
Militar Ambiental”(2º§).
d) “A polícia acredita que muitos criminosos saem da
capital do estado” (3º§).
e) “São locais que ficam escondidos por árvores, que
cabem bastante pessoas.” (3º§).
14) Dentre as palavras abaixo retiradas do texto, assinale
aquela cuja acentuação gráfica justifica-se pelo mesmo
motivo da que encontramos em “Polícia”.
a) prática.
b) números.
c) ninguém.
d) águas.
e) árvores.
15) A locução “de acordo”, que inicia o segundo parágrafo
do texto, apresenta um valor semântico de:
a) concessão.
b) conformidade.
c) consequência.
d) oposição.
e) explicação.
MATEMÁTICA
16) A área de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede

2
a)
b)
c)
d)
e)

5 cm e um dos catetos mede 4 cm é igual a:
8 cm2
6 cm2
10 cm2
4 5 cm2
4 cm2

17) Carlos cadastrou uma senha de acesso à internet
que equivale ao nono termo de uma P.G. (progressão
geométrica) cujo primeiro termo é o número 3 e cuja
razão é a mesma da P.A.(progressão aritmética):
12,14,....Nessas condições, a senha cadastrada por
Carlos foi:
a) 384
b) 768
c) 192
d) 4374
e) 1458
18) GeoGebra é um aplicativo gratuito para descrever
gráficos através da digitação da equação de uma curva.
Ana utilizou esse aplicativo para descrever a equação
da reta r: y = 3x -2. Em seguida digitou a equação da reta
s paralela à reta r. Dentre as retas descritas a seguir a
equação da reta s digitada por Ana pode ser:
a) s: 3x + 2y – 1 = 0
b) s: 6x – 3y + 2 = 0
c) s: 9x – 3y + 5 = 0
d) s: 2x – 6y + 1 = 0
e) s: 3x + 2y – 4 = 0
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19) Para passar num concurso público o candidato deve
descrever a equação da figura a seguir:

Desse modo, a equação correta da figura é:
a)

x2
9

y2
25

0

b)

x2
9

y2
25

1

c)

y2
25

x2
9

1

d)

y2
9

x2
25

0

e)

x2
25

y2
9

1

20) O comandante de uma tropa com 10 soldados irá
escolher os 4 melhores soldados para receberem, cada
um, uma mesma condecoração. O total de possibilidades
distintas de escolha desses 4 soldados é igual a:
a) 5040
b) 2520
c) 420
d) 210
e) 840

22) Quando se analisa a relação entre as Ciências
Humanas e a Filosofia, constata-se que obstáculos
epistemológicos foram ultrapassados e, em razão
disso, foi possível demonstrar que os fenômenos são
dotados de sentido e significação pois______________
_________________.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
a) são históricos, têm leis próprias, são diferentes dos
fenômenos naturais e podem ser tratados cientificamente
b) são inautênticos, têm leis próprias, são diferentes dos
fenômenos naturais e podem ser tratados cientificamente
c) são históricos, têm leis próprias, são equivalentes aos
fenômenos naturais não podendo, portanto, ser tratados
cientificamente
d) não são históricos e não têm leis próprias, portanto, não
podem ser tratados cientificamente porque se equivalem
aos fenômenos naturais
e) são recentes, não têm leis próprias, são similares aos
fenômenos naturais não podendo, portanto, serem
tratados cientificamente
23) Pode-se afirmar, grosso modo, que as Ciências
Humanas são as ciências que tratam do aspecto
humano do homem. Elas estão relacionadas à arte, à
beleza, à filosofia e à comunicação, por exemplo. Se
tomarmos as Ciências Humanas de acordo com seus
campos de investigação, podemos distribuí-las da
seguinte maneira (CHAUÍ, 2013).
Assinale a alternativa que apresenta somente campos
de investigação das Ciências Humanas.
a) Matemática, Sociologia, Economia, Antropologia,
História, Geografia, Linguística, Psicanálise
b) Psicologia, Sociologia, Economia, Física, História,
Geografia, Linguística, Psicanálise
c) Psicologia, Biologia, Economia, Antropologia, História,
Geografia, Linguística, Psicanálise
d) Psicologia, Tecnologia, Economia, Antropologia,
História, Geografia, Medicina, Psicanálise
e) Psicologia, Sociologia, Economia, Antropologia,
História, Geografia, Linguística, Psicanálise

CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS
21) Leia o excerto seguinte.
[...] Se a ética, de forma geral, se ocupada do que é correto
ou incorreto no agir humano, a ética aplicada trata de
questões relevantes para a pessoa e a humanidade. Um
tema é eticamente relevante quando considerado pela
maioria dos seres racionais, exemplificando, o uso sem
limites dos recursos naturais. Conforme Singer, “uma parte
importante da ética normativa corresponde à ética aplicada,
que trata de questões práticas como aborto, a eutanásia,
sobre se há justificativa em criar e em matar animais para
a alimentação e sobre a obrigação de compartilhar nossa
riqueza com aqueles que vivem em extrema pobreza em
outros países”.
Trecho extraído do artigo escrito pelo Ph.D. Joaquím Clotet, Membro do
Kennedy Institute of Ethics; Membro do Hastings Center; Professor da
Faculdade de Medica da PUC/Rs. In.: LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio.
Bio: volume 2. São Paulo: Saraiva, 2010, p.410.

Assinale a alternativa INCORRETA.
a) A ética aplicada, ao contrário do que alguns pensam,
não é uma novidade, ou seja, não é recente
b) A ética aplicada não é recente porque a Ética Política, por
exemplo, tem sua origem na filosofia clássica de Platão
c) A ética aplicada diz respeito à introdução dos princípios
que sustentam a ética ou as diversas teorias éticas nos
problemas da vida quotidiana
d) A Ecoética e a Bioética são formas remotas da ética
aplicada que caracterizam a sociedade, a cultura e os
valores morais da civilização antiga
e) A Ecoética e a Bioética são formas novas da ética
aplicada que caracterizam a sociedade, a cultura e os
valores morais da civilização contemporânea
IBFC_02
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24) Leia a notícia publicada no G1 em 02/05/2017 às 21h29
min.
Brasil tem 240 mortes confirmadas devido à febre
amarela, diz ministério
País confirmou 715 infecções da doença, e já recebeu mais
de 3 mil notificações desde o início do surto.
Desde o início da epidemia de febre amarela, em
dezembro do ano passado, até a última quinta-feira (27),
o Brasil teve 392 suspeitas de mortes devido à doença,
sendo que 240 delas foram confirmadas pelo Ministério da
Saúde. O número de infecções com resultado laboratorial
positivo para o vírus chega a 715, com mais de 3 mil
notificações recebidas pelos órgãos de saúde e 1,5 mil
casos descartados.
O atual surto de febre amarela, apesar de atingir
regiões próximas de zonas urbanas de estados como Rio
de Janeiro e São Paulo, ainda é classificado como silvestre
pelo governo brasileiro. Ou seja: o mosquito Aedes aegypti,
conhecido por transmitir a dengue, chikungunya e a zika,
ainda não é transmissor do vírus da febre amarela. Os
mosquitos responsáveis por essas infecções ocorridas em
áreas de mata e rurais são o Haemagogus e Sabethes.

25) Considere o texto (A), a imagem e a sinopse (B), para
responder a essa questão.
A) Etnocentrismo é um termo criado em 1906 pelo
sociólogo americano William Graham Summer (18401910). Trata-se da base explicativa sociológica e
antropologicamente dos preconceitos, discriminações,
racismos, homofobia, sexismo e estereótipos sobre
os mais variados grupos, considerados diferentes em
comparação a um determinado padrão.
Fonte: OLIVEIRA. Luiz Fernandes de; COSTA, Ricardo Cesar da.
Sociologia para jovens do século XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Imperial
Novo Milênio, 2013, p.94).

B) Sinopse: no Filme Online Ace Ventura: um Detetive
Diferente (imagem abaixo), Jim Carrey é um detetive
amalucado e que conta com grande empatia de
animais de estimação, é especializado em encontrálos. A missão de Ace Ventura no filme é encontrar um
golfinho, mascote de um time de futebol americano, que
foi sequestrado.

Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/
noticia/brasil-tem-240-mortes-confirmadas-devido-a-febreamarela-diz-ministerio.ghtml>. Acesso em: 15 jun. 2017.

Escolha a alternativa correta.
a) A febre amarela apresenta dois ciclos epidemiológicos
de acordo com o local de ocorrência e a espécie de
vetor (mosquito transmissor): urbano e rupestre
b) A febre amarela apresenta dois ciclos epidemiológicos
de acordo com o local de ocorrência e a espécie de
vetor (mosquito transmissor): urbano e silvestre
c) A febre amarela apresenta três ciclos epidemiológicos
de acordo com o local de ocorrência e a espécie de
vetor (mosquito transmissor): urbano, silvestre e rural
d) A reportagem é contraditória, pois não há como dizer
que temos uma epidemia de febre amarela no país, é
uma doença que tornou-se endêmica
e) A origem do vírus causador da febre amarela foi motivo
de discussão e polêmica durante muito tempo, porém
estudos recentes utilizando novas técnicas de biologia
molecular comprovaram sua origem brasileira
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Assinale a alternativa correta considerando os textos e
a imagem.
a) A imagem é um exemplo de visão americanizada da
África, pois em pleno século XXI, filmes americanos
ainda exibem o povo africano como passivo e civilizado
b) A imagem é um exemplo de visão realista da África atual
porque, por meio de filmes americanos, esse continente
e seus povos são propalados tal como são, selvagens e
primitivos
c) A imagem é um exemplo de visão etnocêntrica, pois em
pleno século XXI, filmes ainda exibem a África e seus
povos como selvagens e primitivos
d) É um equívoco referenciar a imagem do filme Ace
Ventura ao etnocentrismo, pois trata-se, tão somente,
de uma comédia despretensiosa
e) Não há como fazer referência entre o filme Ace Ventura
e o etnocentrismo, pois esse termo nem mesmo existia
quando o filme foi produzido

LÍNGUA INGLESA
26) Leia o texto
Education in Brazil: a plan for change
After three-and-a-half years of debate and conjecture in
Congress, Brazil’s national education plan (PNE) was finally
passed into law in July 2014
The scope of the PNE is vast, setting 20 targets covering
all aspects from pre-school to professional training within
a ten-year timeframe, and no fewer than 253 strategies by
which to achieve them. Its key proposals include:
Investment
Federal spending on education is to increase from 5.6
percent of GDP to at least 7 percent by the fifth year of the
plan and 10 percent by 2023. The difference will be funded
by profits from Brazil’s pre-salt oil exploration, but the
challenge is spending the money efficiently, something not
usually associated with the public sector.
Access
All children aged four to five will be guaranteed a place in
school by 2016, and half of those up to the age of three will
be able to attend a public crèche by 2020. The plan will also
increase assistance for those with special needs to achieve
universal access via improved facilities and training.
Literacy
The plan aims to ensure that all children will be able to
read and write by the third year of secondary school, and
to eradicate illiteracy in those aged 15-plus by 2020. It will
also reduce functional illiteracy by 50 percent. UNESCO
research shows Brazil has the eighth highest level of adult
illiteracy in the world.
Teachers
The plan will create a national policy for the continued training
of teachers and education professionals and will ensure that,
by the tenth year, 50 percent of teachers working in primary
education will have completed a graduate course in their
specialist field. It also aims to increase the average teaching
wage to the same level as professionals of a similar level of
training.
Higher education
The PNE will seek to enrol 50 percent of 18 to 24-yearolds into higher education and increase those into public
universities by at least 40 percent, whilst also ensuring 75
percent of lecturers have a master’s degree and 35 percent
possess a doctorate.
This content was commissioned by the Report Company,
who take sole responsibility for it.
Disponível em: <https://www.theguardian.com/the-report-company/2015/
may/18/education-in-brazil-a-plan-for-change>. Acesso em: 13 jul. 2017.

Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F).
( ) Depois de três anos e meio de debate no Congresso,
o Plano Nacional de Educação foi, finalmente,
transformado em lei no mês de julho de 2014.
( ) De acordo com o texto, o investimento em educação
poderá chegar em 10% do Produto Interno Bruto (PIB)
no quinto ano do Plano Nacional de Educação, ou seja,
em 2019.
( ) Segundo o texto, o Plano Nacional de Educação
prevê um plano de carreira para os professores de tal
sorte que eles, em média, receberão o que os demais
profissionais com mesmo nível de formação recebem.
( ) O Plano Nacional de Educação visa reduzir o
analfabetismo funcional em 50% já que, de acordo com
pesquisa da Unesco, o Brasil tem o 8º maior nível de
analfabetismo funcional do mundo.
Escolha a sequência correta
a) V, F, V, F
b) V, F, F, V
c) V, F, V, V
d) F, F, V, V
e) V, F, F, F

27) Nas sentenças apresentadas abaixo, falta um ou mais
pronomes para que, gramaticalmente, elas estejam
completas e corretas. Leia cada uma delas e completeas com o pronome adequado.
I. I need to see the doctor. I’ll call ____ to make an
appointment.
II. Pancreatic cancer is the 4th overall cause of cancerrelated deaths in the U.S. because ____ is relatively
symptom-free in the early stages.
III. My grandfather has always believed that a strict diet and
daily exercise help avoid diseases. It seems to work for
____. _____ is 80 and healthy.
IV. Dr. Jack created a test to diagnose pancreatic cancer
more quickly. _____ detects an abnormal protein that’s
an indicator of the disease.
Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas.
a) her - it - him/He - it
b) she - it - him/He - it
c) her - he - him/He - it
d) her - it - he/Him - it
e) her - it - him/He - he
28) Na Língua Inglesa há regras específicas para a
construção do plural dos substantivos.
A seguir, encontra-se um pequeno trecho de um texto
sobre inteligências múltiplas cujos substantivos que
estão entre parênteses no singular, deverão ser escritos
na forma plural.
[...] Linguistic - using ___________ (word) effectively. These
____________ (learner) like reading, taking notes in their
________ (class), making up poetry or ___________(story).
Interpersonal - understanding, interacting with others.
These ______________ (student) learn through interaction.
They like group ___________ (activity), ____________
(seminar), __________ (debate), _________ (interview).
Logical-Mathematical - reasoning, calculating. __________
(Person) who excel in this intelligence like to experiment,
solve ____________ (puzzle) play with logic __________
(game), read about ___________ (investigation), and solve
___________ (mystery).
Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas considerando os plurais
de substantivos em inglês americano.
a) words - learners - classes - stories; students - activities
- seminares - debates - interviews; Persons - puzzles games - investigations - mysteries
b) words - learners - classes - stories; students - activitys
- seminars - debates - interviews; People - puzzles games - investigations - mysteries
c) wordes - learners - classes - stories; studentes - activities
- seminars - debates - interviews; People - puzzles games - investigations - mysteries
d) words - learners - classes - stories; students - activities
- seminars - debates - interviews; People - puzzles games - investigations - mysteries
e) words - learners - classes - storys; students - activitys
- seminars - debaties - interviews; Persons - puzzles games - investigations - mysteries
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29) Os advérbios têm a mesma função em inglês e em
português, ou seja, modificam um verbo, um adjetivo
outro advérbio ou uma frase completa.
Com base nessas informações analise as sequências
apresentadas a seguir.
I - Actively, quickly, easily, independently, carefully, poorly.
II - Above, below, here, there, near, far (from).
III - Today, yesterday, now, early, late, last next, soon, ago.
IV - Temporarily, shortly, indefinitely, permanently, forever.
V - Very, almost, extremely, greatly, partially, strongly, totally.
VI - Possibly, perhaps, maybe, almost, certainly, definitely.
Assinale a alternativa cuja correspondência entre os
exemplos (acima) e os tipos ( abaixo) de advérbios está
correta.
a) adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of
degree, adverbs of duration, adverbs of time, adverbs of
probability
b) adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time,
adverbs of duration, adverbs of degree, adverbs of
probability
c) adverbs of place, adverbs of manner, adverbs of time,
adverbs of duration, adverbs of degree, adverbs of
probability
d) adverbs of manner, adverbs of probability, adverbs of
time, adverbs of duration, adverbs of degree, adverbs of
place
e) adverbs of probability, adverbs of place, adverbs of
time, adverbs of duration, adverbs of degree, adverbs of
manner
30) Leia o texto.
Amazon Facts & Figures

From: http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/our_global_goals/
forests/

The Amazon rainforest covers an area of 6.7 million km2
over 8 countries:
Brazil, Bolivia, Peru, Colombia, Ecuador, Guyana, Suriname,
Venezuela, plus French Guiana.
About 1/2 of the planet’s remaining tropical rainforests are
found in the Amazon, and at least 10% of the world’s known
species.
The Amazon Basin accounts for 15% - 16% of the world’s
total river discharge into the oceans.
About 30 million people live in the Amazon, including more
than 300 indigenous groups.
Extraído de <wwf.pand.org>. Acesso em: 11 jun. 2017.

A organização da informação apresentada no texto
acima obedece a uma regularidade, que consiste em:
a) De acordo com o texto, cerca de 6.7 milhões de KM2 da
floresta amazônica encontram-se em território brasileiro
b) De acordo com o texto, mais de 30 milhões de pessoas
vivem na capital amazonense, incluindo mais de 300
grupos indígenas
c) De acordo com o texto, mais da metade das florestas
tropicais remanescentes são encontradas na Amazônia
e, no mínimo 10% das espécies conhecidas na
Amazônia peruana
d) A organização da informação apresentada no texto
obedece a uma regularidade, que consiste em contrapor
a extensão da região com a população estimada
e) A organização da informação apresentada no texto
obedece a uma regularidade, que consiste em anunciar
os fatos com informações numéricas e estatísticas
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES DE IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO
31) Assinale a alternativa correta com base nas previsões
da Constituição Federal sobre os direitos e garantias
fundamentais.
a) As entidades associativas, desde que expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados extrajudicialmente, vedada a representação
judicial
b) A associação de caráter paramilitar é absolutamente
livre
c) No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
havendo indenização ulterior, diante da ocorrência de
dano
d) A lei assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio permanente para sua utilização, vedada
proteção à criação industrial
e) A casa é asilo inviolável do indivíduo, podendo ser
violado tal direito por determinação judicial, durante o
dia ou a noite
32) Assinale a alternativa correta nos termos da Lei Federal
nº 12.888, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade
Racial).
a) São matérias indicadas expressamente como sendo
de estudo obrigatório nos estabelecimentos de ensino
fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
Estudo dos problemas brasileiros e História geral da
África
b) São matérias indicadas expressamente como sendo
de estudo obrigatório apenas nos estabelecimentos de
ensino fundamental, públicos, História geral da África e
História da população negra no Brasil
c) São matérias indicadas expressamente como sendo
de estudo obrigatório apenas nos estabelecimentos
de ensino médio, privados, Estudo dos problemas
brasileiros e História geral da África
d) São matérias indicadas expressamente como sendo
de estudo obrigatório apenas nos estabelecimentos
de ensino médio, privados, Filosofia e História da
população negra no Brasil
e) São matérias indicadas expressamente como sendo
de estudo obrigatório nos estabelecimentos de ensino
fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
História geral da África e História da população negra
no Brasil
33) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da
Lei Federal n° 7.716, de 05/01/1989 que prevê os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor.
a) Recusar acesso a estabelecimento comercial, negandose a servir cliente ou comprador é crime punível com
pena de indenização por dano moral, enquanto que
negar-se a receber cliente ou comprador é crime punível
com pena de detenção
b) Recusar acesso a estabelecimento comercial, bem
como negar-se a servir, atender cliente ou comprador é
crime punível com pena de reclusão
c) Recusar acesso a estabelecimento comercial, negandose a servir cliente ou comprador é crime punível com
pena de serviços comunitários enquanto que negar-se a
receber cliente ou comprador é crime punível com pena
de multa
d) Recusar acesso a estabelecimento comercial, negandose a servir cliente ou comprador é crime punível com
pena restritiva de direitos enquanto que negar-se a
receber cliente ou comprador é crime punível com pena
de multa
e) Recusar acesso a estabelecimento comercial, negandose a servir cliente ou comprador é crime punível com
pena de perda da licença de funcionamento, enquanto
que se negar a receber cliente ou comprador é crime
punível com pena de multa
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34) Considere as disposições da Lei Federal n° 11.340, de
7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e assinale a
alternativa correta.
a) As únicas áreas que, segundo previsão expressa da
referida lei, são indicadas para integrar as equipes de
atendimento multidisciplinar ligadas aos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que
vierem a ser criados são a Jurídica, Religiosa e de
Saúde
b) As áreas que, segundo previsão expressa da referida lei,
são indicadas para integrar as equipes de atendimento
multidisciplinar ligadas aos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser
criados são a Religiosa, Social e de Ocupacional
c) As únicas áreas que, segundo previsão expressa da
referida lei, são indicadas para integrar as equipes de
atendimento multidisciplinar ligadas aos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que
vierem a ser criados são a Religiosa e de Saúde
d) As áreas que, segundo previsão expressa da referida lei,
são indicadas para integrar as equipes de atendimento
multidisciplinar ligadas aos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser
criados são a Psicossocial, jurídica e de saúde
e) A única área que, segundo previsão expressa da referida
lei, é indicada para integrar as equipes de atendimento
multidisciplinar ligadas aos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser
criados é a Jurídica
35) Considere as disposições do Código Penal Brasileiro e
assinale a alternativa correta sobre a prática do crime
de injúria.
a) Pratica Injúria aquele que ofender alguém atingindo-lhe
a dignidade ou o decoro, cabendo, nesse caso, pena de
detenção
b) Pratica Injúria aquele que ofender alguém atingindo-lhe
a dignidade ou o decoro, cabendo, nesse caso, pena de
reclusão
c) Pratica Injúria aquele que ofender alguém imputandolhe falsamente fato definido como crime, cabendo,
nesse caso, pena de detenção
d) Pratica Injúria aquele que ofender alguém imputandolhe falsamente fato definido como crime, cabendo,
nesse caso, pena de reclusão
e) Pratica Injúria aquele que ofender alguém imputandolhe fato ofensivo à sua reputação, cabendo, nesse caso,
pena de reclusão

37) Considere as disposições da lei federal nº 7.437, de 20 de
dezembro de 1985 (Lei Caó) e assinale a alternativa correta.
a) A prática de atos resultantes de preconceito de raça, de
cor, de sexo ou de estado civil, nos termos da referida lei,
constitui crime punido com prisão simples, detenção ou
perda do cargo
b) A prática de atos resultantes de preconceito de raça, de
cor, de sexo ou de estado civil, nos termos da referida
lei, constitui crime punido com prisão simples e multa ou
perda do cargo
c) A prática de atos resultantes de preconceito de raça, de
cor, de sexo ou de estado civil, nos termos da referida
lei, constitui contravenção punida com prisão simples e
multa ou perda do cargo ou suspensão de funcionamento
d) A prática de atos resultantes de preconceito de raça, de
cor, de sexo ou de estado civil, nos termos da referida lei,
constitui contravenção punida com pena de detenção e
multa ou suspensão de funcionamento
e) A prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor,
de sexo ou de estado civil, nos termos da referida lei, constitui
contravenção punida com reclusão ou perda do cargo
38) Considere as disposições do decreto federal n° 65.810,
de 08 de dezembro de 1969 (Convenção internacional
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação
racial) e assinale a alternativa correta.
a) Na referida Convenção, a expressão “discriminação
racial” significará apenas o crime de injúria praticado em
razão de raça, cor ou origem nacional
b) Na referida Convenção, a expressão “discriminação
racial” significará apenas o crime de difamação praticado
em razão de raça, cor ou origem étnica
c) Na referida Convenção, a expressão “discriminação
racial” significará apenas o crime de lesão corporal
praticado em razão de raça, origem nacional ou étnica
d) Na referida Convenção, a expressão “discriminação
racial” significará qualquer distinção, exclusão restrição
ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou
origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito
anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício
num mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos
humanos e liberdades fundamentais no domínio político
econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio
de vida pública
e) Na referida Convenção, a expressão “discriminação
racial” significará apenas o crime de calúnia praticado em
razão de origem étnica

39) Assinale a alternativa correta considerando as
previsões expressas do decreto federal n° 65.810, de 08
36) Considere as disposições da lei federal n° 2.889, de
de dezembro de 1969 (Convenção internacional sobre a
1º de outubro de 1956 e assinale a alternativa correta
eliminação de todas as formas de discriminação racial).
sobre a incitação ao crime de genocídio.
a) Os Estados Partes condenam a discriminação racial e
a) Aplica-se a mesma pena cominada pelo genocídio a
comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados
quem incitar, direta e publicamente alguém a cometer
e sem tardar uma política de eliminação da discriminação
tal crime
racial em todas as suas formas e de promoção de
entendimento entre todas as raças e para esse fim
b) Aplica-se a metade da pena cominada pelo genocídio
b) Os Estados Partes condenam a discriminação racial e
a quem incitar, direta e publicamente alguém a cometer
comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados
tal crime
e, no prazo de vinte anos, uma política de diminuição da
c) Aplica-se a pena cominada pelo genocídio, aumentada
discriminação racial em todas as suas formas e de promoção
de um terço, a quem incitar, direta e publicamente
de entendimento entre todas as raças e para esse fim
alguém a cometer tal crime
c) Os Estados Partes condenam a discriminação racial e
d) Aplica-se a pena cominada pelo genocídio, aumentada
comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados
de dois terços, a quem incitar, direta e publicamente
e sem tardar uma política de identificação da discriminação
alguém a cometer tal crime
racial em todas as suas formas e de promoção de
e) Aplica-se a pena cominada pelo genocídio, diminuída de
entendimento entre todas as raças e para esse fim
um terço, a quem incitar, direta e publicamente alguém
d) Os Estados Partes condenam a discriminação racial
a cometer tal crime
e comprometem-se a adotar, por todos os meios
apropriados e, no prazo de trinta anos, uma política de
diminuição da discriminação racial em todas as suas
formas e de promoção de entendimento entre todas as
raças e para esse fim
e) Os Estados Partes condenam a discriminação racial
e comprometem-se a adotar, por todos os meios
apropriados e, no prazo de vinte e cinco anos, uma
política de diminuição da discriminação racial em todas
as suas formas e de promoção de entendimento entre
todas as raças e para esse fim
IBFC_02
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40) Assinale a alternativa correta nos termos expressos do
decreto federal n° 65.810, de 08 de dezembro de 1969
(Convenção internacional sobre a eliminação de todas
as formas de discriminação racial).
a) O referido decreto prevê a existência de um Comitê
para a eliminação da discriminação racial composto
de 25 peritos conhecidos para sua alta moralidade e
conhecida imparcialidade
b) O referido decreto prevê a existência de um Comitê
para a eliminação da discriminação racial composto
de 10 peritos conhecidos para sua alta moralidade e
conhecida imparcialidade
c) O referido decreto prevê a proibição de existência de
qualquer Comitê para tratamento da discriminação racial
d) O referido decreto prevê a existência de um Comitê
para a eliminação da discriminação racial composto
de 5 peritos conhecidos para sua alta moralidade e
conhecida imparcialidade
e) O referido decreto prevê a existência de um Comitê
para a eliminação da discriminação racial composto
de 18 peritos conhecidos para sua alta moralidade e
conhecida imparcialidade
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
41) Assinale a alternativa correta que contenha apenas
princípios fundamentais contemplados na Constituição
da República Federativa do Brasil.
a) Independência nacional e prevalência dos direitos
humanos
b) Hierarquia entre os Estados e autodeterminação dos povos
c) Solução militar dos conflitos e defesa da paz
d) Hierarquia entre os Estados e solução militar dos
conflitos
e) Autodeterminação dos povos e prevalência dos direitos
humanos
42) Assinale a alternativa correta sobre a proteção do
domicílio nos termos da Constituição da República
Federativa do Brasil.
a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de determinação judicial
b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
mesmo em caso de flagrante delito ou desastre
c) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
d) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro ou por determinação judicial
e) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de desastre, durante o dia
43) Assinale a alternativa correta sobre o direito de ir e vir nos
termos da Constituição da República Federativa do Brasil.
a) É livre a locomoção no território nacional a qualquer
tempo, podendo qualquer pessoa nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens
b) É livre a locomoção no território nacional em tempo de
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens
c) É livre a locomoção no território nacional em tempo
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da
Constituição, nele entrar, permanecer ou dele sair
desde que sem os seus bens
d) É livre a locomoção no território nacional a qualquer
tempo, podendo qualquer pessoa nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens, mediante
autorização judicial
e) É livre a locomoção no território nacional em tempo de
paz ou guerra, podendo qualquer brasileiro nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens
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44) Assinale a alternativa correta sobre a aplicação
das normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais nos termos da Constituição da República
Federativa do Brasil.
a) Tais normas têm aplicação diferida
b) Tais normas têm aplicação condicionada à existência de
lei ordinária
c) Tais normas têm aplicação limitada à existência de lei
delegada
d) Tais normas têm aplicação imediata
e) Tais normas têm aplicação condicionada à existência de
lei especial
45) Assinale a alternativa correta sobre nacionalidade nos
termos da Constituição da República Federativa do Brasil.
a) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro
que adquirir outra nacionalidade, exceto nos casos
previstos na própria Constituição Federal
b) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro
que adquirir outra nacionalidade, em qualquer caso
c) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro
que adquirir outra nacionalidade, exceto no caso de
reconhecimento de nacionalidade originária pela lei
estrangeira
d) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro
que adquirir outra nacionalidade, exceto no caso de
imposição de naturalização, pela norma estrangeira,
ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como
condição para permanência em seu território
e) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro
que adquirir outra nacionalidade, exceto no caso de
imposição de naturalização, pela norma estrangeira,
ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como
condição para o exercício de direitos civis diversos da
permanência em seu território
46) Assinale a alternativa correta sobre os direitos políticos
nos termos da Constituição da República Federativa do
Brasil.
a) Os estrangeiros residentes são elegíveis
b) Os inalistáveis são elegíveis
c) Os brasileiros naturalizados são inelegíveis
d) Os analfabetos são inelegíveis
e) Os brasileiros natos são inelegíveis
47) Assinale a alternativa INCORRETA sobre organização
político-administrativa nos termos da Constituição da
República Federativa do Brasil.
a) A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos
b) A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos,
sendo o Distrito Federal a Capital Federal
c) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação,
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de
origem serão reguladas em lei complementar
d) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividirse ou desmembrar-se para se anexarem a outros,
ou formarem novos Estados ou Territórios Federais,
mediante aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar
e) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do
período determinado por Lei Complementar Federal, e
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às
populações dos Municípios envolvidos, após divulgação
dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei
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48) Assinale a alternativa correta sobre o regime de
previdência dos servidores públicos nos termos da
Constituição da República Federativa do Brasil.
a) Apenas os servidores da União que sejam titulares de
cargos efetivos ou não, incluídas os das autarquias e
fundações, têm a garantia de regime de previdência
de caráter contributivo e solidário, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e outras
disposições da própria Constituição Federal, sendo
reservado aos demais servidores, regime diferenciado
de caráter não contributivo
b) Apenas os servidores da União e do Distrito Federal
que sejam titulares de cargos efetivos, excluídas os
das autarquias e fundações, têm a garantia de regime
de previdência de caráter contributivo e solidário,
observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e outras disposições da própria
Constituição Federal, sendo reservado aos demais
servidores, regime diferenciado de caráter não
contributivo
c) Os servidores da União e dos Estados que sejam titulares
de cargos não efetivos, incluídas os das autarquias e
fundações, têm a garantia de regime de previdência
de caráter contributivo e solidário, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
outras disposições da própria Constituição Federal,
sendo reservados aos servidores efetivos um regime
diferenciado quanto ao caráter contributivo
d) Apenas os servidores dos Municípios que sejam titulares
de cargos efetivos ou não, incluídas os das autarquias
e fundações, têm a garantia de regime de previdência
de caráter contributivo e solidário, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e outras
disposições da própria Constituição Federal, sendo
reservado aos demais servidores, regime diferenciado
de caráter não contributivo
e) Os servidores da União que sejam titulares de cargos
efetivos, incluídas os das autarquias e fundações, têm a
garantia de regime de previdência de caráter contributivo
e solidário, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e outras disposições da
própria Constituição Federal
49) Assinale a alternativa correta sobre o Congresso
Nacional nos termos da Constituição da República
Federativa do Brasil.
a) O Poder Legislativo é exercido exclusivamente pela
Câmara dos Deputados sendo que cada legislatura terá
a duração de quatro anos
b) O Poder Legislativo é exercido exclusivamente pelo
Senado Federal sendo que cada legislatura terá a
duração de quatro anos
c) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal sendo que cada legislatura terá a duração de
quatro anos
d) O Poder Legislativo é exercido exclusivamente pela
Câmara dos Deputados sendo que cada legislatura terá
a duração de oito anos
e) O Poder Legislativo é exercido exclusivamente pelo
Senado Federal sendo que cada legislatura terá a
duração de seis anos

50) Assinale a alternativa correta, nos termos da Constituição
da República Federativa do Brasil, sobre a participação
no Conselho da República e no Conselho de Defesa
Nacional, além do Vice-Presidente da República, do
Presidente da Câmara dos Deputados, do Presidente
do Senado Federal, dos líderes da maioria e da minoria
na Câmara dos Deputados, dos líderes da maioria e da
minoria no Senado Federal e do Ministro da Justiça.
a) Dez cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco
anos de idade, sendo quatro nomeados pelo Presidente
da República, dois eleitos pelo Senado Federal e quatro
eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato
de três anos, permitida a recondução
b) Doze cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta
e cinco anos de idade, sendo quatro nomeados pelo
Presidente da República, quatro eleitos pelo Senado
Federal e quatro eleitos pela Câmara dos Deputados,
todos com mandato de quatro anos, vedada a recondução
c) Oito cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e
cinco anos de idade, sendo quatro nomeados pelo
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado
Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados,
todos com mandato de três anos, vedada a recondução
d) Quatro cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta
e cinco anos de idade, sendo um nomeado pelo
Presidente da República, um eleito pelo Senado Federal
e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com
mandato de quatro anos, permitida a recondução
e) Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta
e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado
Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados,
todos com mandato de três anos, vedada a recondução
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
51) Considere a expressão “Administração Pública” e
assinale a alternativa correta sobre como se denomina
a atividade de execução das chamadas limitações
administrativas, que são restrições impostas por lei
ao exercício de direitos individuais em benefício do
interesse coletivo.
a) Serviço vinculado
b) Polícia administrativa
c) Regulação legal
d) Atividade interventiva
e) Fiscalização
52) Assinale a alternativa que corresponde ao
atributo do ato administrativo, segundo o qual,
os atos administrativos se impõem a terceiros,
independentemente de sua concordância.
a) Disponibilidade
b) Legalidade
c) Tratabilidade
d) Voluntariedade
e) Imperatividade
53) Considerando o atributo de autoexecutoriedade,
assinale a alternativa correta.
a) Atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto
em execução pela própria Administração Pública, sem
necessidade de intervenção do Poder Judiciário
b) Atributo pelo qual, presumem-se verdadeiros os fatos
alegados pela Administração
c) Atributo que diz respeito à conformidade do ato com a
lei
d) Atributo que estabelece a necessidade de confirmação
judicial dos atos da Administração Pública
e) Atributo que vincula o agente público à vontade do
legislador
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54) Analise os itens a seguir e considere a classificação
dos atos administrativos para assinalar a alternativa
correta sobre os atos praticados pela Administração
com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade
e impostos unilateral e coercitivamente ao particular
independentemente de autorização judicial.
a) Atos de gestão
b) Atos compostos
c) Atos vinculados
d) Atos de vinculação
e) Atos de império
55) Considerando as normas da Lei Estadual da Bahia nº
7.990, de 27 de dezembro de 2001 (Estatuto dos Policiais
Militares do Estado da Bahia) assinale a alternativa
correta.
a) A situação jurídica dos policiais militares é definida,
exclusivamente, pelos dispositivos do referido Estatuto e
por legislação específica e peculiar que lhes outorguem
direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e
obrigações
b) A situação jurídica dos policiais militares é definida pelos
dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis,
pelo referido Estatuto e por legislação específica e
peculiar, exclusivamente no que lhes outorguem direitos
e prerrogativas
c) A situação jurídica dos policiais militares é definida,
exclusivamente, pelos dispositivos do referido Estatuto
e por legislação peculiar que lhes outorguem direitos,
vedada tal regulação no que lhes imponham deveres e
obrigações
d) A situação jurídica dos policiais militares é definida pelos
dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis,
pelo referido Estatuto e por legislação específica e
peculiar que lhes outorguem direitos e prerrogativas e
lhes imponham deveres e obrigações
e) A situação jurídica dos policiais militares é definida pelos
dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis
e pelo referido Estatuto vedada qualquer legislação
específica e peculiar que lhes outorguem direitos e
prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações
56) Analise os itens a seguir e considere as normas da Lei
Estadual da Bahia nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001
(Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia)
para assinalar a alternativa correta sobre os requisitos
e condições para o ingresso na Polícia Militar.
a) Possuir estatura mínima de 1,70 m para candidatos do
sexo masculino e 1,65 m para as candidatas do sexo
feminino
b) Possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do
sexo masculino e 1,58 m para as candidatas do sexo
feminino
c) Possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do
sexo masculino e 1,55 m para as candidatas do sexo
feminino
d) Possuir estatura mínima de 1,65 m para candidatos do
sexo masculino e 1,58 m para as candidatas do sexo
feminino
e) Possuir estatura mínima de 1,65 m para candidatos do
sexo masculino e 1,60 m para as candidatas do sexo
feminino
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57) Assinale a alternativa correta após analisar os itens a
seguir com referência à Lei estadual nº 13.201, de 09 de
dezembro de 2014 (Reorganização a Polícia Militar da
Bahia).
a) O Colégio de Oficiais, órgão consultivo e propositivo,
convocado e presidido pelo Comandante-Geral, é
constituído pelos Coronéis da ativa, quando no exercício
dos cargos privativos do posto de Coronel previstos
no Quadro de Organização da Polícia Militar, tendo
como finalidade a análise e discussão sobre assuntos
de relevante interesse da Corporação, ressalvada a
competência do Alto Comando
b) O Colégio de Coronéis, órgão consultivo e propositivo,
convocado e presidido pelo Comandante-Geral, é
constituído pelos Coronéis da ativa, quando no exercício
dos cargos privativos do posto de Coronel previstos
no Quadro de Organização da Polícia Militar, tendo
como finalidade a análise e discussão sobre assuntos
de relevante interesse da Corporação, ressalvada a
competência do Alto Comando
c) O Colégio de Coronéis, órgão exclusivamente
deliberativo, convocado e presidido pelo ComandanteGeral, é constituído pelos Coronéis da ativa, quando
no exercício dos cargos privativos do posto de Coronel
previstos no Quadro de Organização da Polícia Militar,
tendo como finalidade a análise e discussão sobre
assuntos de relevante interesse da Corporação,
ressalvada a competência do Alto Comando
d) O Colégio de Oficiais, órgão exclusivamente propositivo,
convocado e presidido pelo Comandante-Geral, é
constituído pelos Tenentes da ativa, quando no exercício
dos cargos privativos do posto de Tenente previstos
no Quadro de Organização da Polícia Militar, tendo
como finalidade a análise e discussão sobre assuntos
de relevante interesse da Corporação, ressalvada a
competência do Alto Comando
e) O Colégio de Coronéis, órgão exclusivamente
deliberativo, convocado e presidido pelo ComandanteGeral, é constituído pelos Coronéis da ativa, quando
no exercício dos cargos privativos do posto de Coronel
previstos no Quadro de Organização da Polícia Militar,
tendo como finalidade a análise e discussão sobre
assuntos de relevante interesse da Corporação,
abrangendo também a competência do Alto Comando
58) Analise os itens a seguir com referência à Lei estadual
nº 13.201, de 09 de dezembro de 2014 (Reorganização a
Polícia Militar da Bahia) e assinale a alternativa correta.
a) O Conselho de Mérito da Polícia Militar, de caráter
permanente, tem por finalidade apreciar, analisar,
julgar e deliberar sobre as propostas de concessão de
comendas, que se rege por legislação específica
b) A Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar, de
caráter provisório, tem por finalidade apreciar, analisar,
julgar e deliberar sobre as propostas de concessão de
comendas, que se rege por legislação específica
c) A Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar, de
caráter permanente, tem por finalidade apreciar, analisar,
julgar e deliberar sobre as propostas de concessão de
comendas, que se rege por legislação específica
d) A Comissão Revisional do Regulamento de Uniformes
da Polícia Militar, de caráter provisório, tem por finalidade
apreciar, analisar, julgar e deliberar sobre as propostas
de concessão de comendas, que se rege por legislação
específica
e) O Conselho de Condecorações da Polícia Militar, de
caráter permanente, tem por finalidade apreciar, analisar,
julgar e deliberar sobre as propostas de concessão de
comendas, que se rege por legislação específica
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59) Com base na Lei estadual nº 12.929, de 27 de dezembro
de 2013 que dispõe sobre a Segurança Contra Incêndio
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da
Bahia, cria o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros
Militar da Bahia - FUNEBOM, altera a Lei estadual nº 6.896,
de 28 de julho de 1995, e dá outras providências, assinale
a alternativa correta.
a) Ficam obrigadas ao atendimento às exigências das medidas
de segurança contra incêndio e pânico as edificações de
uso residencial exclusivamente unifamiliares
b) Ficam isentas do atendimento às exigências das medidas
de segurança contra incêndio e pânico as edificações de
uso residencial exclusivamente unifamiliares, inclusive
aquelas que compõem um conjunto arquitetônico
c) Ficam isentas do atendimento às exigências das
medidas de segurança contra incêndio e pânico as
residências exclusivamente unifamiliares localizadas no
pavimento superior de ocupação mista com até 03 (três)
pavimentos e que possuam acessos independentes
d) Ficam isentas do atendimento às exigências das
medidas de segurança contra incêndio e pânico as
residências exclusivamente unifamiliares localizadas no
pavimento superior de ocupação mista com até 02 (dois)
pavimentos e que possuam acessos independentes
e) Ficam isentas do atendimento às exigências das
medidas de segurança contra incêndio e pânico as
residências exclusivamente unifamiliares localizadas no
pavimento superior de ocupação mista com até 03 (três)
pavimentos ainda que possuam acessos independentes

63) Assinale a alternativa correta sobre a pena aplicável no
caso da conduta de praticar violência contra superior.
a) Detenção, de três meses a dois anos
b) Reclusão, de três meses a dois anos
c) Detenção, de um a dois anos
d) Reclusão, de um a dois anos
e) Detenção, de três a quatro anos

60) Com base na Lei estadual nº 12.929, de 27 de dezembro
de 2013 que dispõe sobre a Segurança Contra Incêndio
e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da
Bahia, cria o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros
Militar da Bahia - FUNEBOM, altera a Lei estadual nº
6.896, de 28 de julho de 1995, e dá outras providências,
ssinale a alternativa correta:
a) As edificações com área construída inferior a 150m²
ficam dispensadas de vistoria por parte do Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia
b) As edificações com área construída inferior a 170m²
ficam dispensadas de vistoria por parte do Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia
c) As edificações com área construída inferior a 100m²
ficam dispensadas de vistoria por parte do Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia
d) As edificações com área construída inferior a 180m²
ficam dispensadas de vistoria por parte do Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia
e) As edificações com área construída inferior a 200m²
ficam dispensadas de vistoria por parte do Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia

66) Assinale a alternativa correta sobre a conduta que
consiste no crime de resistência mediante ameaça ou
violência.
a) Não há forma qualificada de tal crime
b) A forma qualificada do crime ocorre se o ato é atrasado
em razão da resistência
c) A forma qualificada do crime ocorre se o ato não se
executa em razão da resistência
d) A forma qualificada do crime ocorre se o ato resulta em
resultado previsto em crime mais grave
e) Não há previsão de cumulação de penas para o referido
crime

NOÇÕES DE DIREITO PENAL MILITAR
61) Assinale a alternativa correta a seguir quanto à
caracterização dos crimes de Motim e Revolta.
a) As mesmas condutas são caraterizadas como Motim e
Revolta, sendo, portanto, sinônimos
b) O crime de Revolta difere do Motim pelo fato dos agentes
estarem armados na prática das condutas tipificadas
como Revolta, o que não é previsto para o Motim
c) Apenas o Motim é crime enquanto que a Revolta se
limita ao caráter psicológico do comportamento, não
sendo crime
d) Apenas a Revolta é crime enquanto que o Motim se
limita ao caráter psicológico do comportamento, não
sendo crime
e) Motim e Revolta são crimes praticados com o emprego de armas
62) Assinale a alternativa correta sobre o que se considera
o ato de concertarem-se militares ou assemelhados
para a prática do crime de Motim.
a) Mero ato de cogitação
b) Conduta atípica
c) Tentativa de Motim
d) Conspiração
e) Motim consumado

64) Assinale a alternativa correta sobre qual conduta
consiste no crime de desrespeito a superior.
a) Desrespeitar superior diante de civil
b) Desrespeitar superior diante de qualquer pessoa
c) Desrespeitar civil diante de outro militar
d) Desrespeitar civil diante de qualquer pessoa
e) Desrespeitar superior diante de outro militar
65) Assinale a alternativa correta sobre qual conduta
consiste no crime de publicação ou crítica indevida.
a) Promover a reunião de militares para discussão de
assunto atinente à disciplina militar
b) Publicar o militar, sem licença, ato ou documento oficial
c) Promover a reunião informal de militares, ou nela tomar
parte, para discussão de ato de superior
d) Tomar parte em reunião informal de militares para
discussão de assunto atinente à disciplina militar
e) Criticar publicamente ato de qualquer natureza

67) Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta
sobre a conduta que consiste no crime de deserção.
a) Comete tal crime o militar que se ausentar, sem licença,
do lugar em que deve permanecer, por mais de oito
dias, incorrendo na mesma pena o militar que não se
apresentar no lugar designado, dentro de oito dias,
findo o prazo de trânsito ou férias
b) Comete tal crime o militar que se ausentar, sem licença,
do lugar em que deve permanecer, por mais de cinco
dias, incorrendo na mesma pena o militar que deixar de
se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo
de quatro dias, contados daquele em que termina ou é
cassada a licença ou agregação ou em que é declarado
o estado de sítio ou de guerra
c) Comete tal crime o militar que se ausentar, sem licença,
do lugar em que deve permanecer, por mais de doze
dias, incorrendo na mesma pena o militar que não se
apresentar no lugar designado, dentro de cinco dias,
findo o prazo de trânsito ou férias
d) Comete tal crime o militar que se ausentar, sem licença,
do lugar em que deve permanecer, por mais de três
dias, incorrendo na mesma pena o militar que deixar de
se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo
de dois dias, contados daquele em que termina ou é
cassada a licença ou agregação ou em que é declarado
o estado de sítio ou de guerra
e) Comete tal crime o militar que se ausentar, sem licença,
do lugar em que deve permanecer, por mais de quinze
dias, incorrendo na mesma pena o militar que não se
apresentar no lugar designado, dentro de dez dias,
findo o prazo de trânsito ou férias
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68) Assinale a alternativa correta sobre a conduta que
consiste no crime de abandono de posto.
a) Abandonar, com ou sem ordem superior, o posto ou lugar
de serviço que lhe tenha sido designado
b) Abandonar, com ou sem ordem superior, o serviço que
lhe cumpria, antes de terminá-lo
c) Abandonar, sem ordem superior, o serviço que lhe
cumpria, depois de terminá-lo
d) Abandonar, sem ordem superior, o posto de serviço que
lhe tenha sido designado
e) Abandonar, com ou sem ordem superior, o posto ou lugar
de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço
que lhe cumpria, depois de terminá-lo
69) Assinale a alternativa correta sobre a conduta que
consiste no crime de desacato a superior.
a) Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe
ofendendo a dignidade não se aplicando a mesma regra
àquele que lhe atingir o decoro, ou procurar deprimir-lhe a
autoridade
b) Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe
ofendendo o decoro não se aplicando a mesma regra
àquele que lhe atingir a dignidade, ou procurar deprimirlhe a autoridade
c) Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe
deprimindo a autoridade não se aplicando a mesma
regra àquele que lhe atingir a dignidade
d) Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe
deprimindo a autoridade não se aplicando a mesma
regra àquele que lhe atingir o decoro
e) Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe
ofendendo a dignidade ou o decoro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade
70) Assinale a alternativa correta sobre a conduta que
consiste no crime de peculato.
a) Constitui prática do referido crime, apropriar-se de
dinheiro público de que se tem a detenção em razão do
cargo, aumentando-se a pena de um sexto, se o objeto
da apropriação é de valor superior a trinta vezes o salário
mínimo
b) Constitui prática do referido crime, apropriar-se de
dinheiro público ou particular de que se tem a posse em
razão do cargo, aumentando-se a pena da metade, se o
objeto da apropriação é de valor superior a doze vezes o
salário mínimo
c) Constitui prática do referido crime, apropriar-se de dinheiro
público ou particular de que se tem a posse em razão do
cargo, aumentando-se a pena de um terço, se o objeto da
apropriação é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo
d) Constitui prática do referido crime, apropriar-se de
dinheiro público de que se tem a detenção a posse em
razão do cargo, aumentando-se a pena de dois terços, se
o objeto da apropriação é de valor superior a dez vezes o
salário mínimo
e) Constitui prática do referido crime, apropriar-se de dinheiro
público ou particular de que se tem a posse em razão do
cargo, aumentando-se a pena de um sexto, se o objeto da
apropriação é de valor superior a oito vezes o salário mínimo
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS
71) Considere as disposições da Declaração Universal dos
Direitos Humanos/1948 sobre dignidade e assinale a
alternativa correta.
a) O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os
membros da família humana e de seus direitos iguais e
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da
paz no mundo
b) O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os
membros da família, desde que baseada no casamento,
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo
c) O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os
membros da família, desde que baseada no casamento
ou na união estável, humana e de seus direitos iguais e
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da
paz no mundo
d) O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os
membros da família, desde que baseada no casamento
civil, humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo
e) O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os
membros da família, desde que baseada no casamento
religioso, humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo
72) Considere as disposições da Declaração Universal dos
Direitos Humanos/1948 sobre cooperação e assinale a
alternativa correta.
a) Os Estados-Membros se comprometeram a apenas
estudar, em cooperação com as Nações Unidas, o
respeito universal aos direitos e liberdades humanas
fundamentais e a observância desses direitos e liberdades
b) Os Estados-Membros se comprometeram a promover,
em obediência às Nações Unidas, o respeito universal
aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a
observância desses direitos e liberdades
c) Os Estados-Membros se comprometeram a apenas
estudar, em cumprimento de ordens das Nações Unidas,
o respeito universal aos direitos e liberdades humanas
fundamentais e a observância desses direitos e liberdades
d) Os Estados-Membros se comprometeram a promover, em
cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal
aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a
observância desses direitos e liberdades
e) Os Estados-Membros se comprometeram a cumprir as
ordens das Nações Unidas, o respeito exclusivamente
local aos direitos e liberdades humanas fundamentais e
a observância desses direitos e liberdades
73) Considere as disposições da Declaração Universal dos
Direitos Humanos/1948 sobre escravidão ou servidão e
assinale a alternativa INCORRETA.
a) Ninguém será mantido em escravidão
b) A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em
todas as suas formas
c) Ninguém será mantido em escravidão, sendo tolerada a
servidão por motivo de guerra
d) Ninguém será mantido em servidão
e) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão por
qualquer motivo
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74) Considere as disposições da Declaração Universal dos
Direitos Humanos/1948 sobre culpa e pena e assinale a
alternativa correta.
a) Qualquer pessoa poderá ser culpada por qualquer ação
ou omissão que, no momento, não constituíam delito
perante o direito nacional ou internacional, desde que
seja criada norma penal posterior
b) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou
omissão que, no momento, não constituíam delito
perante o direito nacional ou internacional e também
não será imposta pena mais forte do que aquela que,
no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso
c) Qualquer pessoa poderá ser culpada por qualquer ação
ou omissão que, no momento, não constituíam delito
perante o direito nacional ou internacional, desde que
seja criada norma penal posterior em até um ano
d) Qualquer pessoa poderá ser culpada por qualquer ação
ou omissão que, no momento, não constituíam delito
perante o direito nacional ou internacional, desde que
seja criada norma penal posterior em até cinco anos
e) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou
omissão que, no momento, não constituíam delito
perante o direito nacional ou internacional, podendo, no
entanto ser imposta pena mais forte do que aquela que,
no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso
75) Considere as disposições da Declaração Universal dos
Direitos Humanos/1948 sobre validade do casamento e
assinale a alternativa correta.
a) O casamento não será válido senão com o livre e pleno
consentimento dos nubentes
b) O casamento não será válido senão com o livre e pleno
consentimento judicial, independentemente da vontade
dos nubentes
c) O casamento só será válido com autorização de
autoridade policial, independentemente da vontade dos
nubentes
d) O casamento não dependerá do consentimento dos nubentes
e) O casamento só será válido com autorização de
autoridade judicial somada à vontade dos nubentes
76) Considere as disposições do Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais sobre
autodeterminação e assinale a alternativa correta.
a) Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em
virtude desse direito, exclusivamente, determinam
livremente suas fronteiras territoriais
b) Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em
virtude desse direito, exclusivamente, determinam
livremente suas moedas e regras de nacionalidade
c) Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em
virtude desse direito, exclusivamente, determinam
livremente suas práticas comerciais
d) Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em
virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto
político e asseguram livremente seu desenvolvimento
econômico, social e cultural
e) Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em
virtude desse direito, exclusivamente, determinam
livremente suas regras culturais
77) Considere as disposições do Pacto Internacional dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais sobre direitos
de homens e mulheres e assinale a alternativa correta.
a) Os Estados Partes do referido Pacto comprometem-se a
assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de alguns
dos direitos econômicos, sociais e culturais nele enumerados
b) Os Estados Partes do referido Pacto comprometem-se a
assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos
os direitos econômicos, sociais e culturais nele enumerados
c) Os Estados Partes do referido Pacto comprometem-se
a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de
boa parte dos direitos econômicos, sociais e culturais
nele enumerados
d) Os Estados Partes do referido Pacto comprometem-se
a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo da
maioria dos direitos econômicos, sociais e culturais nele
enumerados
e) Os Estados Partes do referido Pacto comprometem-se
a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo
de todos os direitos econômicos e sociais, excluídos os
culturais nele enumerados

78) Considere as disposições do Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais sobre o
previdência e seguridade social e assinale a alternativa
correta.
a) Os Estados Partes do referido Pacto não se
comprometem sobre o direito de toda pessoa à
previdência social, nem quanto ao seguro social
b) Os Estados Partes do referido Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa à previdência social, excluído o
seguro social
c) Os Estados Partes do referido Pacto não se
comprometem sobre o direito de toda pessoa à
previdência social, mas sim quanto ao seguro social
d) Os Estados Partes do referido Pacto se comprometem
a criar a previdência social como forma de extinção do
seguro social
e) Os Estados Partes do referido Pacto reconhecem o direito de
toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social
79) Considere as disposições da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos/1969 (Pacto de São José da Costa Rica)
sobre o direito à vida e assinale a alternativa correta.
a) Nos países que não houverem abolido a pena de
morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais
graves, em cumprimento de sentença final de tribunal
competente e em conformidade com lei que estabeleça
tal pena, promulgada antes ou depois de haver o delito
sido cometido
b) Excepcionalmente, pode a pena de morte ser aplicada
por delitos políticos, ou por aqueles delitos comuns
conexos com os delitos políticos
c) Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua
vida. Esse direito deve ser protegido pela lei desde
o nascimento com vida. Ninguém pode ser privado da
vida arbitrariamente
d) Não se deve impor a pena de morte a pessoa que,
ao tempo da sentença final de tribunal competente,
for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem
aplicá-la a mulher em estado de gravidez
e) Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar
anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem
ser concedidos em todos os casos, sendo defeso
executar a pena de morte enquanto o pedido estiver
pendente de decisão ante a autoridade competente
80) Considere as disposições da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos/1969 (Pacto de São José da
Costa Rica) e assinale a alternativa INCORRETA sobre
aplicação de pena e o Direito à integridade pessoal.
a) Ninguém deve ser submetido a tratos cruéis, desumanos
ou degradantes
b) Os processados devem ficar separados dos condenados,
salvo em circunstâncias excepcionais
c) A pena pode passar da pessoa do delinquente
d) Os menores, quando puderem ser processados, devem
ser conduzidos a tribunal especializado
e) As penas privativas de liberdade devem ter por
finalidade essencial a reforma e a readaptação social
dos condenados
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PROVA DISCURSIVA
A partir da leitura dos textos de apoio abaixo e com base em seu conhecimento de mundo, escolha um dos temas
e desenvolva um texto dissertativo-argumentativo. Seu texto deverá ser produzido em prosa e conter entre 20 e 30
linhas.

Tema 1: “Efeitos das redes sociais na realidade”.
Excesso de exposição na rede oferece perigo
Fui viajar, volto em 10 dias. Alguém já viu ou pendurou uma faixa assim na porta de casa? Com certeza
esta não é a conduta de segurança patrimonial adotada pela população, porém a mesma preocupação
não é tomada quando o assunto é a exposição da vida pessoal nas redes sociais. O hábito de postar
tudo o que faz, onde está, com quem sai e por fotos a todo momento na internet representa um risco
grande à segurança pessoal, que a maioria dos internautas não consegue avaliar.
A avaliação do perigo é feita pelo coordenador Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, coronel Wilson Batista, que
destaca ainda o cuidado necessário para evitar a exposição de assuntos do local de trabalho, o que pode gerar uma situação
desagradável e até mesmo punitiva.
Coronel Batista comenta que a invasão das redes sociais no cotidiano das pessoas levou alguns à falsa sensação de
popularidade, quando na verdade a ferramenta foi criada para garantir a facilidade nos relacionamentos, como encontrar e
manter contato com amigos e família. Com essa necessidade de sentir-se popular, as pessoas acabam esquecendo regras de
segurança e disponibilizam todas as informações da vida pessoal na internet. [...]
Fonte: (https://tj-mt.jusbrasil.com.br/noticias/100649778/excesso-de-exposicao-na-rede-oferece-perigo. Acesso em 05/06/17)

Tema 2: “Como inserir a cooperação nas relações sociais em um momento em que se valoriza tanto a competição?”
A diferença entre cooperação e competição
A competição é natural, porém quando vira obsessão todos da equipe têm a perder, pois a cooperação e o trabalho em
equipe são vitais para o sucesso de qualquer organização
Apesar de vivermos em um mundo tão competitivo, quando a competição na empresa vira obsessão todos da equipe têm a
perder, pois a cooperação e o trabalho em equipe são vitais para o sucesso de qualquer organização.
O equilíbrio entre cooperar e competir é fundamental. Quando os critérios de gestão são meritocráticos, claros e lógicos,
o trabalho de equipe é valorizado, mas os melhores acabam se destacando já que o funil do crescimento profissional é muito
estreito.
Porém, se não for houver bom senso, a competição acaba sendo prejudicial para o profissional e para todos que se relacionam
com ele no ambiente de trabalho. Um exemplo prático ocorre quando vários colaboradores disputam entre si um novo cargo
gerencial. Em uma empresa sem regras claras a disputa vira uma guerra e o vencedor acaba ficando sem clima para assumir o
cargo e alcançar bons resultados. Em uma empresa meritocrática as pessoas continuam a trabalhar em equipe e vencerá quem
apresentar os melhores resultados e, claro, se enquadrar melhor no perfil e nas habilidades que o cargo exige.
Fonte: (http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-diferenca-entre-cooperacao-e-competicao/71692/.Acesso em 05/06/17)

Tema 3: “Os efeitos da violência urbana nas escolhas do sujeito contemporâneo”
Violência Urbana
02/04/2013 por Damásio Evangelista de Jesus
A violência urbana, que nos faz vítimas todos os dias, consistente em assaltos, agressões físicas, estupros, sequestros,
homicídios e tantos outros delitos, não é nova, existindo desde épocas remotas. Atualmente, sua natureza e formas de
manifestação expressam-se conforme as condições das cidades, consideradas estas as regiões urbanas que possuem mais de
25 mil habitantes, dependendo das condições sociais e econômicas das comunidades. Assim, nos aglomerados desenvolvidos
são cometidos mais crimes contra a propriedade; nos em desenvolvimento, delitos contra a pessoa, como lesões corporais e
homicídios. Ela é parte do cotidiano das cidades brasileiras, fazendo com que o Brasil, em 2010, em pesquisa de 2013, tenha
sido o país com o maior número de assassinatos em todo o mundo (Folha de S.Paulo, 14 mar., C4).[...]

Transcreva a redação de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
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