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Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Um caderno com 80 questões objetivas sem falha ou repetição e 01 questão
dissertativa para a elaboração do texto definitivo da Prova Escrita Dissertativa.
b) Um caderno para a Prova Escrita Dissertativa.
c) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, a PROVA
ESCRITA DISSERTATIVA e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua
assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 5 (cinco) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 3h (três horas) do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.
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____________________________________________________________
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1. PROVA ESCRITA OBJETIVA
LÍNGUA PORTUGUESA
RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 06 LEVANDO EM CONTA O TEXTO 01.
TEXTO 01

A violência de todos nós
A viralização de um vídeo postado nas redes sociais repercutiu de forma bombástica,
inicialmente chocando a opinião pública estrangeira. Como efeito, despertou as autoridades e a
população em geral por aqui. Tratava-se do estupro coletivo de uma menina carioca de 16 anos. O
episódio, brutal e revoltante – para usar apenas dois dos inúmeros e insuficientes adjetivos possíveis –,
reacendeu o tema do estupro de mulheres, praticado de forma endêmica e assustadoramente alta no
Brasil. De quando em quando, diante de algum novo episódio e de forma que poderíamos chamar
espasmódica, ressurge, para em seguida desaparecer (...) – tal qual a dengue ou a Zica, em tempos de
pico epidêmico.
Não foi diferente desta vez: a mídia, em todas as suas modalidades, vem incansavelmente
abordando o assunto. Grupos feministas, intelectuais, jornalistas, políticos, a polícia e a população em
geral, dentro e fora da mídia, vêm se pronunciando. Estamos em tempos de pico novamente. Entendase aqui a falta de um real interesse em pensar, de forma consistente e permanente, políticas públicas
eficazes para promover a equidade entre os gêneros. Cada vez que há um novo episódio, o que se vê
são promessas de acirramento das leis, aliadas a medidas punitivas: sempre algo feito a posteriori,
como são os casos de polícia. Procura-se apurar os fatos, dá-se andamento a intermináveis processos,
eventualmente punem-se os culpados, até que apareçam novas vítimas e a roda volte a girar na mesma
vergonhosa direção. Não existem programas de caráter preventivo, duradouros, de longo e amplo
alcance para toda a população, especialmente voltados para as crianças e os jovens. A mudança de um
tipo de mentalidade e, consequentemente, de comportamento só é possível com um trabalho
permanente formulado e posto em prática com diversos setores de uma sociedade. A maneira como o
estupro e a violência contra as mulheres são tratados em nossa sociedade é reveladora da ideologia
subjacente: estupro é um tema que diz respeito exclusivamente às mulheres! Não é pensado como
assunto que nos implica a todos! Que nos agride eticamente como cidadãos e nos envergonha e ofende
como seres humanos.
(Revista Scientific American – mentecérebro. Ano XI, Nº 282, julho/16. Por Susana Muszkat – Psicanalista – p. 14)

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________
O texto, de natureza opinativa quanto ao posicionamento adotado em relação ao tema tratado, traz
marcas implícitas e explícitas significativas de avaliação, traduzida em posicionamentos críticos,
assinalados em termos e expressões. Assim considerando, a opção na qual a intenção comunicativa
NÃO inclui crítica ou avaliação explícita é
a) O episódio, brutal e revoltante – para usar apenas dois dos inúmeros e insuficientes adjetivos
possíveis –, reacendeu o tema do estupro de mulheres, praticado de forma endêmica e
assustadoramente alta no Brasil.
b) De quando em quando, diante de algum novo episódio e de forma que poderíamos chamar
espasmódica, ressurge, para em seguida desaparecer...
c) Grupos feministas, intelectuais, jornalistas, políticos, a polícia e a população em geral, dentro e fora
da mídia, vêm se pronunciando.
d) ... o que se vê são promessas de acirramento das leis, aliadas a medidas punitivas: sempre algo
feito a posteriori, como são os casos de polícia.
e) ... estupro é um tema que diz respeito exclusivamente às mulheres!
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QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________
Explicitamente, na discussão apresentada no texto
a) reitera-se a total impossibilidade de se estabelecerem políticas e programas que viabilizem a
conscientização para que se possam evitar práticas de estupro no Brasil.
b) utilizam-se palavras/termos do vocabulário específico das ciências médicas, de forma a relacionar as
práticas de violências as mais diversas e, em particular, aquelas relativas a estupros, a questões de
saúde ou falta dela.
c) nega-se o envolvimento da sociedade civil nas discussões assinalando a seriedade de posicionamentos
oficiais acerca de encaminhamentos de solução para casos de violências decorrentes de práticas de
estupro.
d) sugere-se que há leis que preveem punições severas e suficientes para as ocorrências de práticas de
estupros e que as falhas decorrem da omissão da polícia quanto à investigação correta dos fatos.
e) reconhece-se que há total descaso em relação à violência gerada em virtude da prática de estupros, no
Brasil, uma vez que os crimes sequer são investigados e, assim, a punição dos culpados fica
inviabilizada.

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________
Assinale a opção na qual a linguagem de palavras/expressões/frases em destaque é utilizada em sentido
denotativo, não figurado.
a) Não existem programas de caráter preventivo, duradouros, de longo e amplo alcance para toda a
população, especialmente voltados para as crianças e os jovens.
b) A viralização de um vídeo postado nas redes sociais repercutiu de forma bombástica, inicialmente
chocando a opinião pública estrangeira.
c) ...reacendeu o tema do estupro de mulheres, praticado de forma endêmica e assustadoramente alta no
Brasil.
d) ... até que apareçam novas vítimas e a roda volte a girar na mesma vergonhosa direção.
e) De quando em quando, diante de algum novo episódio e de forma que poderíamos chamar
espasmódica, ressurge, para em seguida desaparecer...
QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________
Assinale a opção que contém uma afirmação INCORRETA em relação aos aspectos textuais e/ou
semântico-gramaticais de termos/palavras/ expressões.
a) ... despertou as autoridades e a população em geral por aqui. / Entenda-se aqui a falta de um real
interesse em pensar, .., (A palavra em destaque, utilizada para localizar algum ser em algum espaço,
nas duas ocorrências, refere-se a espaços diferentes).
b) ... vem incansavelmente abordando o assunto. (Retirando-se a palavra em destaque, o efeito de
sentido pretendido no texto será alterado).
c) ... estupro é um tema que diz respeito exclusivamente às mulheres!, (A palavra em destaque, sem
grandes prejuízos de sentido poderia ser substituída por apenas).
d) O episódio, brutal e revoltante – para usar apenas dois dos inúmeros e insuficientes adjetivos
possíveis -, reacendeu o tema do estupro de mulheres, praticado de forma endêmica e
assustadoramente alta no Brasil. (Se retirada do texto, a oração em destaque em nada alteraria a
intenção comunicativa).
e) A mudança de um tipo de mentalidade e, consequentemente, de comportamento só é possível com um
trabalho permanente formulado e posto em prática com diversos setores de uma sociedade. (A palavra
em destaque confere ideia de restrição ao seu contexto de uso).
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QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________
Considerando-se os aspectos morfossintáticos do verbo, só NÃO está correto o que se afirma em:
a) respeitando a correção e a adequação gramatical, no excerto: Não existem programas de caráter
preventivo,... a forma verbal em destaque, pode ser substituída pela forma há..
b) em virtude das próprias características funcionais identificadas no texto, os tempos verbais que
nele predominam são os tempos passado e presente.
c) a concordância verbal que se estabelece em virtude da forma verbal é em: A maneira como o
estupro e a violência contra as mulheres são tratados em nossa sociedade é reveladora da
ideologia subjacente: ... desrespeita os preceitos da gramática normativa, pois deveria ser utilizada
a forma são, para concordar com estupro e violência.
d) se, em: eventualmente punem-se os culpados, até que apareçam novas vítimas... substituirmos
os destaques punem-se por seriam punidos, teremos, corretamente:
... eventualmente os culpados seriam punidos, até que aparecessem novas vítimas...
e) no excerto: Grupos feministas, intelectuais, jornalistas, políticos, a polícia e a população em geral,
dentro e fora da mídia, vêm se pronunciando. A forma verbal em destaque está gramaticalmente
correta, uma vez que é utilizada para marcar a concordância com ... Grupos feministas, intelectuais,
jornalistas, políticos, a polícia e a população em geral, ...
QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________
Do ponto de vista sintático, a relação que se estabelece entre os termos destacados está corretamente
identificada em:
a) A maneira como o estupro e a violência contra as mulheres são tratados em nossa sociedade é
reveladora da ideologia subjacente: (O primeiro termo especifica e determina o segundo).
b) Não é pensado como assunto que nos implica a todos! (A oração não mantém, com aquela que a
antecede, qualquer relação de dependência ou subordinação).
c) Entenda-se aqui a falta de um real interesse em pensar, de forma consistente e permanente,
políticas públicas eficazes para promover a equidade entre os gêneros. (A oração estabelece
com a sua principal uma relação de causalidade).
d) ... o que se vê são promessas de acirramento das leis, ... (o termo das leis completa o sentido do
nome que o antecede, por isso trata-se de um complemento nominal).
e) eventualmente punem-se os culpados, até que apareçam novas vítimas... (O conectivo introduz
uma oração que, com sua principal, estabelece relação de finalidade).
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RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 07 A 10 LEVANDO EM CONTA O TEXTO 02.

TEXTO 02
O NASCIMENTO DE UMA NAÇÃO

É inacreditável que, após tantos milênios de evolução da espécie, o ser humano ainda seja
capaz de realizar ações e reações mais primitivas que nos tempos das cavernas. (...) No Rio de Janeiro,
um delegado que investiga o estupro coletivo de uma garota de 16 anos desconfia da vítima e a
constrange, para depois liberar os primeiros suspeitos dessa monstruosidade, apesar de filmes e fotos
terem sido publicados nas redes sociais com as provas do delito. No bairro do Leblon, Maria Francisca
Alves de Souza, uma senhora de 58 anos, foi presa após insultar um funcionário negro de um
supermercado, mandando-o voltar para a senzala e o quilombo. No Japão, dois pais abandonam um
filho numa floresta para assustá-lo e a criança desaparece, numa versão atual do conto João e Maria.
No Paquistão, Maria Sadaqat, de 19 anos, é torturada, queimada viva e morta por não aceitar casar-se
com o filho de seu chefe. Quem sabe encontrou-se no céu com Fabiane Maria de Jesus, inocente dona
de casa linchada e assassinada por moradores do Guarujá (SP), que a confundiram com uma suposta
criminosa, dois anos atrás.
(...)
O Brasil, cinco séculos depois, ainda é uma nação em gestação. A desigualdade social e de
gênero, a ignorância, o preconceito racial e sexual e a violência ainda mancham nossas estatísticas de
potência econômica regional, e ainda vão fazê-lo por muitas décadas. O que vai nos tornar uma
sociedade mais justa, rica e bem educada no futuro são as medidas corretivas e preventivas que
tomarmos hoje em nossas casas, escolas, empresas e instituições sociais e governamentais. Aumentar
as penas de prisão para crimes de estupro (...) pode acalmar a fúria da sociedade indignada com os
crimes hediondos no Rio e no Piauí, mas não soluciona o problema. Os estupradores potenciais ainda
continuam à solta e a impunidade não mudará da noite para o dia. É preciso revolucionar a sociedade,
com medidas educativas que comecem na infância, com os pais, irmãos, professores e amigos. Temos
que formar cidadãos que se respeitem quando forem homens e mulheres adultos, que saibam discernir
entre o certo e o errado. Simples assim.
(Revista ISTO É. Editora Três. Ano 39, Nº 2426, 8.7.2016. Por Milton Gamez, jornalista - p. 82. Com adaptações
para a aplicação nesta prova).
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QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________
Depreendemos, corretamente, conforme a leitura que o texto nos permite fazer que
a) o que vivemos hoje em termos de desrespeito ao outro, manifestado nas mais diversas formas de
violência, deve-se àquilo que a sociedade e suas instituições deixaram de realizar quanto a
medidas legais para punir quem os comete e para orientar preventivamente o seu povo a não
praticá-las.
b) as ações de brutalidade e violência de toda natureza realizadas por seres humanos contra seres
humanos é uma especialidade genuinamente brasileira em virtude da ausência de punição correta
e exemplar.
c) nos centros urbanos mais desenvolvidos, em virtude de as pessoas possuírem um nível de
instrução formal bastante elevado, a incidência de crimes de agressão entre as pessoas é menor
que naqueles onde, em geral, os níveis de escolaridade são reconhecidamente precários.
d) as iniciativas que se têm tomado para que não haja a prática de crimes diversos contra a pessoa
são ineficazes tão somente porque não há penas rigorosas de prisão para quem os comete.
e) a solução para que os crimes monstruosos não aconteçam e não se alastrem no país e no mundo
somente será alcançada com reações precisas e coerentes daquelas pessoas que são vítimas
dessas ações de violência.

QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________
O texto apresenta e discute o tema colocado em pauta e sugere uma solução razoável para o problema.
Essa sugestão encontra-se perfeitamente sintetizada no trecho
a) É inacreditável que, após tantos milênios de evolução da espécie, o ser humano ainda seja capaz
de realizar ações e reações mais primitivas que nos tempos das cavernas.
b) Aumentar as penas de prisão para crimes de estupro, (...), pode acalmar a fúria da sociedade
indignada com os crimes hediondos no Rio e no Piauí, mas não soluciona o problema.
c) Os estupradores potenciais ainda continuam à solta e a impunidade não mudará da noite para o
dia.
d) A desigualdade social e de gênero, a ignorância, o preconceito racial e sexual e a violência ainda
mancham nossas estatísticas de potência econômica regional, e ainda vão fazê-lo por muitas
décadas.
e) É preciso revolucionar a sociedade, com medidas educativas que comecem na infância, com os
pais, irmãos, professores e amigos. Temos que formar cidadãos que se respeitem quando forem
homens e mulheres adultos, que saibam discernir entre o certo e o errado.
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Para responder à questão 09, a seguir, considere os trechos retirados do texto e apresentados nos itens
I, II, III, IV e IV.
I - É inacreditável que, após tantos milênios de evolução da espécie, o ser humano ainda seja capaz de
realizar ações e reações mais primitivas que nos tempos das cavernas.
II - O Brasil, cinco séculos depois, ainda é uma nação em gestação.
III - A desigualdade social e de gênero, a ignorância, o preconceito racial e sexual e a violência ainda
mancham nossas estatísticas de potência econômica regional,
IV - ... e ainda vão fazê-lo por muitas décadas.
V - Os estupradores potenciais ainda continuam à solta e a impunidade não mudará da noite para o dia.

QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________
A palavra em negrito, em cada um dos trechos, configura uma relação de sentido de caráter temporal,
nos seus respectivos contextos, de forma que
a) em todos os itens, a palavra negritada configura sentido que remete a tempo presente.
b) somente no item IV, a palavra negritada configura sentido que remete a tempo futuro.
c) nos itens I e IV, a palavra negritada configura sentido que remete a tempo passado.
d) nos itens II e III, a palavra negritada configura sentido que remete a tempo futuro.
e) somente no item V, a palavra negritada configura sentido que remete a tempo presente.

QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________
Sobre as estruturas linguísticas e os recursos textuais apresentados, está INCORRETO apenas o que
se afirma sobre palavra(s)/trecho(s)/expressão(ões) em:
a) ... o ser humano ainda seja capaz de realizar ações e reações mais primitivas que nos tempos
das cavernas. (O destaque configura, gramaticalmente, uma relação de comparação entre o que é
apresentado antes e depois dele).
b) ... apesar de filmes e fotos terem sido publicados nas redes sociais com as provas do delito.
(Estrutura gramatical representativa de verbo em tempo composto da voz passiva).
c) ... Fabiane Maria de Jesus, inocente dona de casa linchada e assassinada por moradores do
Guarujá (SP), que a confundiram com uma suposta criminosa, dois anos atrás. (Palavra utilizada
para retomar Fabiane Maria de Jesus, anteriormente expressa).
d) Maria Francisca Alves de Souza, uma senhora de 58 anos, foi presa após insultar um funcionário
negro de um supermercado,... (Palavra em cuja formação apresenta o prefixo super-).
e) Temos que formar cidadãos que se respeitem quando forem homens e mulheres adultos, que
saibam discernir entre o certo e o errado. Simples assim. (Expressão utilizada com a intenção de
ratificar um caráter de seriedade ao ponto de vista adotado na discussão, mas está completamente
inadequada em virtude do tema e do veículo no qual o texto foi publicado.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________
Marque a alternativa CORRETA em relação às afirmativas abaixo, que tratam da seguinte especificação
para um computador desktop: 6ª geração do Processador Intel® Core™ I5-6500 (Quad Core, 3,2 GHz com
turbo expansível para até 3,6 GHz, Cache de 6 MB, com Intel® HD Graphics 530); Windows 10 Pro, de 64bits - em Português (Brasil); Placa de Vídeo integrada Intel® Graphics; Memória de 8 GB, 1600MHz, DDR3L
(2 x 4 GB); Disco Rígido de 1 TB (7200 RPM) - 3,5 polegadas.
I - A Cache é um tipo de memória RAM que serve para auxiliar o processador.
II - O Windows de 64 bits suporta disco rígido de 64bits ou mais.
III - 7200 RPM é a velocidade de acesso do processador ao disco rígido e vice-versa.
a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente as afirmativas I e II.
d) Somente as afirmativas I e III.
e) Nenhuma das afirmativas.

QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________
O ambiente gráfico do Microsoft Windows é inicialmente acessado pelo usuário através da Área de Trabalho.
A partir da Área de Trabalho é possível executar aplicativos e gerenciar acessórios. Com base nisso, marque
a alternativa CORRETA em relação às afirmativas abaixo:
I - Ao passar o mouse no canto direito da barra de tarefas é possível visualizar toda a Área de Trabalho.
II - Os Gadgets são aplicativos que funcionam como se fossem imãs na Área de Trabalho.
III - A combinação de teclas
a)
b)
c)
d)
e)

serve para mostrar as opções de impressão.

Somente a afirmativa I.
Somente a afirmativa II.
Somente as afirmativas I e II.
Somente as afirmativas I e III.
Nenhuma das afirmativas.

QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________
A manipulação de arquivos e pastas no Microsoft Windows permite ao usuário gerenciar e organizar seus
dados no computador. Diante disso, marque a alternativa CORRETA em relação às afirmativas abaixo:
I - O nome de arquivos e pastas segue umas regras, tais como conter qualquer quantidade de
caracteres (letras, números, espaço em branco, símbolos), com exceção destes / \ | > < * ? : “que são
reservados.
II - As Bibliotecas são locais físicos no disco que concentram arquivos e pastas em comum, não
podendo estar em locais separados.
III - Para mover um arquivo de uma pasta para outra na mesma unidade, podemos pressionar a tecla
CTRL e arrastá-lo até o destino.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa I.
Somente a afirmativa II.
Somente as afirmativas I e II.
Somente as afirmativas I e III.
Nenhuma das afirmativas.
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________
O Microsoft Word é um exemplo de aplicativo que permite edição de textos. Com base nas
características e funcionalidades do Microsoft Word, marque a alternativa CORRETA em relação às
afirmativas abaixo:
I - Para que um trecho de texto, com ou sem figuras, seja repetido na parte de cima e de baixo de
cada página do documento, devemos ir no menu Inserir e escolher a opção Cabeçalho e
Rodapé.
II - As teclas de atalho para desfazer a última ação são CTRL + Z.
III - O Controle de Alterações é um recurso que marca o texto que foi modificado para
posteriormente ser aplicado. Por exemplo – ao deletar uma palavra, ela não será apagada
definitivamente, ficando marcada com Itálico e cor da fonte diferente, para posteriormente ser
deletada após confirmação do usuário.
a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente as afirmativas I e II.
d) Somente as afirmativas I e III.
e) Nenhuma das afirmativas.

QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________
O Microsoft Word permite a formatação do texto, a manipulação de tabelas, criação de mala direta e
proteção de documentos. Com base nisso, marque a alternativa CORRETA em relação às afirmativas
abaixo:
I - Para dividir um texto em colunas, devemos clicar no menu Formatar, escolher a opção Tabelas e
configurá-las na janela que surge.
II - A mala padrão é um recurso que permite criar um texto padrão com campos provenientes de um
banco de dados para formar várias cópias (instâncias) do mesmo documento.
III - Não é possível proteger um documento desabilitando algumas funcionalidades, por exemplo –
permitir que os usuários os quais não tenham a senha, usem o arquivo somente para leitura.
a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente as afirmativas I e II.
d) Somente as afirmativas I e III.
e) Nenhuma das afirmativas.
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QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________
O Microsoft Excel é um aplicativo de planilhas eletrônicas, que entre outras funcionalidades, permite filtrar e
classificar dados. Além disso, é possível formatar os números nas células. Diante disso, marque a alternativa
CORRETA em relação às afirmativas abaixo:
I - Para filtrar os dados, selecione-os e clique na guia Dados, no grupo Classificar e Filtrar, clique em
Filtrar. Em seguida, clique na seta

(Seta suspensa de Filtro) no cabeçalho da coluna, para exibir

uma lista em que você pode fazer escolhas de filtragem.
II - Para classificar os dados rapidamente, selecione um intervalo de dados, como A1:L5 (várias linhas e
colunas) ou C1:C80 (uma única coluna). Depois, selecione uma única célula na coluna que você
deseja classificar. Em seguida, clique em

(Comando A a Z) para executar uma classificação

decrescente (Z a A ou do número maior para o menor).
III - Para formatar números, selecione as células que você deseja formatar. Depois, na guia Página
Inicial, no grupo Formatar, escolha o Iniciador de Caixa de Diálogo ao lado de Número (ou apenas
pressione Ctrl+10), conforme a figura abaixo. Em seguida, na lista Categoria, clique no formato
desejado e, se necessário, ajuste as configurações.

a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente as afirmativas I e II.
d) Somente as afirmativas I e III.
e) Nenhuma das afirmativas.

QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________
As bordas e sombreamento são recursos que podem ser configurados no Microsoft Excel. Além disso, é
possível mesclar as células. Diante disso, marque a alternativa CORRETA em relação às afirmativas abaixo:
I - Para aplicar bordas de célula, selecione a célula ou o intervalo de células ao qual deseja adicionar
uma borda. Depois, na guia Página Inicial, no grupo Fonte, clique na seta ao lado de Bordas e clique
no estilo de borda desejado.
II - Para aplicar sombreamento de célula, selecione a célula ou o intervalo de células em que você
deseja aplicar o sombreamento. Depois, na guia Página Inicial, no grupo Fonte, escolha a seta ao
lado de Cor de Preenchimento

e em Cores do tema ou Cores Padrão, selecione a cor

desejada.
III - Para mesclar células adjacentes e centralizar o conteúdo, selecione uma ou mais células adjacentes
a serem mescladas. Depois, na guia Página Inicial, vá até o grupo Alinhamento e clique em
Centralizar.
a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente as afirmativas I e II.
d) Somente as afirmativas I e III.
e) Nenhuma das afirmativas.
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________
Os Web Browser (ou navegadores Web) são aplicativos para recuperar, apresentar e navegar recursos
de informações na World Wide Web. Entre as funcionalidades dos navegadores estão a manutenção de
endereços Favoritos, a utilização de Históricos, entre outras. Diante disso, marque a alternativa
CORRETA em relação às afirmativas abaixo:
I - Muitos navegadores podem ter seus recursos estendidos por meio de plug-ins, os quais são
componentes baixados da Internet e que contêm características adicionais.
II - O Bookstore é uma lista de páginas Web que o usuário pode usar para facilitar o retorno a essas
páginas, a qual também chamamos de Favoritos.
III - O bloqueador de Pop-ups é usado para prevenir o surgimento de páginas Web em janelas, sem
que o usuário tenha consentido ou requisitado o acesso.
a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente as afirmativas I e II.
d) Somente as afirmativas I e III.
e) Nenhuma das afirmativas.
QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________
O correio eletrônico (e-mail) é um meio de comunicação entre usuários para troca de mensagens
digitais. Diante disso, marque a alternativa CORRETA em relação às afirmativas abaixo:
I - Os sistemas de e-mails atuais são baseados no modelo store-and-forward, ou seja, o servidor de
e-mail aceita, repassa, entrega e armazena as mensagens, que podem ser lidas posteriormente,
sem a necessidade de mensagens instantâneas (o destinatário não precisa estar on-line
aguardando a mensagem).
II - As mensagens contêm três seções principais: o cabeçalho (De/From, Para/To, CC,
Assunto/Subject, Data, etc), o corpo (texto em formato ASCII ou MIME) e o rodapé (assinatura
que fica no final de cada mensagem).
III - O Internet Message Access Protocol (IMAP) é um protocolo de acesso ao e-mail usado pelo
cliente para ler mensagens do servidor de e-mail e o Post Office Protocol 3 (POP3) é um
protocolo que provê características para gerenciar a caixa de mensagens de vários dispositivos.

a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente as afirmativas I e II.
d) Somente as afirmativas I e III.
e) Nenhuma das afirmativas.
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QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________
A segurança da informação é a proteção contra o uso ou acesso não-autorizado à informação, bem
como a proteção contra a negação do serviço a usuários autorizados. Diante disso, marque a alternativa
CORRETA em relação às afirmativas abaixo:
I - A encriptação é um mecanismo que permite a transformação reversível da informação de forma
a torná-la inelegível a terceiros.
II - O firewall é um sistema de segurança de rede que apenas monitora o tráfego de entrada e saída
da rede baseado em regras predefinidas.
III - O antivírus com detecção baseada em assinatura funciona com uma base de dados contendo as
características do arquivo e de atuação dos vírus, as quais são comparadas aos arquivos do
usuário para detectar a presença de código malicioso.
a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente as afirmativas I e II.
d) Somente as afirmativas I e III.
e) Nenhuma das afirmativas.

ATUALIDADES
QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________
Os jogos Olímpicos Rio 2016 proporcionaram uma participação inédita de uma equipe de atletas
refugiados. Foi uma oportunidade única na vida destes atletas que competem para inspirar os jovens a
almejar novas perspectivas profissionais em suas vidas e também como uma forma de visibilidade para
que reencontrem suas famílias, separadas devido aos diferentes conflitos e perseguições que
enfrentaram. Contudo, as migrações forçadas compuseram o cenário recente do noticiário internacional.
Geralmente fugindo de guerras e da fome, milhares de pessoas arriscam a vida tentando chegar a
países desenvolvidos, no maior movimento migratório desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sobre
o fenômeno das migrações forçadas e os refugiados é CORRETO afirmar que:
a) A crise econômica global desencadeou uma mudança nas rotas migratórias: caíram os fluxos
migratórios para países em desenvolvimento e aumentaram para os países desenvolvidos,
sobretudo o Japão e EUA.
b) Um dos aspectos mais dramáticos dos movimentos migratórios é a existência de contrabando de
migrantes, crime que envolve a obtenção de recursos financeiros para o ingresso ilegal de um
estrangeiro em um país.
c) No processo de migração tem-se uma importante movimentação financeira. Grandes fluxos de
remessas de capitais são enviados pelas famílias dos migrantes para a manutenção dos mesmos
nos países de destino.
d) Países como Hungria e Áustria, de postura mais liberal, têm adotado uma política de acolhimento
dos refugiados, contudo, Suécia e Alemanha impõem barreiras em suas fronteiras para impedir a
entrada dos mesmos.
e) A beligerância ocupa lugar central nas causas dos fluxos migratórios. A guerra civil no Líbano, por
exemplo, provocou a migração de 50% da população do país, dos quais 5 milhões são refugiados.
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QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________
Nos últimos dois anos o mundo árabe assistiu ao crescimento vertiginoso, no Oriente Médio, da
organização terrorista denominada de Estado Islâmico. O ISIS (na sigla em inglês) estabeleceu em
2014, um califado no coração do crescente fértil, na prática um verdadeiro Estado fundamentalista a
governar todos os muçulmanos a partir da lei islâmica, a sharia e, que promove na região e parte do
ocidente vários sequestros, execuções e atentados terroristas. Com relação ao Estado Islâmico assinale
a alternativa CORRETA.
a) O Estado Islâmico é composto basicamente por muçulmanos xiitas do Irã e do Afeganistão e por
estrangeiros islamizados oriundos da África Subsaariana.
b) A organização controla uma área equivalente a do território da Jordânia ou do Reino Unido, situada
entre o Líbano e Turquia.
c) As ações do Estado Islâmico encontraram terreno fértil nos territórios da Síria e do Iraque,
principalmente após a aliança com os Peshmergas ou forças curdas.
d) O controle sobre poços de petróleo e refinarias, a cobrança de tributos, o contrabando e resgates
estão na base do financiamento das ações do Estado Islâmico.
e) As potências ocidentais Estados Unidos, Rússia e França têm atuado em uníssono pela busca de
uma solução pacífica, negociada para o conflito.
QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________
Após conseguir reduzir expressivamente a destruição na Amazônia nos últimos anos, o Brasil voltou a
sofrer um revés na luta contra o desmatamento. Órgãos oficiais estimam em 16% o aumento da marcha
do desflorestamento entre agosto de 2014 e julho de 2015. Em maior ou menor grau, a degradação
também alcança outros biomas brasileiros como a caatinga, os campos sulinos, pantanal, cerrado e
biomas costeiros. Sobre o desmatamento da cobertura vegetal nativa no Brasil é CORRETO afirmar:
a) A aplicação do novo Código Florestal, somado à criação de novas unidades de conservação e
reservas indígenas, constituem exemplos de ações eficientes na erradicação das ações de
madeireiras ilegais e expansão desordenada do agronegócio.
b) A usina hidrelétrica de Belo Monte (AM) que entrou em funcionamento comercial em abril de 2016 é
ainda objeto de controvérsias, por ter produzido impactos socioambientais na Amazônia, devido à
extensão de seu imenso reservatório.
c) No cerrado, o segundo maior bioma do país e, na atualidade, o mais ameaçado, o ranking do
desmatamento é liderado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, área conhecida como Matopiba,
e considerada a última fronteira agrícola do país.
d) A meta prevista pela COP-21, conferência da ONU sobre o clima, realizada em Paris em dezembro
de 2015, foi plenamente cumprida pelo país que recuperou 15 milhões de hectares de pastagens
degradadas com a adoção pioneira de técnicas agroecológicas.
e) Com cerca de 40% de sua cobertura vegetal nativa preservada, a Mata Atlântica cobria,
originalmente, 1,3 milhão de km² do território brasileiro, sendo o último bioma a sofrer o impacto da
ocupação devido às atividades econômicas predatórias.
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________
O Conselho de Segurança (CS) da ONU é considerado um dos centros da geopolítica mundial atual, pois
congrega em torno de si uma série de decisões que exercem impactos nas mais diferentes questões da
atualidade. Oficialmente, essa é a instância que atua em questões referentes à segurança internacional,
composta por um total de 15 países-membros. A atuação do Conselho resulta da correlação de forças do
sistema interestatal. Sua composição essencial – cinco membros permanentes (os “P5”) com direito a veto –
reflete o poder originado na Segunda Guerra Mundial e cristalizado em 1945, na criação das Nações Unidas.
Naquele ano, a ONU tinha 51 Estados, para um CS com onze assentos (22% do total); hoje, tem 193 para
quinze assentos (7,7%), o que demonstra grave crise de representatividade e legitimidade do mesmo,
alimentando as discussões em torno de sua reforma. Sobre a conjuntura atual e as emergentes questões
que envolvem a reforma do Conselho de Segurança, é INCORRETO afirmar que:
a) A crise na ONU manifesta-se na incapacidade de conter conflitos que se entrelaçam em arcos de
instabilidade, pois é causa e consequência do quadro de polarização do seu Conselho de Segurança,
em dois blocos cada vez mais coordenados (Ocidente × Rússia e China).
b) Embora seja legítimo o argumento de que o sistema de poder global não pode mais basear-se nas
estruturas do pós-guerra, os conflitos atuais seguem reproduzindo a primazia dos fatores geopolíticos
sobre as considerações ético-morais (como justiça e direitos humanos).
c) O sistema atual é mais complexo, mas a essência de 1945 permanece: é reflexo do poder, e não da
legitimidade. Baseia-se no paradoxo do uso da força – a posse de arsenal nuclear, limitada pela mútua
destruição. O uso é improvável, mas não impossível e concentrado nas potências.
d) Do pós-guerra à contemporaneidade, a lógica do poder nacional-territorial, quintessência da razão
interestatal do Conselho de Segurança, foi substituída pela lógica do poder econômico, que passou a
comandar as relações entre os Estados e as relações sociais no interior destes.
e) O núcleo do Conselho de Segurança apresenta choques entre as concepções de Estado e mercado.
Com a assunção da economia de mercado por Rússia e China, as tensões passaram do plano
geopolítico-econômico da Guerra Fria (capitalismo × socialismo) para o ideológico (ocidente x oriente).

QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________
A ascensão da economia chinesa nas últimas três décadas elevou o status político da nação a ponto de
reacender a rivalidade com os EUA. Com a recente crise econômica, embora adotando a estratégia de
crescer e expandir, o país começou a perder força e já pleiteia nos fóruns internacionais uma redução
dos custos do mercado internacional e o fim do protecionismo. Contudo, diferente dos países do centro,
o poder que a economia traz à China está na sua incomparável produtividade. O poder geopolítico dado
por sua economia está assentado principalmente em seu capital produtivo, não no financeiro. E sua
força depende de manter sua expansão, mesmo que a taxas de crescimento menores. Considerando o
cenário geopolítico e econômico recente da China, é CORRETO afirmar que:
a) Apesar do processo de envelhecimento da população e da redução do número de mulheres, a
China manteve a sua diretriz demográfica, reafirmando a política do filho único, como estratégia
para deter o crescimento populacional que impactava sua economia.
b) Pequim mantém no extremo Oriente, com Malásia, Indonésia, Laos e Cingapura, intensa disputa
pelas ilhas do Mar do Sul da China, principal via mundial para os porta-contêineres, para o petróleo
(depois de Ormuz), e para o ferro e o carvão, maciçamente importados pela China.
c) Embora haja inúmeras divergências, chineses e norte-americanos mantêm uma forte
interdependência econômica, firmando-se a China, como responsável pelo financiamento de boa
parte da dívida norte-americana e componente fundamental de um intenso comércio bilateral.
d) Por ser uma potência global, integrada às cadeias mundiais de produção e comércio, seu
desempenho tem impacto direto sobre várias economias, como no caso da brasileira, principal
fornecedora de minerais raros, semielaborados e brinquedos para o mercado chinês.
e) A fórmula do socialismo de mercado sofreu intenso desgaste com a atual crise econômica,
forçando o governo de Pequim a adotar medidas liberalizantes e democratizantes, bem como a
renunciar suas pretensões geopolíticas em troca de maior crescimento econômico.
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QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________
O cenário político na América Latina passa por um período de transformações. As derrotas dos
governistas nas últimas eleições na Venezuela e na Argentina sinalizam uma mudança na percepção da
maioria do eleitorado local, que vê o esgotamento de modelos de gestão que não conseguem responder
à altura aos atuais desafios econômicos. Analisando as recentes alterações no equilíbrio de forças no
plano regional latino-americano, é CORRETO afirmar que:
a) O governo colombiano e as lideranças das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC)
iniciaram as negociações para um inédito acordo de paz para pôr fim ao conflito armado que já dura
52 anos, e que vitimou mais de 220 mil pessoas, deixou 4,9 milhões de refugiados internos e um
saldo de 25 mil desaparecidos.
b) A visita do Presidente Barack Obama a Cuba e a reabertura das embaixadas consolidaram uma
nova etapa para reconstruir o relacionamento entre as duas nações, que culminou com a imediata
suspensão das históricas divergências bilaterais, como as relativas ao embargo econômico e aos
direitos humanos e liberdades civis.
c) O chamado bloco bolivariano, em alusão a Simon Bolívar, herói da independência na região, que
integra um mosaico heterogêneo de países como México, Chile, Uruguai e Paraguai, é liderado
pela Venezuela e se caracteriza pela adoção de políticas nacionalistas de oposição clara às teses
econômicas neoclássicas e aos EUA.
d) A vitória do progressista Maurício Macri nas eleições presidenciais argentinas marca o fim de 12
anos da era Kirchner. Apesar do tom liberalizante, Macri manteve a lei de regulação da mídia, um
marco do governo anterior, além de formular uma agenda de medidas de forte cunho protetivo aos
amplos setores marginalizados pela crise econômica.
e) O bloco conservador reúne países com acordos de livre-comércio com os EUA, como Bolívia e
Equador, além do Peru e da Venezuela. Caracteriza-se pela presença de nações que adotam
programas econômicos neoliberais, que pregam uma menor intervenção estatal na economia e
estão alinhados politicamente com os norte-americanos.
QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________
Após mais de duas décadas de discussão e do fracasso do Protocolo de Kyoto, as nações do mundo
conseguiram construir um acordo de consenso global para adotar medidas que reduzam as
consequências negativas sobre o clima e a vida no planeta. Trata-se do Acordo de Paris (COP – 21),
assinado por 195 países-membros da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
realizada em dezembro de 2015. Apesar do aparente sucesso da conferência, o acordo não foi imune a
críticas de ambientalistas e de parte da comunidade científica. Com relação às discussões e
desdobramentos da COP-21, assinale a alternativa CORRETA.
a) O acordo de Paris prevê o apoio financeiro aos países em desenvolvimento para frear suas
emissões de gases estufa, mas condicionou a liberação dos recursos ao cumprimento de uma
agenda de modernização e liberalização dos estados nestes países.
b) Os relatórios dos cientistas vinculados à ONU, originalmente destinados a orientar os formuladores
de políticas públicas para o estabelecimento de estratégias de contenção das emissões de gases,
foram omissos quanto à vulnerabilidade dos ambientes costeiros.
c) A principal crítica ao Acordo de Paris é que o conjunto das metas nacionais somadas para a
redução de emissões de gases estufa, além de consideradas insuficientes para barrar o
sobreaquecimento médio de em até 2ºC, são voluntárias.
d) O Protocolo de Kyoto tinha caráter impositivo, definindo rígidas metas para os países signatários e
criando grandes óbices ao crescimento econômico dos países desenvolvidos. Apesar do apoio
incondicional dos EUA, Kyoto pouco contribuiu para a redução das emissões.
e) Para atingir os objetivos previstos pelo Acordo de Paris e evitar terríveis consequências, será
preciso promover uma reviravolta energética, diminuindo nossa dependência dos combustíveis
fósseis, principalmente nas nações subdesenvolvidas, as maiores poluidoras.
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QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________
Os preços do barril de petróleo estão em queda vertiginosa no mercado mundial e, na avaliação da
Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), a tendência de baixas cotações deve se
manter até o fim da década. Entre agosto de 2014 e meados de 2016, o preço do barril de petróleo caiu
65%. Esta queda acentuada dos preços da principal fonte de energia mundial impacta de diferentes
formas a geopolítica global, os investimentos das petrolíferas e a matriz energética global. Sobre a
supracitada crise petrolífera, é CORRETO afirmar que:
a) A baixa cotação do barril de petróleo tem implicações geopolíticas de grande magnitude, pois afeta
diretamente os Estados Unidos e a Arábia Saudita, países muito dependentes das exportações de
petróleo e rivais diplomáticos da Rússia, Venezuela e Irã.
b) A queda acentuada do preço do barril, associada à crise do endividamento e dos escândalos de
corrupção envolvendo dirigentes da estatal brasileira do petróleo, não afetaram as metas de
extração no pré-sal, que manteve os ganhos de produtividade sem ônus para o consumidor final.
c) A produção desvairada de óleo de xisto e areias betuminosas da Austrália acrescentou barris ao
mercado, e os grandes países produtores do leste africano baixaram os preços, a fim de conquistar
novas fatias de mercado na Europa oriental, o que só acelerou a queda das cotações.
d) No momento em que a indústria se volta para soluções mais ecológicas, a queda dos preços pode
impulsionar a transição para a economia do carbono zero e as pesquisas em torno de uma maior
eficácia energética e da busca de fontes renováveis, cujos preços também estão baixando.
e) O preço do petróleo no mercado mundial é determinado pela oferta e pela demanda do produto,
mas há na atualidade um desequilíbrio nesta relação, devido a descobertas de novas jazidas
mundiais e o aprimoramento da tecnologia para a extração do óleo.
QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________
Entende-se por organizações ou organismos internacionais as instituições internacionais que
agregam em si ações de vários países sob um objetivo ou bem comum. Os organismos internacionais,
de um modo geral, podem atuar em diversas frentes, tanto no campo econômico quanto no âmbito
social, mas exercem um peso primordial no cerne das relações geopolíticas. Dentre as diversas
organizações internacionais em atuação no mundo, exerce papel de destaque na atualidade a
Organização Mundial do Comércio (OMC), fundada em 1995 em substituição ao antigo GATT (Acordo
Geral de Tarifas e Comércio), que havia sido criado em 1947. Constitui o objetivo principal da
Organização Mundial do Comércio (OMC):
a) A centralização da elaboração das políticas sobre produção e venda do petróleo dos países
integrantes, controlando a partir da fixação de cotas de produção, o preço do produto em escala
global.
b) Conceder crédito e empréstimos a países que necessitam de ajuda econômica, exigindo em
contrapartida uma série de medidas político-econômicas internas, relacionadas, em geral, com
corte de gastos e desregulação da economia.
c) Configurar-se como um instrumento militar estratégico e também um meio de pressão pelas
grandes potências ocidentais, com grande poder de intervenção sobre outros países.
d) Promover a liberalização do comércio mundial, diminuindo ou extinguindo as barreiras comerciais e
alfandegárias para facilitar as trocas econômicas em âmbito internacional.
e) Atuar em decisões soberanas e específicas, sobretudo em questões referentes à segurança e à
iminência de conflitos internacionais, propugnando pela estabilidade e paz mundiais.
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QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________
Em plebiscito histórico, os britânicos decidem deixar a União Europeia, abrindo um período de
incertezas para o país e para o maior bloco econômico do planeta. O resultado final foi apertado, com
uma diferença de menos de 4% em favor do Brexit, uma contração das palavras “Britain” e “exit”, algo
como “saída britânica” em inglês. Sobre a conjuntura atual da União Europeia e a saída britânica do
bloco é CORRETO afirmar que:
a) A saída de um país membro do bloco não é um fato inédito, já tendo ocorrido com a Sérvia em um
processo de ruptura que durou dois anos.
b) Com a saída britânica o bloco passará a contar com 27 países, dos quais 8 compondo a zona do
Euro, ou seja, compartilhando a moeda única.
c) Para os partidários da saída do Reino Unido os imigrantes representam uma concorrência em um
mercado de trabalho saturado.
d) Os eurocéticos, composto basicamente por líderes sindicais e demais movimentos sociais,
configuraram o principal grupo de oposição ao Brexit.
e) O Brexit não afetará os acordos comerciais unilaterais do Reino Unido com o bloco, nem as
exportações e empregos gerados pela cadeia produtiva.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________
Quando a própria Administração Pública anula seus atos ilegais e revoga seus atos inconvenientes e
inoportunos, sua atuação encontra fundamento específico no princípio conhecido como:
a) Legalidade.
b) Moralidade.
c) Eficiência.
d) Autotutela.
e) Razoabilidade.
QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________
Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Até prova em contrário, presume-se que os atos administrativos foram emitidos em conformidade
com o previsto na lei e presumem-se verdadeiros os fatos indicados pela Administração.
b) O atributo da imperatividade não está presente em todos os atos administrativos.
c) A competência para a prática de ato administrativo não pode ser objeto de avocação e nem de
delegação.
d) De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo está vinculada
aos motivos mencionados como seu fundamento.
e) A desobediência à finalidade do ato administrativo caracteriza desvio de poder.
QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________
Considerando as espécies de atos administrativos, assinale a alternativa que contempla exemplo de ato
normativo.
a) Atestado.
b) Resolução.
c) Permissão.
d) Autorização.
e) Licença.
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QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________
Personalidade jurídica de direito público interno; criação por lei para prestar serviço público específico;
autonomia administrativa. Todas as características listadas podem ser encontradas:
a) nas sociedades de economia mista.
b) nas empresas públicas.
c) nos ministérios.
d) nas autarquias.
e) nos órgãos públicos.
QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________
Assinale a alternativa que contempla direito social não titularizado por ocupante de cargo público:
a) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
b) Fundo de garantia do tempo de serviço.
c) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei.
d) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
e) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________
Quando a Administração Pública restringe direitos individuais em benefício do interesse público, sua
atuação revela o exercício do poder:
a) Regulamentar.
b) Discricionário.
c) De Polícia.
d) Disciplinar.
e) Hierárquico.
QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________
A retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivos de
interesse público, é conhecida como:
a) Encampação.
b) Caducidade.
c) Anulação.
d) Reversão.
e) Intervenção.
QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________
Sobre o controle da Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Pode ocorrer de maneira prévia, concomitante e também posterior à prática do ato pela Administração.
b) Entre os mecanismos de controle legislativo está a criação de Comissões Parlamentares de Inquérito.
c) No tocante ao controle judicial da Administração Pública, o direito brasileiro adota o sistema da jurisdição
una.
d) O controle legislativo no âmbito financeiro e orçamentário é exercido com o auxílio dos Tribunais de
Contas.
e) O controle judicial tem a mesma amplitude do controle exercido pela própria Administração Pública.
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QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________
Qualquer cidadão é legitimado para a sua propositura. Tem por objeto a anulação de 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. A narrativa diz respeito ao instrumento de controle da
administração pública conhecido como:
a) Ação popular.
b) Ação civil pública.
c) Mandado de segurança.
d) Habeas data.
e) Mandado de injunção.
QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________
Considerando a disciplina normativa estabelecida para a improbidade administrativa, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos
bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de
pessoal competente.
b) Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja
instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
c) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração, entre
outras hipóteses, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas
de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
d) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. A sanção penal não exclui a possibilidade
de responsabilização civil do representante.
e) As disposições contidas na lei de improbidade administrativa somente se aplicam aos ocupantes de
cargos públicos, sejam efetivos ou comissionados.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
QUESTÃO 41 _______________________________________________________________________
Sobre os direitos individuais e coletivos constitucionalmente previstos, assinale a alternativa CORRETA:
a) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão judicial, exigindo-se, nos dois casos, o trânsito em julgado.
b) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia
autorização da autoridade competente, e desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local.
c) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo, em razão da garantia do direito de
herança, a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores.
d) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
e) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá, desde que previamente
permitido por decisão judicial, usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário
remuneração pelo uso do bem.
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QUESTÃO 42 _______________________________________________________________________
Sobre a disciplina constitucional dos direitos sociais, assinale a alternativa CORRETA.
a) A assistência gratuita aos filhos e dependentes é garantida desde o nascimento até oito anos de
idade em creches e pré-escolas.
b) É garantido seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização
a que este está obrigado, desde que tenha agido com dolo.
c) É proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
d) É garantido o repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos domingos.
e) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até três anos após o final do
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
QUESTÃO 43 _______________________________________________________________________
Considerando as previsões constitucionais sobre os direitos políticos e sobre os partidos políticos,
assinale alternativa CORRETA.
a) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus
estatutos no Supremo Tribunal Federal.
b) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do
pleito.
c) É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, garantida ainda a
possibilidade de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.
d) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de cinco dias contados
da eleição, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
e) Entre as condições de elegibilidade para o cargo de Governador, está a idade mínima de trinta e
cinco anos.
QUESTÃO 44 _______________________________________________________________________
Assinale a alternativa que NÃO contempla competência legislativa concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal.
a) Legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
b) Legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento
e inovação.
c) Legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral.
d) Legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde.
e) Legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
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QUESTÃO 45 ___________________________________________________________________________

Sobre a organização constitucional dos Municípios, assinale a alternativa CORRETA.
a) A fiscalização dos Municípios será exercida pelos Tribunais de Contas Municipais, órgãos de
existência obrigatória nos Municípios de população superior a quinhentos mil habitantes.
b) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
c) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de oito
por cento da receita do Município.
d) Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, sendo-lhes vedado suplementar
a legislação federal e estadual.
e) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por emenda à
constituição estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos.
QUESTÃO 46 ___________________________________________________________________________

Acerca da disciplina constitucional da Administração Pública, assinale a alternativa CORRETA.
a) O servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo
federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
b) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto apenas, quando houver compatibilidade
de horários, a de dois cargos de professor.
c) 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 da existência de dolo ou culpa.
d) Entre os direitos não titularizados pelos servidores públicos estão o direito de greve e o direito à livre
associação sindical.
e) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, sendo, em razão da soberania nacional, vedada a nomeação de estrangeiros.
QUESTÃO 47 ___________________________________________________________________________

Assinale a alternativa que contempla competência exclusiva do Congresso Nacional, não sendo exigida a
sanção do Presidente da República.
a) Dispor sobre limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União.
b) Conceder anistia.
c) Dispor sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações.
d) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
e) Fixar e modificar o efetivo das Forças Armadas.
QUESTÃO 48 _______________________________________________________________________________

Assinale a alternativa que NÃO indica competência do Supremo Tribunal Federal.
a) Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a
decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.
b) Processar e julgar, originariamente, a extradição solicitada por Estado estrangeiro.
c) Processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o VicePresidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da
República.
d) Processar e julgar, originariamente os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e
quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.
e) Julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for
denegatória.
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QUESTÃO 49 _______________________________________________________________________
Considerando as normas constitucionais sobre o Conselho Nacional de Justiça, assinale a alternativa
CORRETA.
a) É composto de quinze membros, com mandato de quatro anos, admitida uma recondução.
b) É presidido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
c) Pode rever, a qualquer tempo, desde que provocado, os processos administrativos disciplinares de
juízes.
d) Julga, em grau de recurso, os crimes contra a Administração Pública e de abuso de autoridade.
e) Entre os seus membros estão dois advogados, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil.
QUESTÃO 50 _______________________________________________________________________
Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito ao regime constitucional do Ministério Público.
a) É vedado ao membro do Ministério Público o exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer
outra função pública.
b) Não pode o membro do Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários, percentagens ou custas processuais.
c) Cabe ao Ministério Público promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de
intervenção da União e dos Estados, nos casos constitucionalmente previstos.
d) O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo
Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a
aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de
dois anos, permitida a recondução.
e) Entre os membros do Conselho Nacional do Ministério Público estão dois juízes, indicados um pelo
Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL
QUESTÃO 51 _______________________________________________________________________
Marque a alternativa CORRETA. José que já tinha contra si sentença penal condenada transitada em
julgado por crime de roubo saiu de casa, no caminho encontrou uma senhora sentada no banco da
praça segurando um aparelho celular, José cogitou roubar a senhora, caso
a) José pratique o roubo, mas arrependido devolva o aparelho celular no dia seguinte, a pena será
reduzida de um a dois terços.
b) José anuncie o assalto e imediatamente seja avistado por policiais que correm atrás o alcançando
na casa dele haverá crime impossível.
c) José subtraia o celular e após dois dias se arrependa devolvendo o celular na delegacia ocorre a
desistência voluntária, sendo isento de punibilidade.
d) José pratique o roubo, responderá por crime culposo uma vez quis o resultado.
e) José ao se aproximar da senhora de forma que a mesma não o veja e por destreza e com ajuda de
um terceiro que desvie a atenção da vítima subtraia o celular comete o crime de furto qualificado.
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QUESTÃO 52 _______________________________________________________________________
Marque a alternativa CORRETA. MÉVIO adentrou numa residência subtraindo vários objetos de valor,
mas ao sair colocou fogo na casa e trancou todos os moradores, caso
a) os vizinhos quebrem as portas da casa para salvar os moradores, eles praticam a legítima defesa.
b) os vizinhos quebrem as portas da casa para salvar os moradores, agem em estado de necessidade,
pois o perigo era atual.
c) os vizinhos quebrem as portas da casa para salvar os moradores, não respondem pelo excesso
doloso ou culposo.
d) os vizinhos quebrem as portas da casa para salvar os moradores, eles praticam apenas o crime de
dano simples.
e) os vizinhos quebrem as portas da casa para salvar os moradores, eles praticam apenas o crime de
violação de domicilio.
QUESTÃO 53 _______________________________________________________________________
Marque a alternativa CORRETA. Maria grávida de 7 (sete) meses, fato de conhecimento de todos, tem
atritos com seu marido CARLOS e com sua vizinha TERESA. Caso
a) Maria seja lesionada por sua vizinha com uma faca, esta pode responder por crime de lesão
corporal de natureza simples, se resultou aborto.
b) Maria, por motivo egoístico, provoque aborto sem está em estado puerperal, cometerá crime de
infanticídio.
c) Maria provoque o aborto em si mesma, responderá por crime de lesão corporal de natureza grave.
d) Maria tenha uma gravidez resultante de estupro, será punido o aborto realizado em Maria, ainda
que seja praticado por médico.
e) Maria seja morta por seu marido, por razões da condição de sexo feminino, ocorre o crime de
feminicídio.
QUESTÃO 54 _______________________________________________________________________
José, funcionário público, é responsável pelo almoxarifado onde ficam guardados os produtos de
limpeza da repartição. Marque a alternativa CORRETA.
a) José, ao subtrair 02 resmas de papel de uma papelaria no centro comercial, cometerá crime de
peculato.
b) José tinha costume de deixar a porta do almoxarifado aberto, mas neste dia fechou a porta do
almoxarifado com cadeado, ao retornar, a porta havia sido arrombada e vários objetos foram
subtraídos, ele deve responder por peculato culposo.
c) José, ao receber vantagem indevida, infringindo dever funcional, responde por crime de corrupção
passiva, já aquele que ofereceu ou prometeu cometeu o crime de corrupção ativa.
d) José discutir com seu vizinho na porta de sua casa e este afirma que JOSÉ é um cidadão
desqualificado, ocorre nesta situação crime de desacato.
e) José, ao patrocinar interesse de seu vizinho perante a administração pública, valendo-se da
qualidade de funcionário responde por crime de advocacia administrativa; Seu vizinho responde por
corrupção passiva e tráfico de influência.
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QUESTÃO 55 _______________________________________________________________________
Durante escutas telefônicas com autorização judicial há a descoberta de um sequestro, com reféns, e de que
estes serão mortos em 2 dias. No local do cativeiro também existe um depósito com 500 quilos de drogas
que causam dependência. CAIO, um dos autores do crime, é preso, mas os reféns continuam no cativeiro
em poder de outros sequestradores. Marque a alternativa CORRETA.
a) CAIO, que confessou o sequestro, pode ser constrangido mediante ameaça e ter um sofrimento mental,
a fim de dar a informação sobre o local do cativeiro.
b) Caso um funcionário que tenha o dever de evitar a tortura se omita, deve responder por prevaricação.
c) Caso os demais criminosos sejam presos, é possível como forma de aplicar castigo pessoal submetê-los
a intenso sofrimento mental.
d) O fato de ter em depósito 500 quilos de drogas que causam dependência configura crime de tráfico de
entorpecentes, sendo perante a Constituição de 1988 um crime inafiançável e insuscetível de graça ou
anistia.
e) Após a prisão dos sequestradores, familiar de um deles adentra a penitenciária e entrega gratuitamente
pequena quantidade de drogas a um dos presos, este responderá por crime de porte de entorpecentes.

QUESTÃO 56 _______________________________________________________________________
No domingo TÍCIO reuniu-se com amigos, passando dia no quintal de sua residência, ingeriu durante esse
tempo duas cervejas. Por volta das 22h, ingere uma dose de cachaça. Mesmo não estando embriagado,
começou a ameaçar sua esposa, MARIA, bem como sua filha de 19 anos e sua sogra que mora na mesma
casa. Durante a discussão, ele quebrou a televisão da residência, rasgou todos os documentos pessoais da
sogra e chamou sua filha de prostituta. A esposa, então, liga para polícia que o conduz até à delegacia.
Marque a alternativa CORRETA.
a) A Lei Maria da Penha não deve ser aplicada à condição de sogra de José.
b) A Lei Maria da Penha não deve ser aplicada à filha de José, já que é maior de idade.
c) A violência psicológica de que trata a Lei que coíbe violência doméstica e familiar contra a mulher pode
se dar quando o autor tem conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima.
d) A violência patrimonial de que trata a Lei que coíbe violência doméstica e familiar contra a mulher pode
se dar quando o autor limita seu direito de ir e vir.
e) A violência moral de que trata a Lei que coíbe violência doméstica e familiar contra a mulher são
admitidos nos casos de crime de sedução. A filha de José no caso foi vítima de calúnia.

QUESTÃO 57 _______________________________________________________________________
TITO, policial civil, está sendo ameaçado, decidiu então comprar um revólver calibre 38, para ter uma arma
extra. Vai até o centro da cidade e compra de Antônio um revólver calibre 38, com a numeração raspada.
Antônio, o vendedor, 25 anos de idade, também, ofereceu a ele uma pistola de uso exclusivo das forças
armadas. Marque a alternativa CORRETA.
a) TITO na condição de policial pode utilizar durante as suas diligências o revólver comprado de Antônio
como uma segunda arma.
b) Caso TITO deixe a arma comprada apenas em sua casa, não há cometimento de crime.
c) Caso TITO seja preso, poderá pagar uma fiança estabelecida pelo delegado, e ser solto.
d) Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais têm o porte de arma de fogo regulado
em Lei, devendo realizar comprovação de capacidade técnica e de aptidão física.
e) É possível aos residentes em áreas rurais, sendo maiores de 25 (vinte e cinco) anos, que comprovarem
depender do emprego de arma de fogo para prover a subsistência de sua família, a concessão do porte
de arma de fogo na categoria caçador para subsistência.
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QUESTÃO 58 _______________________________________________________________________
TICIO, agente penitenciário, em determinado dia está trabalhando com MEVIO, servidor administrativo
cedido pela prefeitura, quando chegam policiais e entregam um preso de nome PEDRO, informando
que havia uma determinação administrativa de encaminhamento daquele preso. Ocorre que não
apresentam nenhum documento, os policiais informam que iriam encaminhar em poucas horas a
documentação. TICIO e MEVIO recebem o preso. Como era hora do almoço, deixam o local na
responsabilidade de Antônio que é amigo dos dois. ANTÔNIO é um lavador de carros que
eventualmente faz a limpeza da viatura do presídio, mas, neste dia, estava sendo insultado pelo preso
PEDRO, aproveita então que está sozinho, causando lesão grave no preso. Marque a alternativa
CORRETA.
a) O agente penitenciário deve receber o preso, devendo fazer constar em livro o horário de
recebimento do mesmo.
b) O agente deve receber o preso e providenciar a realização do exame de corpo de delito.
c) Para a lei de abuso de autoridade apenas TICIO é autoridade nesta situação descrita.
d) Antonio responde pelo abuso de autoridade mesmo não sendo funcionário público.
e) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa e civil, sendo cabível ao caso
apenas uma sanção administrativa de advertência a ANTONIO e a TICIO.
QUESTÃO 59 _______________________________________________________________________
TICIO é enfermeiro de uma maternidade, durante a madrugada verificando que uma paciente de 19
anos de idade estava dormindo sob efeito de anestésicos praticou conjunção carnal com a mesma.
Marque a alternativa CORRETA.
a) Praticou o crime de estupro.
b) Praticou o crime de estupro e de violência sexual mediante fraude.
c) Praticou o crime de estupro de vulnerável que também é considerado hediondo.
d) Praticou o crime de estupro que também é considerado hediondo.
e) Caso seja condenado por crime hediondo terá direito a progressão após o cumprimento de 2/5 (dois
quintos) se for reincidente.
QUESTÃO 60 _______________________________________________________________________
JOSÉ e PEDRO foram despedidos do emprego. Os dois foram para casa revoltados. JOSÉ mora na
zona rural e sua casa fica isolada. Ele pegou 20 litros de gasolina e incendiou a casa, mas naquela
semana ninguém tomou conhecimento desse incêndio. Já seu amigo PEDRO, que mora num conjunto
habitacional, também incendiou sua casa, mas foi necessário, neste caso, a intervenção dos bombeiros,
para que o fogo não se alastrasse para os vizinhos. Durante a operação, TICIO aproveitou e furou duas
mangueiras que estavam sendo usadas pelos bombeiros, prejudicando o trabalho. Duas semanas
depois, a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos. Marque a alternativa CORRETA.
a) PEDRO e JOSÉ responderão pelo crime de incêndio.
b) Poderá ocorrer responsabilização de PEDRO pelo crime de incêndio.
c) Não há crime a ser punido.
d) TICIO responde por crime de dano.
e) TICIO responde por crime de dano e por crime de incêndio.
CONCURSO PÚBLICO – SEJUS/PI - 2016 – CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO

26

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
QUESTÃO 61 _______________________________________________________________________
Conforme dispõe o Código de Processo Penal, nos crimes de Ação Pública o inquérito policial será
iniciado:
a) de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento
do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
b) somente mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público.
c) de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, que representará o
ofendido, já que este não poderá requerer o início do inquérito.
d) somente a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
e) por solicitação do Ministro da Justiça em qualquer caso.
QUESTÃO 62 _______________________________________________________________________
A ação Penal é o poder-dever de provocar o Poder Judiciário para decidir a conduta definida em lei
como crime. Acerca da Ação Penal, assinale a opção CORRETA.
a) O direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação, se esta já estiver em curso, será
exclusivamente do ofendido, não podendo o seu cônjuge lhe substituir.
b) Quando a Ação for privativa do ofendido, o Ministério Público não poderá aditar a queixa.
c) Sempre é possível o perdão por parte da vítima durante o inquérito policial.
d) O Ministério Público não poderá desistir da Ação Penal.
e) Existindo três querelados identificados na ação é possível o perdão a apenas um deles, desde que
seja nos autos da Ação.
QUESTÃO 63 _______________________________________________________________________
Almerinda, domiciliada em São Luis-MA, foi sequestrada em Teresina-PI, onde passou alguns dias em
cativeiro, posteriormente foi levada pelos sequestradores para a cidade de Fortaleza-CE, onde foi
desvendado o crime e presos os sequestradores. Em face a esta situação, pode-se dizer que será
competente para processar a Ação Penal:
a) o juízo de São Luis, uma vez que Almerinda era lá domiciliada.
b) com exclusão de qualquer outro, o juízo de Teresina, pois foi o local no qual foi iniciada a infração.
c) o juízo de Fortaleza-CE, com exclusão de qualquer outro.
d) o juízo que primeiro tiver praticado algum ato do processo ou de medida a esta relativa.
e) o juízo de Fortaleza-CE, por ter sido lá praticado o último ato de execução do crime.
QUESTÃO 64 _______________________________________________________________________
Samuel teve voz de prisão dada por Agostinho, seu vizinho que é alfaiate, quando tentava esfaquear
sua madrasta. Neste caso é possível dizer:
a) Agostinho jamais poderia prender Samuel, pois não é policial.
b) Agostinho poderia prender Samuel em 48 (quarenta e oito) horas depois, se a polícia não tivesse
chegado ao local.
c) Em face do flagrante delito, Agostinho poderia sim ter dado voz de prisão a Samuel.
d) Agostinho somente poderia dar voz de prisão a Samuel, se este tivesse cometido o crime contra
sua genitora.
e) Samuel somente poderia ser preso em flagrante, se ele tivesse levado para a Delegacia de Polícia
a faca com a qual tentara esfaquear sua madrasta.
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QUESTÃO 65 _______________________________________________________________________
A Lei. 7.960/89 trata sobre Prisão Temporária, uma espécie de prisão cautelar decretada em casos
específicos. A respeito da Prisão Temporária, marque a alternativa INCORRETA.
a) Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial.
b) Caberá prisão temporária quando houver fundado receio de autoria no crime de genocídio durante
o inquérito policial.
c) Caberá prisão temporária quando houver fundado receio de participação do indiciado no crime de
estupro.
d) Caberá prisão temporária durante a ação penal.
e) A prisão temporária pode ocorrer durante o inquérito policial.
QUESTÃO 66 _______________________________________________________________________
O habeas corpus é uma garantia constitucional que se obtém por meio da ação uma ordem escrita
tutelando a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, e de não ser preso. Sobre o Habeas Corpus
marque a alternativa CORRETA.
a) Pode ser paciente qualquer pessoa natural ou jurídica.
b) É medida que tutela o direito de permanecer, de ir e vir, de não ser preso em nenhuma situação.
c) É medida que protege direito líquido e certo.
d) É medida que tutela o direito de permanecer, de ir e vir e de não ser preso.
e) É medida que tutela o direito patrimonial, mesmo quando por ordem de autoridade judiciária
incompetente.
QUESTÃO 67 _______________________________________________________________________
Marque a resposta CORRETA a respeito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos.
a) O processo e julgamento nestes crimes competirá ao chefe imediato do funcionário público.
b) A queixa ou a denúncia poderão ser anônimas, não necessitando, inicialmente, de nenhum
documento que a instrua ou de qualquer declaração sobre a impossibilidade de apresentação de
provas.
c) Os crimes de responsabilidade são crimes inafiançáveis.
d) Se o servidor público se achar fora da jurisdição do juiz, será considerado revel.
e) O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do
acusado ou do seu defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação.
QUESTÃO 68 _______________________________________________________________________
Acerca da Assistência destinada aos presos nos Estabelecimentos Prisionais, pode-se afirmar:
a) a assistência jurídica integral e gratuita é destinada aos presos, independentemente, de seus
recursos financeiros para constituir advogado.
b) o ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa.
c) a assistência social tem por finalidade amparar o preso, doando-lhe auxílio reclusão.
d) o Brasil sendo um país laico, não é possível assistência religiosa ao preso.
e) a assistência à saúde do preso terá caráter preventivo e curativo, desde que, exclusivamente, no
estabelecimento prisional.
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QUESTÃO 69 _______________________________________________________________________
A Lei de Execução Penal estabelece que as faltas disciplinares são classificadas em leves, médias e graves.
Marque a alternativa que NÃO trata de falta grave quanto ao condenado à pena privativa de liberdade:
a) tiver de posse de aparelho celular.
b) fugir.
c) participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina.
d) provocar acidente de trabalho.
e) não manter sua higiene pessoal e de sua cela.
QUESTÃO 70 _______________________________________________________________________
Pode-se afirmar que a autoridade policial, assim que tiver conhecimento da prática da infração penal deverá:
a) intimar às partes para formular quesitos sobre que diligências periciais pretendem fazer.
b) telefonar para o local, a fim de determinar que não se alterem o estado e a conservação das coisas, até
sua chegada.
c) apreender os objetos que tiverem relação com o fato, depois que já tiverem sido liberados pelos peritos
criminais.
d) entregar os pertences do ofendido e do indiciado para seus respectivas familiares.
e) preparar um relatório assinado por, pelo menos, três testemunhas que presenciaram o fato.

LEGISLAÇÃO APLICADA
QUESTÃO 71 _______________________________________________________________________
Em relação aos policiais civis e aos servidores públicos do Estado do Piauí. Marque a alternativa CORRETA.
a) É seu dever manter-se com conduta compatível à moralidade pública.
b) É proibido remeter a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, mesmo em situações
transitórias e de emergência.
c) O servidor será demitido, caso ocorra incontinência pública e escandalosa ou vício de jogos proibidos
por decreto.
d) É dever do policial civil agir com moderação e efetuar o devido disparo de arma de fogo em região não
mortal quando ocorrer a tentativa de fuga de preso.
e) O servidor em razão do princípio da moralidade administrativa sempre será demitido, caso seja
condenado criminalmente por qualquer crime.
QUESTÃO 72 _______________________________________________________________________
PEDRO foi condenado por crime de roubo a 9 (nove) anos de reclusão, tendo a sentença transitada em
julgado. Tem início a execução da pena. PEDRO foi encaminhado à penitenciária. Marque a alternativa
CORRETA.
a) Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, serão
submetidos, obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica
adequada e indolor.
b) A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado e dos Municípios, objetivando prevenir as
contravenções e orientar o retorno à convivência em sociedade.
c) A assistência material ao preso e ao internado consistirá somente no fornecimento de alimentação e
vestuário segundo a lei de execução penal.
d) O estabelecimento prisional disporá de instalação e serviços que atendam aos presos nas suas
necessidades pessoais, sendo proibida a venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela
Administração.
e) Por razões de segurança nas prisões de segurança máxima será assegurando o acompanhamento
médico à mulher no pré-natal não sendo possível no pós-parto.
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QUESTÃO 73 _______________________________________________________________________
Após julgamento que transitou em julgado foram condenados 3(três) autores de um crime. Em razão de
participação delituosa, ANTÔNIO foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, BENTO foi condenado a 5
(cinco) anos de reclusão e CARLOS foi condenado a 9 (nove) anos de reclusão, este, porém foi
considerado semi-imputável. Marque a alternativa CORRETA.
a) A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado.
b) A penitenciária de homens deve ser construída em local próximo ao centro urbano.
c) A colônia Agrícola, Industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime aberto.
d) O estabelecimento penal poderá ter lotação acima do compatível com a sua estrutura e finalidade
desde que determinado pelo diretor do estabelecimento penal e que exista também a ordem
judicial.
e) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis.
QUESTÃO 74 _______________________________________________________________________
CAIO foi condenado a 5 (cinco) anos e seis meses, no regime semiaberto. Marque a alternativa
CORRETA.
a) CAIO esta impedido de ter direito à saída temporária, tal direito ocorrerá, caso passe ao regime
aberto, com a fiscalização por meio da monitoração eletrônica.
b) É dever do condenado que usa equipamento eletrônico abster-se de violar o dispositivo de
monitoração eletrônica e, caso ocorra, poderá acarretar a regressão do regime.
c) A monitoração eletrônica só será revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
d) CAIO estará obrigado a comparecer à justiça, a fim de ser fiscalizado o dispositivo de monitoração
eletrônica, não existindo obrigação de receber visita de servidor responsável pela monitoração
eletrônica.
e) Caso CAIO seja encaminhado à Colônia Agrícola, deverá ser sempre alojado em cela individual
que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório.
QUESTÃO 75 _______________________________________________________________________
A sentença penal condenatória será executada nos termos da lei de execução penal, nos termos da lei
de organização judiciária local, bem como em resolução do CNJ, devendo compor o processo de
execução, além da guia, no que couber, peças e informações determinadas na resolução do CNJ. Qual
destas peças é citada na resolução?
a) Interrogatório do executado apenas em juízo.
b) Cópia do inquérito policial.
c) Qualificação completa do executado e da vítima.
d) Certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa.
e) Nome e endereço do tutor se houver.
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QUESTÃO 76 _______________________________________________________________________
José, após ser condenado, tomou conhecimento através de seu advogado que poderá remir, por
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Foi informado também da Recomendação
nº 44 de 2013 do CNJ que trata da remição da pena pelo estudo, qual aspecto deve ser observado
quanto à remição pela leitura. Marque a alternativa CORRETA.
a) A participação do preso será de forma obrigatória, disponibilizando-se ao participante um exemplar
de obra literária.
b) Assegurar, o quanto possível, a participação no projeto de presos nacionais e estrangeiros
submetidos à prisão cautelar.
c) O preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 31 (trinta e um) dias para a leitura da obra.
d) Para que haja a efetivação dos projetos, deve-se garantir que nos acervos das bibliotecas existam,
no mínimo, 10 (dez) exemplares de cada obra a ser trabalhada no desenvolvimento de atividades.
e) O preso terá o prazo de 20 (vinte) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra, apresentando ao final do
período resenha a respeito do assunto.
QUESTÃO 77 _______________________________________________________________________
MEVIO é preso condenado e cumpre pena no Sistema Prisional Piauiense, estando, portanto sujeito à
disciplina carcerária. Marque a alternativa CORRETA.
a) MEVIO cometeu falta leve ao simular doença para eximir-se de dever legal.
b) MEVIO cometeu falta média ao deixar de executar o trabalho e as ordens recebidas.
c) MEVIO cometeu falta grave ao perturbar o repouso noturno.
d) MEVIO cometeu falta leve, ao atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de
urbanidade frente aos servidores.
e) MEVIO cometeu falta média, ao praticar atos de comércio de qualquer natureza, sem autorização.
QUESTÃO 78 _______________________________________________________________________
Ao ato de indisciplina de preso condenado no Sistema Prisional Piauiense deve ser observado o
respectivo procedimento disciplinar, sendo cabíveis sanções. Em relação ao tema, é CORRETO afirmar
que pode ocorrer:
a) Advertência escrita.
b) Suspensão por até 40 (quarenta) dias.
c) Restrição de direitos por até 60 (sessenta) dias.
d) A advertência escrita de caráter educativo aplicável também às infrações de natureza grave.
e) O isolamento na própria cela que não pode exceder a 30 (trinta) dias.
QUESTÃO 79 _______________________________________________________________________
Marque a alternativa CORRETA. Compete ao Estado do Piauí concorrentemente com a União, legislar
sobre:
a) Direito civil, financeiro, transporte público, econômico e urbanístico.
b) Orçamento, financeiro, penitenciário, econômico e comercial.
c) Direito financeiro, tributário, penitenciário, econômico e urbanístico.
d) Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e penal.
e) Direito tributário, comercial, penitenciário, eleitoral e urbanístico.
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QUESTÃO 80 _______________________________________________________________________
Marque a alternativa CORRETA. O texto da Constituição do Estado do Piauí assegura a todos o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo,
de harmonizá-lo, racionalmente, com as necessidades do desenvolvimento socioeconômico para as
presentes e futuras gerações. Assim, são áreas de preservação permanente:
a) Os manguezais e carnaubais.
b) As nascentes dos rios e os babaçuais.
c) Os manguezais e as áreas deltáticas.
d) As ilhas marítimas e as os carnaubais.
e) As nascentes dos rios e as ilhas fluviais.

2. PROVA ESCRITA DISSERTATIVA
Ao longo da vida, construímos conhecimentos a partir de estudos, vivências,
experiências, interações com nossos semelhantes e com a própria natureza. Levando em conta
esses conhecimentos e atentando para os textos motivadores apresentados, redija um texto
dissertativo-argumentativo, em prosa, respeitando os preceitos normativos da modalidade escrita
formal da língua portuguesa sobre o tema: A ESCOLHA DE UMA CARREIRA PROFISSIONAL:
MOTIVAÇÕES E AS CONSEQUÊNCIAS.
Lembre-se:
O seu texto deverá apresentar uma proposta para o problema que você trouxer à discussão.
O seu ponto de vista deverá ser discutido e defendido a partir de argumentos consistentes,
selecionados e apresentados de forma coesa e coerente.

TEXTO 01
Como escolher uma profissão?
- Rogério Martins (Psicólogo) Meu pai queria que eu fosse engenheiro. Minha mãe escolheu advocacia. Minha avó
sonhava com Medicina. Escolhi Psicologia e durante o curso quase mudei para Publicidade e
Propaganda. Esta história é real e acontece com a maioria dos jovens e até mesmo os adultos já
estabilizados profissionalmente. A pergunta é: que profissão escolher? Afinal, ela o acompanhará
para o resto da vida!
Até alguns anos atrás era relativamente mais fácil, pois o leque de possibilidades era
bem menor; em contrapartida, estas poucas profissões poderiam não ser aquelas que fariam a
felicidade de muitas pessoas. O mercado de trabalho atualmente é bastante profícuo no
oferecimento de novas atividades, profissões e oportunidades. Isto tem duas leituras possíveis:
quanto maior a amplitude, mais chance de se descobrir a “verdadeira vocação”.
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Porém, paradoxalmente isto torna mais difícil escolher aquilo que tem a ver com sua
personalidade, pois são tantas possibilidades que nem sempre aquela que tem mais a ver é a
melhor remunerada ou que trará o status desejado.
(...)
(http://carreiras . empregos.com.br/como escolher uma profissão – acesso em 20.08.16)

TEXTO 02

O Mercado de Trabalho e a Sociedade Atual
- Virgínia Origuela -

O trabalho existe desde a antiguidade, quando as pessoas trabalhavam
para sobreviver. A necessidade de comer, de ter onde dormir era o que determinava
a necessidade de trabalhar. Hoje em dia graças à evolução humana e tecnológica,
as características do trabalho mudaram, assim como a visão do empregador e as
chances de quem está a procura de um trabalho.
(...)
A sociedade atual busca não somente por uma melhora na qualificação
de mão de obra, mas por parcerias que acrescentem, por pessoas com boas ideias,
que saibam ouvir e não somente mandar, por uma melhora no convívio social e no
trato que temos com relação às pessoas ao nosso redor.
O mundo precisa de pessoas que entendam de gente e de sentimentos
e não somente de teorias, teorias permeiam o hoje, mas uma pessoa motivada é o
futuro do nosso amanhã. Um bom trabalho é aquele que desempenhamos com
prazer. É preciso gostar do que se faz, para, só assim, um dia saber fazer e crescer.
(...)
(http://www.gostodeler.com.br./o_mercado_de_trabalho_e_a_sociedade_atual)
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