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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01- Considere os enunciados a seguir:  
 

I.  Angélica conquistou amigos, sinceros companheiros e uma nova família em seu novo 
local de trabalho. 

 
II. Angélica conquistou amigos sinceros, companheiros e uma nova família em seu novo 
local de trabalho.  

 
Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  

 
( )  No 1° enunciado, o vocábulo “sinceros” exerce a função de adjunto adnominal do 
substantivo “companheiros”.  

 
( ) No 2° enunciado, o vocábulo “sinceros” exerce a função de complemento nominal 

do substantivo “amigos”. 
 
( )  A diferença de sentido entre os dois enunciados deve-se à posição da vírgula em 

cada uma dessas frases.  
 

( )  A alteração na posição da vírgula alterou o tipo de predicado. Em I, tem-se predicado 
verbal e em II, verbo-nominal.  
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 

a) F, F, V, V  
b) V, F, F, V  
c) F, V, F, V  

d) V, F, V, F  
 

02 - Assinale a alternativa em que as palavras estão acentuadas corretamente.  
 

a) Há pesquisas sobre robôs inocuos que instalarão telescópios na Lua para observar a 
galáxia.  
 

b) Naquela manhã, Pedro saiu taciturno para a sala recôndita após a conversa com o 
pérfido homem de chapéu. 

 
c) Aproximo-me suavemente do momento em que os filósofos e os imbecis tem o 
mesmo destino. 

 
d) A Secretaria de Segurança Pública intervem, sempre que necessário, em favor da 

população.   
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03 - Leia a charge a seguir e assinale a alternativa incorreta. 

 

 
 

a) O texto faz uso da prosopopeia, ou seja, da personificação de objetos inanimados 

para representar as mudanças tecnológicas. 
 
b) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão da direita, é o sujeito da oração.  

 
c) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão da direita, é o vocativo da oração.  

 
d) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão da direita, alude à novidade tecnológica.  

 

04 - Assinale a alternativa em que o uso de letra maiúscula está incorreto.  

 
a) Para aqueles que estudam, Julho e Dezembro são meses de lazer e descanso.  
 

b) No sábado, a jovem recebeu um belo buquê de flores porque era o Dia dos 
Namorados.   

 
c) Avenida 15 de Novembro, 1025. Este é o endereço do curso de Administração 

gratuito.  
 
d) O Sistema Único de Saúde passa por vários problemas. Faltam médicos e 

equipamentos.  
 

05 - Leia o texto para responder a questão. 
 
Coisas Antigas 

 
   [...] “Depois de cumprir meus afazeres voltei para casa, pendurei o guarda-chuva a 

um canto e me pus a contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por ele; meu velho 
rancor contra os guarda-chuvas cedeu lugar a um estranho carinho, e eu mesmo fiquei 
curioso de saber qual a origem desse carinho.  

 
    Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio que já notado por outras pessoas, de 

ser o guarda-chuva o objeto do mundo moderno mais infenso a mudanças. Sou apenas 
um quarentão, e praticamente nenhum objeto de minha infância existe mais em sua 
forma primitiva. De máquinas como telefone, automóvel etc., nem é bom falar. Mil 
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pequenos objetos de uso mudaram de forma, de cor, de material; em alguns casos, é 

verdade, para melhor; mas mudaram. [...]  
 

   O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos 
piores desregramentos futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Ele 
permaneceu austero, negro, com seu cabo e suas invariáveis varetas. De junco fino ou 

pinho vulgar, de algodão ou de seda animal, pobre ou rico, ele se tem mantido digno. 
[...]” Rubem Braga 

 
De acordo com o texto, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. 
 

I.  O texto discorre sobre um objeto de uso comum que tem resistido às mudanças que 
ocorrem naturalmente com o tempo.  

 
II.  O narrador se mostra introspectivo e expressa apatia ao observar que o guarda-
chuva se mantém obsoleto nos dias atuais.  

 
III. As expressões junco e pinho, que aparecem no último parágrafo, referem-se aos 

tipos de metais utilizados na fabricação das varetas do guarda-chuva. 
 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
 
b) Apenas a afirmativa a II está correta.  

 
c) Apenas a afirmativa I está correta.  

 
d) Apenas a afirmativa III está correta.  
 

 
06 - Assinale a alternativa em que apenas uma palavra segue a mesma regra de 

acentuação do vocábulo: automóvel. 
 
a) cascavel, lápis, matemática, Rússia.  

 
b) açúcar, hipótese, metrópole, denúncia.  

 
c) fundamental, língua, período, enciclopédia.  
 

d) níquel, camafeu, incólume, pernóstico.   
 

07 - Leia com atenção trecho do texto “O que é algoritmo?” de Ana Paula Pereira 
(TecMundo) para responder à questão a seguir. 

(adaptado)  

      Nos dias atuais e com a evolução galopante da tecnologia, dificilmente encontramos 
pessoas que nunca tenham utilizado um computador. Os propósitos podem variar 

bastante, seja para edição de textos, jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil 
de imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta. 
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      Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, você algum dia deve ter parado 

para pensar como os programas funcionam. Você deve ter feito a si mesmo esta 
pergunta: como é que o computador faz todas as tarefas exatamente da forma que 

você pede? A resposta é mais simples do que parece: ele segue as instruções que você 
passa. 

     Mas, para que ele consiga entender o que você fala, ele precisa de uma linguagem 

mais específica. Para fazer essa interpretação entre homem e máquina, foram 
desenvolvidas as linguagens de programação. Para que essa interação seja possível, 
eles são fundamentais: os algoritmos. 

      Um algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os 

procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa, como a receita de um bolo. 
Ele não responde à pergunta “o que fazer?”, mas sim “como fazer”. Em termos mais 

técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que 
devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa.  

Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática 
diariamente quando executa tarefas comuns. Como estas atividades são simples e 

dispensam ficar pensando nas instruções necessárias para fazê-las, o algoritmo 
presente nelas acaba passando despercebido. 

De acordo com o texto e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale 

a alternativa correta. 
 

a) Segundo o texto, graças ao desenvolvimento tecnológico, o uso do computador está 
amplamente difundido na sociedade e atende a atividades de diferentes graus de 
complexidade, o que torna plausível a vida sem esse recurso tecnológico. 

 
b) A expressão “nada mais”, no trecho “algoritmo nada mais é do que uma receita”, é 

uma forma pejorativa de caracterizar os algoritmos dada sua vasta utilização na 
sociedade contemporânea.  
 

c) Para explicar o conceito de “algoritmo”, a autora utiliza como estratégia didática uma 
linguagem figurada antes de fazer uma definição mais técnica. 

 
d) De acordo com o texto, algumas atividades cotidianas, por serem tão fáceis e 
automatizadas, dispensam o uso, mesmo inconsciente, dos algoritmos para serem 

realizadas. 
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08 – Leia com atenção a tira de “Hagar, o Horrível”, criada pelo cartunista Dik Browne, 

para responder à questão a seguir. 

 

                         

Considere o sentido da tira e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) A ameaça feita no primeiro quadrinho é estruturada linguisticamente com a utilização 

de uma Oração Coordenada Alternativa, assim como a resposta dada a essa ameaça. 
 
b) É possível deduzir o gênero da personagem que enuncia a fala no segundo quadrinho, 

principalmente, pela Oração Subordinada Adverbial Temporal utilizada por Hagar no 
terceiro quadrinho. 

 
c) O humor da tira é construído por meio do equívoco de Hagar que diz “homem da 
casa”, ao invés de dizer “homem do castelo”. 

 
d) A tira não compactua com a visão patriarcal de que as mulheres não podem se impor 

socialmente. 

 

09 - Leia com atenção trecho do texto “O que é algoritmo?” de Ana Paula Pereira 
(TecMundo) para responder à questão a seguir. 

(adaptado)  

      Nos dias atuais e com a evolução galopante da tecnologia, dificilmente encontramos 

pessoas que nunca tenham utilizado um computador. Os propósitos podem variar 
bastante, seja para edição de textos, jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil 

de imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta. 

      Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, você algum dia deve ter parado 
para pensar como os programas funcionam. Você deve ter feito a si mesmo esta 

pergunta: como é que o computador faz todas as tarefas exatamente da forma que 
você pede? A resposta é mais simples do que parece: ele segue as instruções que você 
passa. 

     Mas, para que ele consiga entender o que você fala, ele precisa de uma linguagem 

mais específica. Para fazer essa interpretação entre homem e máquina, foram 
desenvolvidas as linguagens de programação. Para que essa interação seja possível, 

eles são fundamentais: os algoritmos. 
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      Um algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os 

procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa, como a receita de um bolo. 
Ele não responde à pergunta “o que fazer?”, mas sim “como fazer”. Em termos mais 

técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que 
devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa.  

Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática 

diariamente quando executa tarefas comuns. Como estas atividades são simples e 
dispensam ficar pensando nas instruções necessárias para fazê-las, o algoritmo 
presente nelas acaba passando despercebido. 

Considerando o texto, os elementos de coesão referencial e a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).  

( ) No trecho “Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano”, o termo destacado 

“nessa” é a contração da preposição “em” e do pronome demonstrativo “essa”, que 
funciona como um recurso anafórico por fazer referência a algo já mencionado no texto.  

( ) No trecho “Você deve ter feito a si mesmo esta pergunta”, o termo destacado “esta” 

funciona como elemento catafórico de coesão, já que se refere a uma expressão 
enunciada posteriormente a ele no texto.  

( ) No trecho “que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma 
tarefa.”, a palavra “que” é um pronome relativo que retoma anaforicamente a expressão 

“sequência lógica”. 

( ) No trecho “Para realizar essa interação, eles são fundamentais: os algoritmos.”, o 
termo destacado “eles” é um pronome pessoal que possui no texto função anafórica, já 

que tem função de retomar um referente mencionado. 

( ) No trecho “nas instruções necessárias para fazê-las” o termo destacado “las” é um 
pronome pessoal que possui função catafórica, já que se refere a um termo utilizado 

depois dele no texto.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, V, F, V.  
 

b) F, V, V, V, F.  
 
c) F, V, F, V, V.  

 
d) V, V, F, F, F.  
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10 - Leia com atenção um trecho de uma reportagem sobre “Mães solo” para responder 
à questão a seguir. (Adaptado) 

      É muito comum escutarmos por aí as pessoas utilizando a expressão “mãe solteira” 
para se referir àquelas mulheres que criam sozinhas os seus filhos. E por que não é 

adequado utilizarmos essa expressão? 

      O termo “mãe solo” surgiu como uma forma de dar enfoque ao compromisso 
assumido pela mãe em se responsabilizar pelos cuidados da criança por ela gerada ou 

adotada. Mas é importante entendermos a maternidade como algo muito complexo, 
que se dá para além do estado civil da mulher. 

      Se o pai não divide a criação com a mãe igualitariamente, 50 a 50% do tempo, ela 
ainda será considerada uma mãe solo – mesmo que ele coloque seu nome na certidão 

do filho(a), pague a pensão que deve e veja a criança algumas vezes durante a semana. 
(...) Infelizmente ainda existe uma cultura que viabiliza esse comportamento masculino 

de isenção perante a paternidade, mas o contrário parece impensável para as 
mulheres,que ainda são alvo de críticas, caso não cumpram suas funções maternas de 
maneira esperada. 

      Segundo dados colhidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
em 2005, 10,5 milhões de famílias já eram compostas por mulheres sem cônjuge e com 
filhos,sendo elas as principais responsáveis pela criação dos mesmos. Nos últimos 10 

anos, o número de “mães solo” no Brasil aumentou em mais de um milhão. Ao mesmo 
tempo, a taxa de fecundidade caiu de 2,38 filhos por mulher para 1,9, em 2010. Esse 

decréscimo está ligado ao aumento da escolaridade feminina, que teve sua presença 
intensificada tanto no ensino médio como nas universidades, superando os números 
masculinos neste mesmo processo.  

De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 

assinale a alternativa correta. 
 

a) O texto é um gênero em que predomina a sequência tipológica injuntiva já que 
incentiva a compra de contraceptivos que evitariam o aumento do número de mães solo 

no Brasil. 
 
b) A sequência textual predominante no texto acima é a narrativa, pois explora detalhes 

e informações caracterizando singularmente os raros casos de maternidade solo no 
Brasil. 

 
c) A reportagem pode ser lida como um texto informativo que além de atualizar a 
nomenclatura sobre maternidade solo, faz uso de dados numéricos que contextualizam 

a realidade das mães no Brasil.  
 

d) O trecho é prioritariamente argumentativo ao defender de modo enfático pontos de 
vista sobre a necessidade de planejamento familiar para evitar assim que crianças 
cresçam sem a presença do pai.  

 
 

 
 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
10 

11 - De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 

assinale a alternativa correta.  
 

a) No trecho “para se referir àquelas mulheres”, verifica-se que o verbo “referir” exige, 
de acordo com as regras de regência verbal, a presença da preposição “a”. 
 

b) No trecho “isenção perante a paternidade”, o termo destacado “a” é uma preposição. 
 

c) No trecho “o contrário parece impensável para as mulheres”, a expressão em 
destaque “para as mulheres” é um objeto indireto. 
 

d) No trecho “está ligado ao aumento da escolaridade feminina”, a expressão em 
destaque “ao aumento da escolaridade feminina” é um objeto direto preposicionado.  

 
12 - Leia o infográfico (Pinimg) para responder à questão. 

 

                      

 

Sobre as informações contidas no infográfico, assinale a alternativa correta. 

a) O infográfico informa sobre como hábitos cotidianos produzem certos tipos de 
neurotransmissores e quais são as consequências da liberação destas substâncias em 

nosso corpo e nossa vida. 
 
b) De acordo com o infográfico, a endorfina, produzida pelo consumo de chocolate, é 

nociva ao nosso organismo e precisa ser evitada. 
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c) A coluna central do infográfico aponta todas as vitaminas que precisamos consumir 

cotidianamente para cultivar uma vida saudável. 
 

d) De acordo com o infográfico, a troca de afetos produz melatonina que é o 
neurotransmissor que melhora a qualidade de nosso sono.  
 

 

13 - A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta.  
 

a) De acordo com o texto, o termo “mãe solo” faz referência a mulheres que assumiram 
completamente ou majoritariamente os cuidados e a responsabilidade por seus filhos. 
 

b) O termo “mãe solo” não discrimina a maternidade adotiva podendo ser empregado 
para referir-se tanto a mães de filhos biológicos como de filhos adotivos. 

 
c) A diferença de uso das expressões “mãe solteira” e “mãe solo” reside no fato de 
deslocar a compreensão da maternidade para além do estado civil da mulher. 

 
d) O decréscimo do número de “mães solo” no Brasil se deve, entre outros fatores, ao 

aumento da escolaridade feminina.  
 

14 - Leia atentamente um trecho da entrevista realizada pelo jornal “A tarde” com o 
consultor de marketing Mario Persona para responder à questão. (Adaptado) 

      A Tarde: O que você tem a dizer sobre pessoas que "sofrem" uma espécie 
de ansiedade tecnológica, aquele tipo de situação que envolve a falta de 
capacidade de controle quando o assunto é dominar programas e utilização do 

micro? 

      Mario Persona: Essa ansiedade é comandada pela necessidade. Hoje saber estar 
familiarizado com a tecnologia da informação é tão necessário quanto foi no passado 

estar familiarizado com a pena — saber escrever. Nossos sentidos foram expandidos e 
a entrada e saída de dados que recebemos do ambiente depende agora desses 
acessórios tecnológicos. 

      A Tarde: Em muitos casos, a pessoa perde as estribeiras e parte para a 
solução mais "irracional" possível: pode até mesmo dar umas pancadas no 
micro... 

      Mario Persona: Já fiz isso. Felizmente não quebrou nada. Até hoje o micro resolve 

inventar uma novidade nas horas mais impossíveis. É a impressora que para na hora 
de imprimir aquela proposta urgente. É a Internet que decide ficar muda quando mais 

preciso enviar ou receber meus e-mails, ou pesquisar algo. 

      A Tarde: No caso de a pessoa ter mais de três contas de e-mail, a seu ver, 
isso seria uma forma de ansiedade ou dispersão? O que acha disso? 

      Mario Persona: Hoje é preciso ter mais de uma conta de e-mail, às vezes até por 

segurança ou prevenção. Aconselho que toda pessoa tenha pelo menos três contas. 
Uma da empresa onde trabalha, um e-mail pessoal ligado a toda sua rede de 
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relacionamentos e uma terceira conta, de preferência dessas de provedores gratuitos, 

que é útil para ser usada nesses sites de Internet que pedem seu e-mail e depois enviam 
propaganda. Obviamente você não deve usar essa conta para contatos importantes.  

Leia o trecho extraído do texto e assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas, preservando o seu sentido original e respeitando 
a Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 

          “Até hoje o micro _____. É a impressora _____ proposta urgente.”  

a) tem mania de causar dificuldades operacionais nos momentos mais impróprios./ que 

resolve interromper a impressão daquela 
 
b) resolve gerar problemas sem solução, devido à hora em que acontecem./ cuja a 

impressão dá algum problema justamente no momento de imprimir  
 

c) , nas piores horas, costuma dar problemas./ em que apresenta, no pior momento, 
problemas na impressão daquela 
 

d) decide criar um problema novo nos momentos menos inconvenientes./ que decide 
dar problema no momento de imprimir 

 

15 - Leia com atenção a tira de “Calvin e Haroldo”, criada pelo cartunista Bill Watterson, 
para responder à questão. 

                    

 

De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. No primeiro quadrinho, é possível classificar a pergunta que Calvin faz para a mãe 
como uma pergunta retórica.  

II. A expressão “batendo as botas”, no terceiro quadrinho, é uma figura de linguagem 

conhecida como hipérbole.  

III. O adjetivo “belo”, no terceiro quadrinho, é utilizado com uma conotação irônica. 
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a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  

 
c) Apenas a afirmativa II está correta.  
 

d) Apenas a afirmativa III está correta.   

 

16 - Leia atentamente um trecho da entrevista realizada pelo jornal “A tarde” com o 

consultor de marketing Mario Persona para responder à questão. (Adaptado) 

      A Tarde: O que você tem a dizer sobre pessoas que "sofrem" uma espécie 
de ansiedade tecnológica, aquele tipo de situação que envolve a falta de 
capacidade de controle quando o assunto é dominar programas e utilização do 

micro? 

      Mario Persona: Essa ansiedade é comandada pela necessidade. Hoje saber estar 
familiarizado com a tecnologia da informação é tão necessário quanto foi no passado 

estar familiarizado com a pena — saber escrever. Nossos sentidos foram expandidos e 
a entrada e saída de dados que recebemos do ambiente depende agora desses 

acessórios tecnológicos. 

      A Tarde: Em muitos casos, a pessoa perde as estribeiras e parte para a 
solução mais "irracional" possível: pode até mesmo dar umas pancadas no 
micro... 

      Mario Persona: Já fiz isso. Felizmente não quebrou nada. Até hoje o micro resolve 

inventar uma novidade nas horas mais impossíveis. É a impressora que para na hora 
de imprimir aquela proposta urgente. É a Internet que decide ficar muda quando mais 

preciso enviar ou receber meus e-mails, ou pesquisar algo. 

      A Tarde: No caso de a pessoa ter mais de três contas de e-mail, a seu ver, 
isso seria uma forma de ansiedade ou dispersão? O que acha disso? 

      Mario Persona: Hoje é preciso ter mais de uma conta de e-mail, às vezes até por 

segurança ou prevenção. Aconselho que toda pessoa tenha pelo menos três contas. 
Uma da empresa onde trabalha, um e-mail pessoal ligado a toda sua rede de 
relacionamentos e uma terceira conta, de preferência dessas de provedores gratuitos, 

que é útil para ser usada nesses sites de Internet que pedem seu e-mail e depois enviam 
propaganda. Obviamente você não deve usar essa conta para contatos importantes.  

De acordo com a leitura atenta do texto acima e com a Gramática Normativa 

da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
 

a) A palavra “pena” no trecho “estar familiarizado com a pena” é sinônima de “dó” e 
refere-se ao sentimento de quem se solidariza com as pessoas não familiarizadas com 
as novas tecnologias de informação. 

 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
14 

b) As aspas utilizadas para destacar a palavra “irracional” no trecho “parte para a 

solução mais ‘irracional’ possível” têm função de alertar o leitor para que o sentido 
dessa palavra é carregado de ironia. 

 
c) As reticências utilizadas no trecho a seguir “até mesmo dar umas pancadas no 
micro...” têm função de ocultar uma ou mais palavras de baixo calão, inadequadas ao 

gênero textual em questão. 
 

d) Apesar de não responder explicitamente à última pergunta, é incorreto dizer que o 
entrevistado não se posiciona, já que ele a responde indiretamente. 
 

17 - Leia atentamente a notícia e o artigo de opinião abaixo para responder a questão  

Texto I  

(Adaptado)  

Fogo destrói Museu Nacional, mais antigo centro de ciência do País  

   RIO - Um incêndio de grandes proporções destruiu o acervo do Museu Nacional, na 
zona norte do Rio, na noite deste domingo, 2. Especializado em história natural e mais 

antigo centro de ciência do País, o Museu Nacional completou 200 anos em junho em 
meio a uma situação de abandono. Não houve feridos.  

   O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h30 e rapidamente chegou ao local, mas, na 

madrugada de segunda, o fogo permanecia fora de controle. Dois andares foram 
bastante destruídos, e parte do teto, de madeira, caiu. Segundo o comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros do Rio, o coronel Roberto Robadey, o prédio não corre risco de 

desabar. As paredes externas do prédio são bastante grossas, diz ele, e, embora 
antigas, resistiram ao fogo. “Algumas partes internas desabaram”, afirmou.  

   Segundo informações do canal GloboNews, às 3h desta segunda-feira, já havia sido 

iniciado pelos Bombeiros o trabalho de rescaldo após apagar os últimos focos do 
incêndio. A equipe que trabalha no local trata de resfriar os escombros para, em 
seguida, fazer uma avaliação do estado do edifício e, finalmente, adentrar o museu.  

   O comandante dos bombeiros contou também que os dois hidrantes existentes ao 
redor do imóvel não funcionaram. Por isso, o combate ao fogo começou com atraso. 
(...)  

   Segundo Robadey, o prédio não tinha um sistema adequado de proteção contra 

incêndios. A legislação que exige esse tipo de estrutura é de 1976, quando o prédio já 
tinha mais de cem anos. Conforme o comandante dos bombeiros, há cerca de um mês 

representantes do museu procuraram os bombeiros para tratar da instalação de um 
sistema de proteção contra incêndios.  

   “Não vai sobrar praticamente nada. Todo o prédio foi atingido. Um absurdo o descaso 
e abandono que estava esse museu icônico. É como se queimassem o Louvre ou o 

Museu de História Natural de Londres”, lamentou o vice-diretor do Museu Nacional, Luiz 
Fernando Dias Duarte. (...)  
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(Fonte: o Estado de São Paulo) 

 

Texto II  

(Adaptado)  

Incêndio do Museu Nacional foi um crime  

JOSÉ NÊUMANNE, O Estado de S.Paulo  

Os 20 milhões de itens expostos ao público, objetos de pesquisa e testemunhas à mão 
da memória e da História do Brasil, ainda ardiam no incêndio que devastou o Museu 

Nacional da Quinta da Boa Vista, por não haver água nos hidrantes do prédio enquanto 
vários oportunistas já vinham à tona para se aproveitarem da tragédia.  

    O esqueleto de Luzia, a mulher mais antiga do continente, resistente a 12 mil anos 

de intempéries, era apenas uma imagem virtual quando os repórteres dos telejornais, 
enfrentando a desinformação absoluta com a necessidade de falar alguma coisa, 
noticiaram que a polícia terá de descobrir e revelar se o incêndio foi acidental ou 

criminoso. (...) Minhas senhoras, meus senhores, o que se assistiu na noite de domingo 
passado foi ao assassinato sem piedade de milhares de anos da História do País e da 

humanidade pelas castas que dilapidam há séculos o patrimônio público. A 
documentação do registro da passagem do mamífero bípede, impropriamente definido 
como racional, e da identidade nacional de uma pretensa civilização, instalada nestes 

tristes trópicos em substituição à barbárie dos silvícolas, anterior a ela, virou cinzas 
molhadas pelos jatos impotentes de uma (!) escada de bombeiros jorrando água 

suficiente para apagar uma fogueira junina, se muito.  

    (...)  

   O ministro da Cultura, Sérgio de Sá Leitão, disse que “certamente a tragédia poderia 
ter sido evitada”, numa tentativa absurda de transferir apenas para os governos 

anteriores as causas do desastre, que, segundo Walter Neves, antropólogo que 
pesquisava o esqueleto de Luzia, foi “anunciado”. A culpa não é apenas do governo 
atual, é claro, mas é principalmente deste. Leitão age como um sujeito que cai do 

décimo andar, sai caminhando e pergunta aos transeuntes o que aconteceu. E ninguém 
foi demitido! (...)  

(Fonte: o Estado de São Paulo) 

A partir da leitura atenta dos dois textos acima, analise as afirmativas abaixo 

e assinale a alternativa correta. 

I. O objetivo principal do texto 1 é o de informar o leitor, o que é conseguido pelo 
predomínio de trechos argumentativos em relação aos narrativos. 

II. No último parágrafo do texto 1, há um trecho argumentativo enunciado pelo vice-

diretor do Museu Nacional, que, por meio do discurso direto, opina sobre o fato ocorrido.  
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III. O texto 2 é marcado pela enunciação subjetiva, que intenciona, por meio de 

estratégias argumentativas, expor uma convicção, um julgamento, do seu autor.  

IV. A transcrição literal da fala do ministro da Cultura é utilizada, no último parágrafo 
do texto 2, como estratégia argumentativa pelo autor do texto, já que, assim como 

Sérgio de Sá Leitão, ele culpabiliza os governos anteriores e o atual pelo incêndio 
ocorrido. 

a) Apenas as afirmativas I, III estão corretas.   

 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
 

c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
 

d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
 

18 - Leia com atenção a história mítica “La Loba” escrita por Clarissa Pinkola Estés, 
com tradução de Waldéa Barcellos, para responder a questão. 

      La Loba (Adaptado) 

      Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos 
já viram. Como nos contos de fadas da Europa oriental, ela parece esperar que cheguem 
até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo.  

      Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra 
especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, 
apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. (...)  

      O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e 

conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é 
cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. 

Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos.  

      Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas (...), leitos secos de rios, à 
procura de ossos de lobos e, quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o 

último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua 
frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar.  

      Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços 
sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do 

lobo começam a se forrar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La 
Loba canta um pouco mais, e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo 

forma uma curva para cima, forte e desgrenhado.  

      La Loba canta mais, e a criatura-lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta, 
com tanta intensidade que o chão do deserto estremece, e enquanto canta, o lobo abre 
os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro.  
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      Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando 

água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de 
repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte.  

      Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr-

do-sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, 
porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo — algo da alma.  

(Fonte: ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos. Mitos e histórias 

do arquétipo da mulher selvagem. Tradução Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Editora 
Rocco, 1994, pg. 43-44.) 

Sobre a interpretação da história, assinale a alternativa incorreta.   
 

a) La Loba é uma personagem mítica que recolhe ossos, especialmente ossos de lobo 
e, quando consegue recolher e formar um esqueleto inteiro, por meio de seu canto, 

consegue atribuir vida novamente à criatura-lobo. 
 
b) La Loba simpatiza com o que pode se perder no mundo, por isso, recolhe ossos 

abandonados em lugares como montanhas e leitos secos de rios e também parece 
esperar no deserto por pessoas perdidas que estejam à procura de algo. 

 
c) As palavras “circunspecta”, “crocitar” e “cacarejar” são palavras que, na tessitura 

textual, são responsáveis por caracterizar La Loba como mais próxima dos animais que 
dos seres humanos. 
 

d) As criaturas-lobo, revividas pelo canto de La Loba, ao saírem correndo pelo 
desfiladeiro, em algum momento de sua corrida, quer pela velocidade ou quer por terem 

sido tocadas por algo – como a água, um raio de sol ou de luar – transformam-se em 
mulheres.  

19 - Com base na análise textual da história “La Loba”, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.  

I. Os dois primeiros parágrafos da história podem ser caracterizados como descritivos 
pelo fato de o narrador ter como prioridade a caracterização da personagem, marcando, 
assim, a inexistência de progressão temporal. 

II. O trecho “Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus 

braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas 
do lobo começam a se forrar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pelos”, 

pode ser caracterizado como narrativo pela existência de uma progressão temporal.  

III. A história pode ser compreendida como um texto argumentativo visto que defende 
um mito e conta com a descrição e a narração estratégias argumentativas para 
sustentar a existência de La Loba.  

IV. O texto acima apresenta uma unidade de sentido, pois apresenta progressão 
temporal, encadeamento lógico e centralidade temática, podendo, assim, ser 
caracterizado como dissertativo.  
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Estão corretas as afirmativas:  

a) I, II e III apenas.  

 
b) I e II apenas.  

 
c) III apenas.    

 
d) III e IV apenas.   

 

20 - Leia com atenção a tirinha abaixo e responda a questão 

 

                           

 

Sobre a interpretação do quadrinho, assinale a alternativa correta.  

a) Os quatro quadrinhos são justificativas que sustentam e caracterizam a afirmação 

inicial do título induzindo o leitor a se apaixonar e comprar livros. 
 

b) A sequência de afirmações nos quatro quadrinhos descrevem hábitos de pessoas que 
sofrem com o consumo excessivo de livros. 
 

c) O primeiro quadrinho demonstra como a personagem sente dificuldades com as 
regras de acentuação gráfica pela ausência do hábito de leitura. 

 
d) O adjetivo “viciado” presente no título da tirinha possui uma conotação positiva se 
amparado pela descrição de satisfação vivenciada pela personagem nos quatro 

quadrinhos. 
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21 - De acordo com a leitura atenta do cartaz publicado abaixo e com a Norma Padrão 
da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:  

 

                         

I. A partir da análise textual do cartaz acima, é correto dizer que, com exceção do gato 

e do cachorro expostos na primeira coluna, todos os donos dos animais foram 
responsáveis por abandoná-los.  

II. Na frase “A culpa não é deles. É de quem os abandonou” os termos destacados 
retomam termos enunciados no texto e têm o mesmo referente. 

III. Na frase “A minha dona é alérgica” o termo destacado é um predicativo do objeto.  

IV. A oração “Roí um sapato” é formada, sintaticamente, por um verbo transitivo direto 
e um objeto direto. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.  
 

b) Apenas as afirmativas II e IV são corretas.   
 

c) Apenas as afirmativas III e IV são corretas.  
 

d) Apenas a afirmativa IV está correta.  
 

22 - Leia com atenção a história mítica “La Loba” escrita por Clarissa Pinkola Estés, 
com tradução de Waldéa Barcellos, para responder a questão. 

La Loba (Adaptado) 

      Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos 
já viram. Como nos contos de fadas da Europa oriental, ela parece esperar que cheguem 
até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo.  
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      Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra 

especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, 
apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. (...)  

      O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e 

conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é 
cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. 

Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos.  

      Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas (...), leitos secos de rios, à 
procura de ossos de lobos e, quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o 
último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua 

frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar.  

      Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços 
sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do 

lobo começam a se forrar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La 
Loba canta um pouco mais, e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo 
forma uma curva para cima, forte e desgrenhado.  

      La Loba canta mais, e a criatura-lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta, 
com tanta intensidade que o chão do deserto estremece, e enquanto canta, o lobo abre 
os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro.  

      Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando 

água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de 
repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte.  

      Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr-

do-sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, 
porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo — algo da alma.  

(Fonte: ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos. Mitos e histórias 

do arquétipo da mulher selvagem. Tradução Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Editora 
Rocco, 1994, pg. 43-44.) 

De acordo com o texto e a Norma Culta da Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa correta: 
 
a) No trecho “e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente”, o acento 

grave é facultativo no termo destacado. 
 

b)  No trecho “Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto”, as 
palavras destacadas desempenham mesma função sintática”. 
 

c)  Nos trechos “quando o último osso”, “quer pela incidência” e “um rio respingando 
água”, as palavras destacadas recebem acento gráfico devido à mesma regra 

gramatical. 
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d) No trecho “Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de 

se perder para o mundo”, as palavras destacadas têm a mesma classificação 
morfológica.  

 

23 - Leia com atenção o artigo abaixo, “O que é inconsciente”, da psicanalista Carmelita 
Gomes Rodrigues, para responder a questão. 

(adaptado)  

      O inconsciente refere-se a conteúdos mentais/emocionais não acessados pela razão, 

pela consciência. É composto de memórias esquecidas, experiências reprimidas, 
percepções subliminares, experiências afetivas, sensações e intuições. É como um 
“espaço” psíquico que funciona como um “baú” repleto de fantasias, desejos e emoções 

de difícil controle. (...)  

      O inconsciente se expressa, mas por meio de símbolos e reações autônomas. 
Externaliza seus “alertas”, recados e anseios autênticos de diferentes formas, inclusive 

por meio dos sonhos (...). Também ocorrem expressões do inconsciente por meio dos 
chistes (humor), atos falhos (comportamentos inesperados), lapsos de linguagem, 

expressão artísticas (desenhos, pinturas, modelagens, etc.) e associação livre de ideias 
(fala livre sem crítica e sem preocupação com a coerência).  

      São, ainda, exemplos concretos de expressões do inconsciente: chamar uma pessoa 
pelo nome de outra; uma palavra que escapa fora do contexto; comportamentos não 

planejados ou fazer algo e depois não reconhecer o ato como sendo ação própria. Após 
essas “escapadas” do inconsciente as pessoas se questionam: “por que fiz isso?”, “por 

que disse isso?”. Vazou do inconsciente! (...)  

      Por que um conteúdo é reprimido?  

      Por ser doloroso.  

      A dinâmica do psiquismo humano mobiliza, conduz o organismo para a 
sobrevivência, recorrendo a artifícios que evitem a “destruição” do ser. Os caminhos de 

sobrevivência são os mais variados possíveis, inclusive a neurose, a psicose, a negação 
e o “esquecimento”, entre muitos outros. Mas com o decorrer do tempo, o recalque vai 

perdendo a eficiência e os conteúdos começam a escapar, a se mostrar por meio dos 
caminhos citados acima.  

      O ideal é livrar-se do sofrimento antes de chegar ao limite de tolerância do 
psiquismo e do corpo. No processo analítico, é possível recordar, reviver e elaborar a 

vivência traumática, fazendo com que a pessoa esvazie o complexo e recupere a 
autonomia de seu funcionamento. 

      (...) A doença não é inimiga, mas uma aliada da vida. É o protesto do corpo, é como 

se ele estivesse dizendo: “Chega! Eu não aguento mais (...)”. O corpo dá esse grito de 
alerta por meio dos sintomas, das doenças. Alteração no sono, ansiedade, medos, 
depressão, pânico são alguns dos “protestos” do psiquismo via soma (corpo). É daí que 

vem o termo somatizar. Ouça seu corpo! (...) 
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Com base na leitura e interpretação do artigo acima, assinale a alternativa 

incorreta.  
 

a) O inconsciente é um espaço psíquico que pode se manifestar por meio dos sonhos, 
chistes, atos falhos, lapsos de linguagem e expressões artísticas. O processo analítico 
é a única forma de o sujeito recuperar a autonomia e o controle destas manifestações. 

 
b) Sensações e intuições fazem parte da composição do que a autora chama de espaço 

inconsciente, podendo, assim, serem entendidas como conteúdos passíveis de produzir 
símbolos e manifestações autônomas.  
 

c) Conteúdos reprimidos são artifícios de sobrevivência do psiquismo que com o passar 
do tempo perdem sua eficiência, gerando assim manifestações de diversas ordens, fora 

do controle consciente e racional do sujeito. 
 
d) Corpo e mente estão conectados para a autora visto que a movimentação psíquica 

tem no soma, ou seja, no corpo, seu lugar de manifestação e dinâmica. É possível 
entender pelo texto que somatizar é apresentar no corpo uma movimentação psíquica. 

 

24 - Leia atentamente a tira abaixo de “Calvin e Haroldo”, criada pelo cartunista Bill 
Watterson, para responder à questão. 

                   

Considerando a tira acima, analise as afirmativas e assinale a alternativa 

correta. 

I. A expressão “Olhe para isso” no primeiro quadrinho é um exemplo de trecho injuntivo 
presente na tira, já que o verbo conjugado no modo imperativo incita o interlocutor a 
uma ação, no caso, a de atentar para a inundação causada por ele.  

II. O segundo quadrinho possui uma incoerência textual interna, já que no primeiro 
quadrinho Calvin afirma que não fez nada ao pai e, em seguida, se contradiz dizendo 
que estava procurando o fio dental.  

III. Os três últimos quadrinhos apresentam três sequências narrativas distintas, que 

são enunciadas pelo garoto com a intenção de se isentar da responsabilidade e da 
consequência de sua traquinagem. 

IV. O humor da tira está no fato de que o pai é tratado como ingênuo, por acreditar na 

explicação absurda dada pelo menino no último quadrinho. 

a) Apenas as alternativas I, III, e IV estão corretas.  
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b) Apenas as alternativas I e III estão corretas.  
 

c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.  
 
d) Apenas as alternativas II e III estão corretas.   

 

25 - Eduardo Galeano, escritor uruguaio, faz uma compilação de histórias trazendo 
mulheres como protagonistas. Inicia seu livro intitulado Mulheres com o capítulo 

“Sherazade”. Leia abaixo este capítulo e responda a questão. 

Para se vingar de uma, que o havia traído, o rei degolava todas. 

No crepúsculo se casava, na alvorada enviuvava.  

Uma atrás da outra, as virgens perdiam a virgindade e a cabeça. 

Sherazade foi a única que sobreviveu à primeira noite, e depois continuou trocando 
uma história por cada novo dia de vida.  

Essas histórias, por ela escutadas, lidas ou imaginadas, a salvavam da decapitação. As 

dizia em voz baixa, na penumbra do quarto, sem outra luz que a da lua. Dizendo essas 
histórias sentia prazer, e dava prazer, mas tomava muito cuidado. Às vezes, em pleno 

relato, sentia que o rei estava examinando seu pescoço.  

Se o rei se aborrecesse, estava perdida.  

De medo de morrer nasceu a maestria de narrar.  

Ref. In: GALEANO, Eduardo. Mulheres. Tradução de Eric Nepomuceno e Sergio Faraco. 
Porto Alegre, RS: L&PM, 2017.  

Sobre a interpretação do texto acima, assinale a alternativa incorreta: 

a) Sherazade se gaba da sua astúcia por escapar do destino trágico das outras virgens 

que a precederam, por meio de sua habilidosa capacidade de narrar e extrema beleza. 
 

b) A história de Sherazade conta que as histórias ouvidas, lidas ou imaginadas por ela 
foram a real causa dela não ser decapitada pelo rei. 

 
c) O rancor do rei foi gerado por ele ter sido traído por uma mulher, e, como resposta, 
degolava todas as suas esposas depois da primeira noite, com exceção de Sherazade. 

 
d) O prazer proporcionado e sentido por Sherazade em suas noites com o rei era 

suscitado pelas narrativas que ocupavam a madrugada, na penumbra do quarto. 
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26 - Leia com atenção o poema da poeta mineira Ana Martins Marques, abaixo, e 

responda a questão. 

Pense em quantos anos foram necessários para chegarmos a este ano quantas cidades 
para chegarmos a esta cidade   

e quantas mães, todas mortas, até tua mãe  

quantas línguas até que a língua fosse esta  

e quantos verões até precisamente este verão  

este em que nos encontramos neste sítio  

exato  

à beira de um mar rigorosamente igual  

a única coisa que não muda porque muda sempre  

quantas tardes e praias vazias foram necessárias para  

chegarmos ao vazio  

desta praia nesta tarde  

quantas palavras até esta palavra, esta  

             Ref. https://revistapolen.com/seis-poetas-brasileiras-contemporaneas/ 

Com base na interpretação do poema acima assinale a alternativa correta. 

 
a) A dimensão da passagem do tempo é construída nos versos do poema pelo 

encadeamento das rimas e da repetição de palavras. 
 
b) O eu-lírico do poema cria em suas palavras uma representação da passagem do 

tempo, demonstrando como cada evento carrega em si uma somatória constante de 
transformação, exceto o mar que é igual por sempre mudar.  

 
c) O sarcasmo, característica central para a interpretação do poema, tem seu ponto alto 
no verso “e quantas mães, todas mortas, até tua mãe”. 

 
d) O verbo “pense”, que inicia o poema, propõe uma reflexão melancólica e saudosista, 

apontando a inutilidade da vida humana.  
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27 - 

                Planta Amazônica pode ajudar a criar novos neurônios 

      Chamada de camapu, a planta amazônica tem o poder de produzir novos neurônios 
no hipocampo, sendo uma esperança para tratamento de doentes de Alzheimer.  

      O caminho para um tratamento eficaz de doenças neurodegenerativas, como o 

Alzheimer, pode estar bem mais perto do que você pensava. Uma substância 
encontrada no caule de uma planta amazônica poderá ser usada em medicamentos 
fitoterápicos para o combate ao Alzheimer.  

      A planta chamada camapu, encontrada nas regiões do interior do Pará e na periferia 

de Belém, é muito conhecida por sua atividade antiprotozoária e anti-infamatória. 
Pesquisadores da Universidade Federal do Pará descobriram que uma substância 

encontrada nessa planta tem o poder de estimular a produção de novos neurônios no 
hipocampo, região do cérebro associada à memória.  

      Com a produção de novos neurônios, estimulados pela substância, é provável que 
haja novas conexões entre as células do cérebro, revertendo a perda da memória 

recente, característica comum em doentes de Alzheimer. 

      Os cientistas também apostam que, ao usar o medicamento à base do camapu, 
também seja possível uma reversão da morte neural, muito comum em pacientes que 

apresentam depressão. 

      “Estamos falando da criação de novos neurônios, algo que não era possível a um 
tempo atrás”, diz Milton Nascimento dos Santos, do Grupo de Pesquisas Bioprospecção 

de Moléculas Ativas da Flora Amazônica da Universidade Federal do Pará.  

      Os testes já estão sendo feitos em ratos de laboratório; o próximo passo será os 
testes clínicos e a viabilidade de produzir essa substância em larga escala. Hoje, sabe-

se que uma das possibilidades de criar novos neurônios se dá por meio de exercícios 
para o cérebro.  

        Ref. http://alzheimer360.com/planta-amazonica-criar-neuronios/ (adaptado) 

Com base na leitura do texto acima assinale a alternativa correta. 

 
a) A descoberta dos efeitos produzidos por plantas encontradas na Floresta Amazônica 
tem sido viabilizada e patenteada pelo Grupo de Pesquisas de Bioprospecção de 

Moléculas Ativas da Flora Amazônica da Universidade Federal da Amazônia e conta com 
apoio financeiro do Governo Federal. 

 
b) Os caminhos neuronais criados a partir do uso da substância encontrada no caule da 
planta amazônica camapu indicam que a perda de neurônios em pacientes com 

Alzheimer e pacientes com depressão é consequência de uma degeneração do 
hipocampo, região do cérebro responsável pela memória. 
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c) Devido à planta camapu ser anti-protozoária e anti-inflamatória, a produção de novos 

neurônios se deve ao fato desta planta combater a perda de memória recente em 
pacientes com Alzheimer por essa ser uma doença neurodegenerativa causada por uma 

infamação protozoária.  
 
d) A produção de neurônios no hipocampo, região do cérebro associada à memória, 

pela planta camapu é uma esperança e uma prospecção, visto que o que se conhece 
hoje é a produção de novos neurônios produzidos por exercícios para o cérebro. 

 
28 - Leia atentamente a letra da canção “O meu Guri” do compositor brasileiro Chico 
Buarque e responda a questão. 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento  

Não era o momento dele rebentar  

Já foi nascendo com cara de fome  

E eu não tinha nem nome pra lhe dar  

Como fui levando não sei lhe explicar  

Fui assim levando, ele a me levar  

E na sua meninice, ele um dia me disse  

Que chegava lá  

Olha aí! Olha aí!  

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí!  

Olha aí!  

É o meu guri e ele chega 

Chega suado e veloz do batente  

Traz sempre um presente pra me encabular  

Tanta corrente de ouro, seu moço  

Que haja pescoço pra enfiar  

Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro  

Chave, caderneta, terço e patuá  

Um lenço e uma penca de documentos  
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Pra finalmente eu me identificar  

(...)  

Chega no morro com carregamento 

Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador  

Rezo até ele chegar cá no alto 

Essa onda de assaltos está um horror  

Eu consolo ele, ele me consola  

Boto ele no colo pra ele me ninar  

De repente acordo, olho pro lado  

E o danado já foi trabalhar 

(...)  

Chega estampado, manchete, retrato  

Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

Eu não entendo essa gente, seu moço  

Fazendo alvoroço demais  

O guri no mato, acho que tá rindo  

Acho que tá lindo de papo pro ar  

Desde o começo eu não disse, seu moço!  

Ele disse que chegava lá  

Olha aí! Olha aí!  

                                          Ref. https://www.letras.mus.br/chico-buarque/66513/ 

Na canção “O Meu guri”, o compositor Chico Buarque faz um retrato de 
determinada classe social. Leia com atenção a letra e analise as afirmativas a 

seguir, depois assinale a alternativa correta: 

 

I. Os versos “Chega estampado, manchete, retrato/Com venda nos olhos, legenda e as 
iniciais” indicam o êxito do filho do eu-lírico, que alcançou a fama e prosperou na vida. 
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II. Os versos a seguir “ele um dia me disse/Que chegava lá” podem ser entendidos 

como uma promessa, enunciada em discurso indireto pelo filho do eu-lírico, de que ele 
sairia da condição social precária em que nasceu.  

III. O verso “Chega suado e veloz do batente”, no contexto da letra, atesta a 

perseverança do filho do eu-lírico em alcançar seu objetivo de vida por meio do trabalho 
honesto. 

IV. O verso “Boto ele no colo pra ele me ninar” apresenta um jogo de palavras que 

inverte a lógica usual das ações e de seus, respectivos, agentes enunciados no verso.  

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  

 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
 

29 – Observe com atenção a tirinha de “Calvin e Haroldo” e responda a questão. 

 

                        

De acordo com a leitura atenta da tira acima, de “Calvin e Haroldo” e, de acordo 

com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.  

 

I. No primeiro quadrinho há o uso do discurso indireto, já que o discurso da mãe é 
enunciado por outra personagem, no caso, por seu filho Calvin.  
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II. No segundo quadrinho a oração “que nós não entendemos realmente isto” é 

classificada como Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.  

III. Os verbos “pudermos” e “temos” no segundo quadrinho estão conjugados no modo 
indicativo.  

IV. O pronome de tratamento “você” no último quadrinho é, sintaticamente, um 

vocativo por se referir diretamente a Haroldo seu interlocutor. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.  
 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 
d)  Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

 

30 - Leia atentamente a letra da canção “O meu Guri” do compositor brasileiro Chico 
Buarque e responda a questão. 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento  

Não era o momento dele rebentar  

Já foi nascendo com cara de fome  

E eu não tinha nem nome pra lhe dar  

Como fui levando não sei lhe explicar  

Fui assim levando, ele a me levar  

E na sua meninice, ele um dia me disse  

Que chegava lá  

Olha aí! Olha aí!  

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí!  

Olha aí!  

É o meu guri e ele chega 

Chega suado e veloz do batente  

Traz sempre um presente pra me encabular  
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Tanta corrente de ouro, seu moço  

Que haja pescoço pra enfiar  

Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro  

Chave, caderneta, terço e patuá  

Um lenço e uma penca de documentos  

Pra finalmente eu me identificar  

(...)  

Chega no morro com carregamento 

Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador  

Rezo até ele chegar cá no alto 

Essa onda de assaltos está um horror  

Eu consolo ele, ele me consola  

Boto ele no colo pra ele me ninar  

De repente acordo, olho pro lado  

E o danado já foi trabalhar 

(...)  

Chega estampado, manchete, retrato  

Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

Eu não entendo essa gente, seu moço  

Fazendo alvoroço demais  

O guri no mato, acho que tá rindo  

Acho que tá lindo de papo pro ar  

Desde o começo eu não disse, seu moço!  

Ele disse que chegava lá  

Olha aí! Olha aí!  

                                          Ref. https://www.letras.mus.br/chico-buarque/66513/ 
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Na canção “O Meu Guri” existem muitos trechos irônicos, construídos pela 

contraposição da ingenuidade do discurso do eu-lírico e a gravidade da 
situação social vivida pelo filho. Considerando a canção e a ironia presente 

nela, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Nos versos a seguir “e uma penca de documentos/Pra finalmente eu me identificar”, 

há a presença de ironia, pois os documentos trazidos pelo filho eram produtos de 
roubos, que, portanto, identificavam as vítimas dos assaltos e não o eu-lírico. 

 
b) Nos versos “Eu não entendo essa gente, seu moço/ Fazendo alvoroço demais” não 
há ironia, pois representa a manifestação sincera da ingenuidade do eu-lírico, que não 

entende que o alvoroço das pessoas se deve à morte do filho. 
 

c) Nos versos “O guri no mato, acho que tá rindo/Acho que tá lindo de papo pro ar” a 
ironia está no fato de o eu-lírico achar que o seu filho está descansando no mato, 
quando, na verdade, está morto. 

 
d) No verso “Chega suado e veloz do batente”, a ironia está no fato de que o filho do 

eu-lírico não precisa correr e nem suar no seu batente. 
 

31 - Leia com atenção o poema “Guardar” do poeta brasileiro Antonio Cícero e 
responda à questão. 

Guardar  

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.  

Em cofre não se guarda coisa alguma.  

Em cofre perde-se a coisa à vista.  

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto  

é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.  

Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto  

é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é,  

estar por ela ou ser por ela. 

Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro  

Do que de um pássaro sem voos.  

Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por  

isso se declara e declama um poema:  

Para guardá-lo:  
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Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:  

Guarde o que quer que guarda um poema:  

Por isso o lance do poema:  

Por guardar-se o que se quer guardar. 

                                                                                                   (Fonte: Pensador) 

Considerando o poema acima e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  

( ) No trecho “Guardar uma coisa não é escondê-la”, o termo destacado corresponde 

ao Pronome Pessoal do caso oblíquo “a” corretamente grafado quando colocado após 
um verbo no infinitivo. 

( ) No trecho “Em cofre não se guarda coisa alguma.”, o termo destacado é uma 

Locução Adverbial.  

( ) No trecho “mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la” a expressão destacada pode 
ser substituída, sem alteração de sentido, pelo termo “ou seja”. 

( ) No trecho “Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro”, o termo destacado é 
uma Conjunção Coordenativa Adversativa.  

( ) No trecho “Guarde o que quer que guarda um poema”, o termo destacado é um 
artigo definido.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.  

a) V, V, V, F, V.  

 
b) V, V, V, F, F.  
 

c) F, F, V, V, F.  
 

d) F, V, F, F, F.  
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32 - Leia a tira de “Níquel Náusea”, criada pelo cartunista brasileiro Fernando Gonsales, 
para responder à questão. 

 

                     

A partir da interpretação da tira anterior, assinale a alternativa correta. 
 

a) No primeiro quadrinho, a palavra “chinelo” representa um símbolo de controle, que 
garante ao seu dono um poder absoluto.  

 
b) No terceiro quadrinho a oração “Não suporto filosofia barata”, a palavra “barata” é 
um vocativo, pois faz um chamamento direto à personagem. 

 
c) A tirinha é construída por um monólogo da barata que está incomodando o rato, o 

que pode ser explicado pela sua expressão facial. 
 
d) Os termos “chinelo” e “naftalina”, usados no primeiro e segundo quadrinhos, são 

adjetivos relacionados ao sujeito “barata”. 
 

33 - 

Carta ao Leitor  

Nunca te vi, sempre te amei  

(...)  

De todas as tarefas que fazem parte da rotina de redação de Galileu, a mais prazerosa 
certamente é ler as cartas dos leitores. Os fãs da revista são de fato especiais e suas 

cartas traduzem isso. São criativos, curiosos, observadores e não deixam passar nada. 
Fazem perguntas tão difíceis quanto imprevisíveis. Querem saber de tudo: do monstro 
do Lago Ness ao Projeto Genoma Humano. E não se contentam com respostas pela 

metade. Ler as dúvidas que aparecem nas cartas, os comentários sobre as reportagens 
passadas e as sugestões de futuras é gratificante para qualquer jornalista. Ainda mais 

para nós, jornalistas de Galileu, que adoramos um bom desafio.  

Felizmente, a revista conta com uma arma secreta para satisfazer tantas pessoas 
exigentes. Vou apresentá-la agora: Luiz Francisco Senne, nosso secretário de produção, 

professor de português, roqueiro, colecionador de discos de vinil e livros usados, e 
responsável pelo atendimento aos leitores. Kiko, como é muito mais conhecido, sabe 
também driblar as angústias dos nossos jovens amigos em apuros.  
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Muitos pedem ajuda a Galileu quando recebem dos professores uma tarefa complicada 

e não sabem a quem recorrer. Kiko responde delicada mas firmemente: não dá para 
fazer o trabalho escolar no lugar do aluno (é festa agora?). Mas simpatiza com o drama 

de leitores como este cuja mensagem é reproduzida acima: “Vocês não poderiam dar 
uma dica de como ir bem numa prova de física porque o meu cérebro está cansado?” 
Atendendo ao apelo levado aos repórteres por Kiko, Galileu oferece a seus leitores a 

matéria “Os cientistas alertam: não deveríamos existir”, do editor Marcelo Ferroni. Ela 
mostra que a física pode ser criativa em vez de uma aula chata. Quer ver?  

                                                  Martha San Juan França, Diretora de Redação  

Leia atentamente ao texto “Nunca te vi, mas sempre te amei” publicado na 

seção “Carta ao leitor” da revista Galileu e assinale a alternativa correta. 
 

a) Simpático aos dramas dos leitores, Kiko se recusa a fazer as tarefas dos alunos, 
principalmente quando se trata de tarefas com questões delicadas e complexas. 
 

b) No título “nunca te vi, mas sempre te amei”, a palavra “te” faz referência a Martha 
San Juan França, Diretora de Redação da revista Galileu. 

 
c) Luiz Francisco Senne é apontado como “professor de português, roqueiro, 
colecionador de discos de vinil e livros usados”, o que o ajuda a efetivamente ser um 

excelente responsável pelo atendimento dos leitores.  
 

d) O trecho “Querem saber de tudo: do monstro do Lago Ness ao Projeto Genoma 
Humano.” exemplifica a imprevisibilidade temática das perguntas feitas pelos leitores, 
que abordam assuntos de natureza mítica-fantástica a temas de concreta relevância 

científica.  
 

34 -  

Leia com atenção o trecho do livro A contadora de filmes do escritor chileno 

Hernán Rivera Letelier, traduzido para o português por Eric Nepomuceno e 
responda à questão. 

Naquele tempo descobri que todo mundo gosta que alguém conte histórias. Todos 

querem sair da realidade um momento e viver esses mundos de ficção dos filmes, das 
radionovelas, dos romances. Gostam até que alguém lhes conte mentiras, se essas 

mentiras forem bem contadas. Essa é a razão do êxito dos embusteiros de fala hábil.  

Sem nem ter pensado nisso, para eles eu tinha me transformado numa fazedora de 
ilusões. Numa espécie de fada, como dizia a vizinha. Minhas narrações de filme os 
tiravam daquele amargo nada que era o deserto, e mesmo que fosse por um instante 

os transportava a mundos maravilhosos, cheios de amores, sonhos e aventuras. Em 
vez de vê-los projetados numa tela, em minhas narrações cada um podia imaginar 

esses mundos ao seu bel prazer.  

Certa vez li por aí, ou vi num filme, que quando os judeus eram levados pelos alemães 
naqueles vagões fechados, de transportar gado – com apenas uma ranhura na parte 

alta para que entrasse um pouco de ar –, enquanto iam atravessando campos com 
cheiro de capim úmido, escolhiam o melhor narrador entre eles e, subindo-o em seus 
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ombros, o elevavam até a ranhura para que fosse descrevendo a paisagem e contando 

o que via conforme o trem avançava. 

Eu agora estou convencida de que entre eles deve ter havido muitos que preferiam 
imaginar as maravilhas contadas pelos companheiro a ter o privilégio de olhar pela 

ranhura. 

Sobre a interpretação do trecho acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) A narradora relaciona o ato de narrar histórias a uma necessidade ficcional falaciosa, 
visto que as pessoas sentem necessidade de narrativas mentirosas e de embusteiros 
de fala hábil. 

 
b) Ao comparar-se com os judeus que eram transportados em vagões de gado, a 

narradora busca evidenciar como ela se sente amarrada a uma profissão opressora, 
quase como uma sentença de morte. 
 

c) O trecho destacado marca um momento de descoberta da narradora sobre a 
necessidade que as pessoas têm de ouvirem histórias, e de como sua atuação como 

narradora de filmes proporcionava a quem a ouvia momentos de prazer e liberdade 
imaginativa.  
 

d) Segundo a narradora, os narradores judeus preferiam negar completamente a 
realidade e criar, sem acesso à paisagem de fora do vagão, mundos ficcionais 

maravilhosos. 
 
35 - Leia com atenção o poema “Guardar” do poeta brasileiro Antonio Cícero e 

responda à questão. 

Guardar  

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.  

Em cofre não se guarda coisa alguma.  

Em cofre perde-se a coisa à vista.  

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto  

é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.  

Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto  

é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é,  

estar por ela ou ser por ela. 

Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro  

Do que de um pássaro sem voos.  
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Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por  

isso se declara e declama um poema:  

Para guardá-lo:  

Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:  

Guarde o que quer que guarda um poema:  

Por isso o lance do poema:  

Por guardar-se o que se quer guardar. 

                                                                                                   (Fonte: Pensador) 

Com base na leitura e interpretação do poema acima, assinale a alternativa 
incorreta.  

 
a) A centralidade temática do poema consiste na tentativa do eu-lírico compreender e 

ressignificar de forma profunda e particular o sentido da palavra “guardar”. 
 
b) Nos versos “Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro/ Do que um pássaro 

sem voos”, o eu-lírico busca, de forma poética, parafrasear a imagem do ditado popular 
“mais vale um pássaro na mão do que dois voando”, preservando o seu sentido original. 

 
c) Nos versos “Em cofre não se guarda coisa alguma/ Em cofre perde-se a coisa à vista”, 
o poema cria um paradoxo ao desconstruir a utilidade, por definição, atribuída ao objeto 

cofre afirmando que uma coisa em um cofre se perde de algum modo. 
 

d) O eu-lírico compreende que escrever, publicar, declarar e declamar um poema é uma 
forma de guardar o assunto que este poema contém. 
 

36 - Carta ao Leitor  

Nunca te vi, sempre te amei  

(...)  

De todas as tarefas que fazem parte da rotina de redação de Galileu, a mais prazerosa 
certamente é ler as cartas dos leitores. Os fãs da revista são de fato especiais e suas 

cartas traduzem isso. São criativos, curiosos, observadores e não deixam passar nada. 
Fazem perguntas tão difíceis quanto imprevisíveis. Querem saber de tudo: do monstro 
do Lago Ness ao Projeto Genoma Humano. E não se contentam com respostas pela 

metade. Ler as dúvidas que aparecem nas cartas, os comentários sobre as reportagens 
passadas e as sugestões de futuras é gratificante para qualquer jornalista. Ainda mais 

para nós, jornalistas de Galileu, que adoramos um bom desafio.  

Felizmente, a revista conta com uma arma secreta para satisfazer tantas pessoas 
exigentes. Vou apresentá-la agora: Luiz Francisco Senne, nosso secretário de produção, 
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professor de português, roqueiro, colecionador de discos de vinil e livros usados, e 

responsável pelo atendimento aos leitores. Kiko, como é muito mais conhecido, sabe 
também driblar as angústias dos nossos jovens amigos em apuros.  

Muitos pedem ajuda a Galileu quando recebem dos professores uma tarefa complicada 

e não sabem a quem recorrer. Kiko responde delicada mas firmemente: não dá para 
fazer o trabalho escolar no lugar do aluno (é festa agora?). Mas simpatiza com o drama 

de leitores como este cuja mensagem é reproduzida acima: “Vocês não poderiam dar 
uma dica de como ir bem numa prova de física porque o meu cérebro está cansado?” 
Atendendo ao apelo levado aos repórteres por Kiko, Galileu oferece a seus leitores a 

matéria “Os cientistas alertam: não deveríamos existir”, do editor Marcelo Ferroni. Ela 
mostra que a física pode ser criativa em vez de uma aula chata. Quer ver?  

                                                  Martha San Juan França, Diretora de Redação  

De acordo com o texto acima e com a Gramática Normativa da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) No trecho “Kiko, como é muito mais conhecido, sabe também driblar as angústias 

dos nossos jovens amigos em apuros.”, o termo destacado é classificado como Verbo 
Transitivo Direto e Indireto. 

 
b) No trecho “Muitos pedem ajuda a Galileu quando recebem dos professores uma 

tarefa complicada”, a oração destacada é classificada como Oração Subordinada 
Adverbial Temporal. 
 

c) No trecho “Ainda mais para nós, jornalistas de Galileu, que adoramos um bom 
desafio.” a expressão destacada é classificada como Aposto. 

 
d) No trecho “Ela mostra que a física pode ser criativa em vez de uma aula chata.”, o 
termo destacado é classificado como conjunção integrante.  

 
37 -  

Wi-fi faz mal para a saúde? 

(adaptado) 

As ondas wi-fi, utilizadas para transmitir internet para vários aparelhos móveis como o 

celular ou o notebook, não apresentam qualquer risco para a saúde, mesmo durante a 
infância ou gravidez. 

Isto acontece porque o tipo de ondas utilizadas é de muito baixa intensidade, sendo até 

100 mil vezes mais fracas que as ondas de um micro-ondas, que também não 
prejudicam a saúde. Além disso, a maior parte dos roteadores ficam a mais de um 
metro do utilizador, o que reduz para mais de metade a intensidade original.  

Desta forma, e segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso normal de ondas 
wi-fi não é capaz de provocar qualquer tipo de alteração no material genético das células 
e, por isso, também não leva ao desenvolvimento de mutações que possam provocar 

câncer em adultos ou problemas de desenvolvimento nas crianças. 
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Tipos de radiação que prejudicam a saúde  

As ondas eletromagnéticas capazes de alterar as células e prejudicar a saúde são 

aquelas que possuem um comprimento de onda inferior ao da luz visível, o que inclui a 
radiação do sol, conhecida como ondas UV e os raio X, por exemplo. Normalmente a 

exposição prolongada e sem proteção a este tipo de radiação pode levar ao surgimento 
de câncer.  

No entanto, todos os outros tipos de radiação que possuem comprimento de onda 

maior, como os infra-vermelhos, as micro-ondas ou as ondas de rádio não conseguem 
alterar as células e, por isso, são seguros para a saúde.  

Dentro desta escala, a ondas de wi-fi possuem um comprimento de onda superior às 
ondas de raio, o que as torna ainda mais seguras que todas as outras.  

                                                                                              (Fonte: Tua Saude)  

De acordo com a leitura atenta do texto acima, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta:  

I. A utilização dos aparelhos eletrônicos, quando feita a uma distância segura do 
roteador, a menos de um metro, reduz de forma significativa a intensidade das ondas 

wi-fi, o que torna ainda mais inofensiva a ação dessas ondas à saúde. 

II. O infográfico é um tipo de texto que, normalmente, mistura a linguagem verbal e 
não-verbal e tem a função de condensar informações importantes presentes no corpo 

do texto, sintetizando-as para o leitor. De acordo com isso, é possível dizer que o 
infográfico presente no texto pode responder, por si só, à pergunta feita no título.  

III. Alguns tipos de ondas eletromagnéticas podem ser muito nocivos à saúde, 

dependendo do comprimento das ondas emitidas.  

IV. O texto diferencia os tipos de ondas eletromagnéticas: as que podem ou não causar 
danos à saúde; caracterizando-o como um texto expositivo, em que predominam as 

sequências narrativas. 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
39 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  

 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
 

d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
 

 
38 – De acordo com o texto anterior e com a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) No trecho “as ondas de um micro-ondas, que também não prejudicam a saúde.”, 

a oração é classificada como Oração Subordinada Adjetiva Explicativa. 
 
b) No trecho “a maior parte dos roteadores ficam a mais de um metro do utilizador”, o 

verbo destacado também concordaria corretamente com o sujeito a que se refere caso 
tivesse sido escrito no singular, “fica”.  

 
c) No trecho “As ondas eletromagnéticas capazes de alterar as células e prejudicar a 

saúde são aquelas que possuem um comprimento de onda inferior ao da luz 
visível”, a expressão destacada é uma Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 
 

d) No trecho “um comprimento de onda superior às ondas de raio”, a expressão 
destacada é um objeto indireto. 

 

39 - Leia a tirinha de “Hagar”, criada pelos cartunistas Dik Browne e Chris Browne, e 
responda à questão. 

 

                    

 

Considerando a tirinha acima e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 

analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  

( ) A possibilidade de existir um espião na tripulação é confirmada pelo texto não-verbal 
da tira.  

( ) A palavra “Psst”, no primeiro quadrinho, é um advérbio de negação.  

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
40 

( ) No trecho “sobre nosso ataque a Inglaterra” a palavra destacada deveria, 

obrigatoriamente, receber o acento grave, indicativo de crase.  

( ) A expressão “Por que”, no primeiro quadrinho”, deveria receber acento circunflexo, 
sendo reescrita como “Por quê”.  

( ) A oração “que o rei tenha implantando um espião entre nós!!” é uma Oração 

Subordinada Substantiva Subjetiva.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

a) F, F, V, F, V.  
 

b) V, V, F, V, F.  
 

c) V, F, V, F, V.  
 
d) V, V, F, F, F.  

 

40 - Leia com atenção um trecho da matéria “A leitura em cada fase da primeira 
infância” e responda à questão. 

A leitura deve ser uma atividade da escola e da família, começando quando o bebê 

ainda está no útero. Para você, que atua na Primeira Infância (período da gestação aos 
seis anos), cabe a tarefa de mostrar aos pais como ler faz bem às crianças, ajudando 

seus filhos a se tornarem bons leitores.  

Quanto mais palavras a criança conhecer, aos dois anos de idade, mais ela estará 
preparada para vivenciar suas relações sociais e aproveitar a pré-escola, obtendo 
melhores resultados em leitura e matemática, com mais autocontrole e menos 

ansiedade. Estas foram as principais conclusões de pesquisadores das universidades do 
Estado da Pensilvânia, Califórnia Irvine e Columbia (EUA).  

Por isso, o papel dos pais é essencial, já que esse contato com a leitura deve começar 

durante a gestação e se intensificar no dia a dia da família.  

Mas como contar histórias para o feto? Qual o texto mais adequado para um recém-
nascido? Poesia também é bom? Dúvidas pertinentes que você pode ajudar a sanar, 

dando algumas orientações. No caso de pais “grávidos”, vale a leitura, em voz alta, de 
livros que eles curtam, assim como cantar, recitar poemas e conversar com o bebê, 
acariciando a barriga da mãe.  

Para crianças maiores, dos três aos cinco anos, as histórias podem ser mais complexas, 
como os contos de fadas. A diversidade também é legal. Ler notícias de jornais, revistas, 
tirinhas de histórias em quadrinhos, tudo é novidade. Estimular a criança a ler para os 

pais é outra atividade importante e desafiadora.  
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O importante é que, em qualquer idade, o hábito de ler faça parte do cotidiano da escola 

e da família, assim como comer, brincar e dormir. 

                                                                   (Fonte: Blog Desenvolvimento Infantil) 

Com base na interpretação do texto anterior, assinale a alternativa incorreta:  
 

a) No trecho “Para você, que atua na Primeira Infância (período da gestação aos seis 
anos), cabe a tarefa de mostrar aos pais como ler faz bem às crianças, ajudando seus 

filhos a se tornarem bons leitores.”, a palavra destacada é um pronome de tratamento 
utilizado, nesse contexto, para se referir a certa categoria profissional. 
 

b) A primeira infância é definida no texto como o período compreendido dos 0 aos 6 
anos, tendo, como marco do encerramento desta etapa, a entrada da criança na pré-

escola.  
 
c) No trecho “No caso de pais ‘grávidos’, vale a leitura, em voz alta, de livros que eles 

curtam”, a utilização de aspas, no termo destacado, ressalta a intencionalidade do autor 
em usar uma expressão coloquial. 

 
d) É possível afirmar que brincar, comer e dormir estão no mesmo patamar de 
importância que a leitura para o desenvolvimento infantil, podendo ser compreendido, 

então, como um hábito cotidiano necessário.  
 

41 - 

Texto 

 

      No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”, ou seja, uma 
forma de conciliar todos os interesses, criando uma relação aceitável entre o solicitante, 

o funcionário-autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando as motivações 
profundas de ambas as partes são conhecidas; ou imediatamente, quando ambos 

descobrem um elo em comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo 
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o fato de se ter nascido na 
mesma cidade). A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do 

gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma 
resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é a forma típica do “jeitinho”. Uma de 

suas primeiras regras é não usar o argumento igualmente autoritário, o que também 
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do funcionário. De fato, quando 
se deseja utilizar o argumento da autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato 

de força que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está falando?”, em que não 
se busca uma igualdade simpática ou uma relação contínua com o agente da lei atrás 

do balcão, mas uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. De modo 
que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se um “não pode do não pode” feito 
pela invocação do “Sabe com quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito 

foi dado. “Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois polos de uma 
mesma situação. Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um modo 

conflituoso e direto de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, de 
harmonização de interesses opostos, tal como quando uma mulher encontra um homem 
e ambos, interessados num encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro 
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deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu lado, afirma um estilo em 

que a autoridade é reafirmada , mas com a indicação de que o sistema é escalonado e 
não tem uma finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, ainda mais 

alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas são lançadas.  

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem e o “jeitinho”. O que 
faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1884. P79-89, (Adaptado) .  

Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia que confere à conclusão 

um sentido figurado que deve ser entendido como uma: 
 
a) hipérbole.    

 
b) metáfora.  

 
c) antítese.   
 

d) prosopopeia.  
 

42 - No fragmento “Um é um modo harmonioso de resolver a disputa; o outro, um 
modo conflituoso e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso das construções 
em destaque que se encontram m paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada 

nesse procedimento é o emprego de:  
 

a) um termo sinônimo, equivalente.  
 
b) uma expressão de sentido mais abrangente.    

 
c) um hipônimo de caráter mais específico.   

 
d) uma nominalização de forma verbal.   

 
43 - Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”, o emprego do singular na 
forma verbal em destaque deve-se:  

  
a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.   

 
b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.  
 

c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.  
 

d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.    
 
44 - No trecho “A verdade é que a invocação da relação pessoal”, aponta-se uma 

“verdade” que se propõe inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do seguinte 
recurso linguístico: 

 
a) a conjunção “que”.  
 

b) a ausência de vírgulas.    
 

c) o primeiro artigo definido.   
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d) a omissão do sujeito.   
 

45 - No início do texto, o emprego da vírgula que segue a expressão “No Brasil” deve 
ser justificado por tratar-se de: 
 

a) uma oração intercalada.   
 

b) um aposto ilustrativo de lugar.   
 
c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.   

 
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.   

 
46 - Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o “Você sabe com quem está 
falando?”, o autor mostra que, em sua opinião, ambos são: 

  
a) práticas que fazem uso da hierarquização como mecanismo de obtenção de 

benefícios.   
 

b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das instituições em geral.  
 
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos envolvidos nas práticas.   

 
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou mecanismos protocolares.   

 

47 –  

 “A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião 
e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução 

satisfatória ou menos injusta.”  

A locução verbal destacada no trecho permite inferir, por parte do enunciador, 
uma expressão de:  

a) possibilidade.   
 

b) submissão.   
 

c) desinteresse.   
 
d) convicção.   

 
48 - Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um “jeito”’, 

para a sustentação da sua tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas que 
podem ser identificadas como: 

 
a) exemplificação e repetição de ideias.  
 

b) postura objetiva e desconstrução de tese.  
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c) generalização e inclusão do emissor no discurso.   

 
d) autoquestionamento e conformidade.   

 

49 - 

      Quando era novo, em Pringles, havia donos de automóveis que se gabavam, sem 

mentir, de tê-los desmontado “até o último parafuso” e depois montá-los novamente. 
Era uma proeza bem comum, e tal como eram os carros, então, bastante necessária 

para manter uma relação boa e confiável com o veículo. Numa viagem longa era preciso 
levantar o capô várias vezes, sempre que o carro falhava, para ver o que estava errado. 
Antes, na era heroica do automobilismo, ao lado do piloto ia mecânico, depois rebaixado 

a copiloto. [...]  

      Na realidade, os bricoleurs* de vila ou de bairro não se limitavam aos carros, 
trabalhavam com qualquer tipo de máquinas: relógios, rádios, bombas d´água, cofres. 

[...] Desnecessário dizer, assim, que desde que os carros vêm com circuitos eletrônicos, 
o famoso “até o último parafuso” perdeu vigência.  

      Houve um momento, neste último meio século, em que a humanidade deixou de 

saber como funcionavam as máquinas que utiliza. De forma parcial e fragmentária, 
sabem apenas alguns engenheiros dos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento de 
algumas grandes empresas, mas o cidadão comum, por mais hábil e entendido que 

seja, perdeu a pista há muito. Hoje em dia usamos os artefatos tal como as damas de 
antigamente usavam os automóveis: como “caixas-pretas”, com um Input (apertar um 

botão) e um Output (desliga-se o motor), na mais completa ignorância do que acontece 
entre esses dois polos.  

      O exemplo do carro não é por acaso, acredito ter sido a máquina de maior 

complexidade até onde chegou o saber do cidadão comum. Até a década de 1950, antes 
do grande salto, quando ainda se desmontavam carros e geladeiras no pátio, circulava 
uma profusa bibliografia com tentativas patéticas de seguir o rastro do progresso. [...] 

      Hoje vivemos num mundo de caixas-pretas. Ninguém se assusta por não saber o 

que acontece dentro do mais simples dos aparelhos de que nos servimos para viver. 
[...]  

      O que aconteceu com as máquinas é apenas um indício concreto do que aconteceu 

com tudo. A sociedade inteira virou uma caixa-preta. A complicação da economia, os 
deslocamentos populacionais, os fluxos de informação traçando caprichosas espirais 

num mundo de estatísticas contraditórias, acabaram por produzir uma cegueira 
resignada cuja única moral é a de que ninguém sabe “o que pode acontecer”; ninguém 
acerta os prognósticos, ou acerta só por casualidade. Antes isso acontecia apenas com 

o clima, mas à imprevisibilidade do clima o homem respondeu com civilização. Agora a 
própria civilização, dando toda a volta, se tornou imprevisível.  

(César Aira. In: Marco M. Chaga, org. Pequeno manual de procedimentos. Tradução: 

Eduardo Marquardt. Cuuritiba: Arte & Letra, 2007, p.49-51)  
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* bricoleur: aquele que faz qualquer espécie de trabalho 

Dentre as palavras abaixo, destacadas do texto, assinale aquela que é 

acentuada por razão DIFERENTE das demais.  
 

a) “rádios”.  
 

b) “relógios”.  
 
c) “ninguém”.  

 
d) “indício”.   

 
e) “contraditórias”.  
 

50 - Considere a oração “Hoje vivemos num mundo de caixas-pretas.”(5º§) para 
responder à questão. 

A oração em questão tem sua expressividade estruturada por meio da seguinte 
figura de estilo:  

a) ironia.  

b) comparação.   
c) eufemismo.   

d) metáfora.   

e) personificação.  
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INFORMÁTICA 
 

01- No aplicativo de edição de texto do pacote da Microsoft Office temos como principais 

recursos: 

 

(1) inserção de tabela. 

(2) possibilidade de autocorreção. 

(3) inserção de cabeçalho e rodapé. 

(4) ferramenta de ortografa. 

 

a) da relação apresentada somente são aplicados o 1, 2 e 3 

b) da relação apresentada somente são aplicados o 1, 2 e 4 
c) da relação apresentada somente são aplicados o 2, 3 e 4 

d) da relação apresentada somente são aplicados o 1, 3 e 4 
e) da relação apresentada todos podem ser aplicados  

 
 
02- Foi gerado, no Excel do pacote da Microsoft Office, uma planilha com os dados 

abaixo. Identifique a alternativa que apresenta a fórmula que gera o resultado 
apresentado na célula C2:   

 

                                 

a) =SOMA(A1:B2)/C1 
b) =C1/SOMA(A1:B2)  

c) =SOMA(C1:B2)/A1 
d) =A1/SOMA(B1:C2)  

e) =SOMA(A1/B2):C1 
 
 

03- O Microsoft Word possui em um dos seus diversos recursos vários tipos de letras, 
denominadas tecnicamente de fontes. Uma típica fonte, com serifa, do Microsoft Word 

é a fonte: 
 

a) MS Sans Serif 
b) Times New Roman 
c) Arial 

d) Calibri 
 

 
 
 

 
 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
47 

 

 
04- Relacione as ferramentas e aplicativos da coluna da esquerda com os 

correspondentes exemplos típicos de softwares da coluna da direita: 

 

(1) de busca e pesquisa  

(2) correio eletrônico  

(3) navegação  

(4) grupo de discussão 

 

(A) Twitter 

(B) Firefox 

(C) Bing 

(D) Outlook 

 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente as colunas. 

 

a) 1D - 2C - 3B - 4A 
b) 1C - 2D - 3B - 4A 
c) 1C - 2B - 3D - 4A 

d) 1C - 2D - 3A - 4B 
 

 
05- Em uma planilha do Microsoft Excel apresenta-se o cursor na célula A1 com o valor 
numérico de 0,02. Assinale a alternativa que apresenta como fica essa célula após clicar 

no botão com o símbolo de porcentagem (%) na aba “Página Inicial”:  
 

a) 2% 
b)  0,02% 
c) 20% 

d)  0,2%  
 

 
06- Atualmente na maioria dos teclados existe uma tecla específica com o logotipo do 
Windows (tecla Windows). Para visualizar a área de trabalho do Windows 7, quando 

alguma janela (ou aplicativo) estiver aberta, deve-se pressionar simultaneamente a 
tecla Windows com a: 

 
a) seta para cima 
b) tecla Tab 

c) barra de espaço 
d) tecla Ctrl 

 
 
07- Toda a estrutura de arquivos e diretórios pode ser vista como uma Topologia 

Hierárquica. Assim, o diretório principal, que não tem nome, é conhecido como: 
 

a) raiz (root) 
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b) pai (father)  

c) mãe (mother) 
d) corpo (body) 

 
 
08- Com base na planilha do MS-Excel 2010 abaixo assinale a alternativa que apresenta 

o resultado da fórmula: =SOMA(B2;C1)/A2+A1*B1 na célula C2: 

 

 

 

a) 870 

b) 454 
c) 570 
d) 554 

 
 

09- No MS-PowerPoint 2010 para iniciar uma apresentação desde o começo deve-se 
pressionar especificamente a tecla de função: 
 

a) F1  
b) F5 

c) F2 
d) F11  

 
 
10- Algumas contas usam um Arquivo de Dados do MS-Outlook offline. Trata-se de 

uma cópia sincronizada das mensagens salvas em um servidor e que podem ser 
acessadas de vários dispositivos e aplicativos, como o Outlook. Esse arquivo recebe a 

extensão: 

 

a) .olo 

b) .bst 
c) .moo 

d) .ost 
 
 

11- No MS-Word 2010 existe a necessidade de posicionar o cursor no início das palavras 
de um longo texto. Para tanto, deve-se pressionar simultaneamente, e por várias vezes, 

as teclas: 

 

a) CTRL + seta para a direita 
b) SHIFT + seta para a direita 

c) TAB + seta para a direita 
d) ALT + seta para a direita 
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12- Em um ambiente Microsoft Office, ou BrOffice, temos uma planilha para realizar 

uma adição de células. A fórmula correta que representa respectivamente a adição da 
célula da terceira coluna e segunda linha mais a célula da segunda coluna com a terceira 

linha será: 

 

a) =C2+B3 
b)  =3B+C2 

c) =3B+2C 
d) =C2+3B 
 

 
13- Num ambiente Linux, temos que inicializar um volume físico, devidamente 

particionado, para que ele seja reconhecido como LVM (Logical Volume Manager). O 

comando básico que deverá ser usado será:  

 

a) pvcreate 

b) vgcmake 
c) vgccreate 

d) Ivmmake 
e) pvmake  
 

 
14- Com base na planilha abaixo, retirada dos aplicativos clássicos (Microsoft Office e 

BrOffice) para elaboração de planilhas eletrônicas, assinale a alternativa que apresenta 
o resultado da fórmula: 

 

=B1-C1+A2/A1*C2+B2 

 

 

                

 

a) 8,75 

b) -58  
c) 56  
d) 106  

 
 

15- Na mesma palavra, foram utilizados vários recursos dos aplicativos clássicos 
(Microsoft Office e BrOffice) para edição de textos. Assinale a alternativa que apresenta 
os efeitos de fonte que foram aplicados, de cima para baixo:  
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a) Sublinhado - subscrito - tachado 

b) Tachado - sobrescrito - sublinhado  
c) Tachado - subscrito - sublinhado 

d) Sublinhado - sobrescrito - tachado  
 
 

16- Calcule o resultado da fórmula: 
“=MÉDIASE(A1:C2;”>=30”)”, com base na planilha abaixo, retirada dos aplicativos 

clássicos (Microsoft Office e BrOffice) para elaboração de planilhas eletrônicas: 

 

           

 

a) 40  

b) 35  
c) 45  

d) 50 
 
 

17- Em uma célula qualquer do Excel do Microsoft Office XP, 2003 ou 2010 foi digitado 

a seguinte fórmula: =3^2 que representará o seguinte resultado:  

 

a) 33  

b) 9  
c) 6 

d) 222  
e) 5  
 

 
18- Numa tradicional planilha eletrônica, foram registrados vários dados legais. Foi 

inserido na segunda linha, e terceira coluna, o peso de um meliante antes da perícia. 
Em seguida, na quinta linha, e quarta coluna, o peso desse mesmo meliante depois da 

realização da perícia. A fórmula para subtrair esses dois valores será portanto: 

 

a) =2C-5D 
b) =C5-2D 

c) =2C-D5 
d) =C2-D5 
e) =C5-D2 
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19- O principal aplicativo para edição e criação de audiovisuais da Microsoft é o 

PowerPoint. O conjunto de aplicativos gratuitos que é compatível com os formatos do 
Microsoft Office é o LibreOffice, muito utilizado em partições públicas. O aplicativo do 

LibreOffice que é compatível com o PowerPoint é o: 

 

a) Impress 
b) Picture 

c) Chart 
d) Design 

e) Graph 
 
 

20- Quanto aos conceitos básicos de Correio Eletrônico, classifique as afirmativas 
abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo: 
 

( )O termo que vem logo depois do símbolo @ indica o nome do servidor de e-mail. 

( ) O aplicativo Microsoft Outlook, além das funções de e-mail, possui uma agenda. 

( ) O destinatário precisa necessariamente estar ligado à Internet no momento em que 

o e-mail é enviado. 

 

a) V - V - V 
b) V - V - F 

c) V - F - V 
d) F - F - V 

e) F - F – F 
 

 

21- Considere as características técnicas a seguir. 

Fazem parte dos principais aplicativos para edição de texto: 

(1) Desfazer e refazer. 

(2) Formatar texto. 

(3) Cortar, copiar e colar. 

(4) Pesquisar e substituir. 

 

a) somente os itens 1, 2 e 3 
b) somente os itens 1, 2 e 4 

c) somente os itens 2, 3 e 4 
d) somente os itens 1, 3 e 4 
e) todos os itens 

 
 

22- Quando se adiciona colunas no estilo de boletim informativo em um documento, o 
Microsoft Word 2007 define, automaticamente, a largura de cada coluna para caber em 
uma página. Caso a formatação padrão não fique conforme o desejado deve-se, para 

tanto, alterar o tamanho das colunas na guia: 
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a) Correspondências 

b) Revisão 
c) Exibição 

d) Layout da Página 
e) Inserir 
 

 
23- O modo de exibição do Microsoft PowerPoint 2007 proporciona a visualização dos 

slides em forma de miniaturas. Assinale a alternativa que apresenta o modo de exibição 
que facilita a classificação e a organização da sequência de slides à medida que você 

cria a apresentação e, também, quando você prepara a apresentação para impressão: 

 

a) Exibição de Slides 
b) Classificação de Slides 

c) Normal 
d) Anotações 
e) Apresentação de Slides 

 
 

24- Com base na planilha do Microsoft Excel 2007 abaixo, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado da fórmula: =B2*C2+A2/B1-A1*C1 

 

 

a) 20 

b)  51 
c) 36 

d) 10 
e) 22 
 

 
25- Quanto aos conceitos básicos de pastas, diretórios e arquivos, analise as 

afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
 

( ) os diretórios são arquivos não estruturados que contêm pastas. 

( ) um arquivo de registro é formado por várias pastas e diretórios. 

( ) diretórios são também, frequentemente, chamados de pastas no Windows. 

 

a) V - V - V 

b) V - V - F 
c) V - F - V 

d) F - F - V 
e) F - F – F 
 

 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
53 

 

26- Quanto aos conceitos básicos de Internet, Intranet, navegadores (browser) e 

Correio Eletrônico, assinale a alternativa tecnicamente correta: 

 

a) O conceito de browser somente tem sentido técnico quando está se referindo à 
Internet 
 

b) Não existe a possibilidade de usar Correio Eletrônico por meio de um 
navegador (browser) 

 
c) Na Intranet somente o browser Chrome do Google está, devidamente, capacitado 
para funcionar  

 
d) A utilização de Correio Eletrônico tem utilidade e funcionamento somente na Internet 

 
e) A Intranet permite compartilhamento e disseminação de informações dentro de uma 
empresa 

 
 

27- Se desejarmos, no MS-Excel 2007, selecionar, especificamente, as células B3, B4, 

B5, C3, C4 e C5 e representar esse intervalo em um comando, teremos de digitar: 

 

a) (B3:C3) 

b) (B3-C5) 
c) (B5-C5) 

d) (B3:C5) 
e) (B5:C5) 
 

 
28- Com base na planilha do MS-Excel 2010 abaixo assinale a alternativa que apresenta 

o resultado da fórmula: =MÉDIA (A1:C2) 
 

 

 

a) 21 

b) 4,5 
c) 5 

d) 3,5 
 
 

29- Quanto ao aplicativo MS-Office 2010 para criação e edição de apresentações, o 
PowerPoint 2010, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) 

e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo): 
 

( ) não é possível inserir vídeos nas apresentações criadas com o PowerPoint 2010. 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
54 

( ) é possível adicionar áudio, ou música, à uma apresentação do PowerPoint 2010. 

 

a) V - V 
b) V - F 

c) F - V 
d) F – F 

 
 
30- No Windows 7 criou-se uma pasta denominada “2semestre2016” e foi criado um 

arquivo nessa pasta com o nome “ImpostoRenda” com o MS-Word 2010. Selecione a 

única alternativa que apresenta corretamente o caminho desse arquivo: 

 

a) C:\2semestre2016\ImpostoRenda.docx 

b) C:\2semestre2016.dir\ImpostoRenda 
c) C://2semestre2016/ImpostoRenda.docx 

d) C://2semestre2016.dir\ImpostoRenda 
 
 

31- Numa conta de correio, por exemplo: fulanodetal@ gmail.com temos como domínio 

do servidor de correio: 

 

a) .com 

b) fulanodetal 
c) fulanodetal@ 

d) gmail.com 
 
 

32- Assinale a alternativa correta. No Windows 10 foi incluído um novo browser no 

lugar do Internet Explorer. Para esse novo navegador web foi dado o nome de: 

 

a) Microsoft Studio 
b) Microsoft System 
c) Microsoft TechNet 

d) Microsoft Edge 
e) Microsoft Finger 

 
 
33- Na planilha eletrônica abaixo é apresentado o resultado mensal de vendas por 

produto. Assinale a alternativa que apresenta a média de vendas diária: 

 

 

 

a) =MÉDIA(A2:C2)/30 
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b) =MÉDIA(A2:C2) 

c) =MÉDIA(A2:C2/30) 
d) =MÉDIA((A2:C2)/30) 

e) =MÉDIADIÁRIA(A2:C2) 
 
 

34- Dada a figura abaixo, onde foi capturada a tela do editor de texto do LibreOffice, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) quanto ao texto selecionado e assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
 

  

 

( ) a fonte utilizada é Liberation Serif, tamanho 12. 

( ) o nome do arquivo é Teste de Escrita.odt 

( ) o texto selecionado foi alinhado à esquerda.  

 

a) V - V - V 
b) V - V - F 

c) V - F - V 
d) F - F - V 
e) F - F – F 

 
 

35- Com base em todos os valores apresentados na planilha eletrônica abaixo, assinale 
a alternativa que apresenta a fórmula que permita somente somar os valores menores 
que 350: 

 

 

 

a) =SOMASE(A1:C2;<350) 
b) =SOMA(A1:C2;“<350”) 
c) =SOMA(A1:C2;<350) 

d) =SOMASE(A1:C2;“<350”) 
e)  =SE(SOMA(A1:C2);<350) 
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36- Quanto a criação de atalhos na área de trabalho (desktop), no ambiente Windows, 

selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta: 

 

a) a criação de atalhos para aplicativos é somente permitido com a autorização do 

Administrador do Sistema 
 
b) nas últimas versões do Windows o conceito de atalho foi alterado para ‘caminho’ que 

é mais adequado para as novos desktops touchscreen 
 

c) para adicionar um atalho na área de trabalho é clicar no menu Iniciar, procurar pelo  
programa desejado e simplesmente clicar e arrastar para o desktop 
 

d) para a criação de atalhos de sites da Web mais utilizados é simplesmente clicar em 
cima da URL e teclar enter 

 
e) o conceito de atalho existe somente para o Windows XP, nas novas versões do 
sistema operacional da Microsoft foi descartado 

 
 

37- Respeitando a ordem de execução de operações de fórmulas no Excel, do Microsoft 
Office, teremos como resultado final da fórmula abaixo: 

=8-2 

^ 

2/4*5+4   

  

a) 49 
b) -1  
c) 7 

d) 9 
 

 
38- O usuário está criando um documento no Word, do Microsoft Office, e ao testar a 

impressão desse documento depara que embora tenha escolhido o tamanho do papel 
como A4 o texto está saindo no comprimento maior da folha. Portanto, para girar a 

orientação dessa página, deve-se: 

 

a) na configuração da página, alterar a orientação de Paisagem para Retrato.  
b) na impressora, virar o papel em 90° graus. 
c) na impressora, girar o ângulo de impressão para 90° graus.  

d) na formatação do documento, alterar o tamanho do papel. 
 

 
39- No Windows 7 existe a Central de Ações que basicamente é um local central para 

exibir alertas. Esse é um item que fica no Painel de Controle, dentro de: 

 

a) Programas 
b) Aparência e Personalização 

c) Rede e Internet 
d) Facilidade de Acesso 
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e) Sistema e Segurança 

 
 

40- Em uma planilha eletrônica desejamos que se C2 for igual ou maior que 1, a fórmula 
retorna o texto “Sim”, caso contrário, retorna o texto “Não”. Para tanto, deve-se 

escrever essa fórmula assim: 

 

a) =SE[C2=>1-”Sim”-”Não”] 
b) =SE(C2>=1;”Sim”;”Não”) 

c) =SE(C2=>1-”Não”-”Sim”) 
d) =SE(C2=>1;”Não”;”Sim”) 
e) =SE(C2<=1;”Sim”;”Não”) 

 
 

41- Referente ao aplicativo MS-Office 2010, para criação e edição de textos (MS-Word 

2010), assinale das alternativas abaixo a única que apresenta uma guia inexistente: 

 

a) Exibição 

b) Dados 
c) Layout da Página 

d) Página Inicial 
 
 

42- Quanto ao aplicativo do MS-Office 2010 para criação e edição de textos, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta (de cima para baixo): 
 

( ) é possível colocar uma proteção para evitar que pessoas não autorizadas possam 

abrir um arquivo de documento Word, ou seja, quando se criar um documento sigiloso 

será possível impedir que pessoas não autorizadas possam abrir o arquivo. 

( ) o Word 2010 não possibilita que um arquivo seja gravado no formato PDF. 

 

a) V - V 
b) V - F 

c) F - V 
d) F – F 
 

 
43- Na planilha do Microsoft Excel 2010 abaixo, a fórmula que permite somar todas as 

células que estão em destaque (hachuradas) é a: 
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a) =SOMA(B2:C2) 
b) =SOMA(B3:C3) 
c) =SOMA(C3:B3) 

d) =SOMA(B2:C3) 
 

 
44- Na guia Inserir do Microsoft PowerPoint 2010 identifique a única opção abaixo 

que NÃO pertence a essa guia: 

 

a) Clip-Art 
b) WordArt 

c) FineArt 
d) SmartArt 
 

 
45- No gerenciador de pastas e arquivos do Windows existe um modo de exibição dos 

arquivos que permite exibir informações adicionais como, por exemplo: nome e tipo do 
arquivo, data da última modificação e tamanho. Esse modo de exibição é definido pela 

Microsoft como: 

 

a) Lista. 
b) Invólucro. 

c) Detalhes. 
d) Lado a lado. 
 

 
46- Quanto aos conceitos e modos de utilização de ferramentas e procedimentos de 

internet, intranet e correio eletrônico (MS-Outlook), analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta (de cima para baixo): 

 

( ) no MS-Outlook é possível anexar e encaminhar qualquer tipo de arquivo pela 

internet. 

( ) a Intranet é somente o nome dado aos provedores de Internet para os usuários em 

geral. 

 

a) V - V 
b) V - F 

c) F - V 
d) F – F 
 

 
47- Na Tecnologia de Informação definimos como sendo uma estrutura utilizada para 

organizar arquivos em um computador ou um arquivo que contém referências a outros 

arquivos: 

 

a) programa. 
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b) decretório. 

c) ficheiro. 
d) diretório. 

 
 
48- A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de 

um produto, em que o valor original está na célula A1, e que teve um aumento de 11%, 

deverá ser: 

 

a) =A1 +(1/0,11) 
b) =A1 *(1 +0,11) 
c) =A1+(1*0,11) 

d) =A1/(1-0,11) 
 

 
49- Os termos Arial e Times New Roman são, respectivamente, em um editor de texto 

do tipo Microsoft Word, categorizados como sendo:  

 

a) duas opções para gravar um arquivo. 
b) dois menus para seleção de letras.  

c) dois tipos de fonte. 
d) tipos para correção ortográfica. 
 

 
50- Na manipulação de células em planilhas eletrônicas é muito comum o uso do termo 

“mesclar células”. Esse termo tem como significado:  

 

a) processar geometricamente duas ou mais células adjacentes na horizontal, ou na 
vertical, calculando o espaço ocupado por essas células em centímetros quadrados. 

 
b) juntar duas ou mais células adjacentes na horizontal, ou na vertical, tornando-as 
uma única célula maior.  

 
c) adicionar matematicamente duas ou mais células adjacentes na horizontal, ou na 

vertical, totalizando seus valores em uma única célula.  
 

d) classificar duas ou mais células adjacentes na horizontal, ou na vertical, em ordem 
alfabética ou numérica, da menor para a maior.  
 

 
51- Respeitando a ordem de execução de operações de fórmulas no Excel, do Microsoft 

Office, teremos como resultado final da fórmula abaixo: 

=8-2ˆ2/4*5+4 

 

a) 49 

b) -1 
c) 7 
d) 9 
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52- O usuário está criando um documento no Word, do Microsoft Office, e ao testar a 

impressão desse documento depara que embora tenha escolhido o tamanho do papel 
como A4 o texto está saindo no comprimento maior da folha. Portanto, para girar a 

orientação dessa página, deve-se: 

 

a) na configuração da página, alterar a orientação de Paisagem para Retrato. 
b) na impressora, virar o papel em 90° graus. 

c) na impressora, girar o ângulo de impressão para 90° graus. 
d) na formatação do documento, alterar o tamanho do papel. 

 
 
53- O aplicativo da Microsoft Windows responsável para a cópia, exclusão, organização, 

movimentação e todas as atividades de gerenciamento de arquivos é o: 

 

a) Windows Movie Maker 
b) Windows Defender 

c) Windows Media Player 
d) Windows Explorer 

 
 

54- Com base na planilha do MS-Excel 2010 abaixo, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado da fórmula: =SOMA(A1:B2;3)  
 

 

 

a) 6 

b) 15 
c) 9 
d) 8 

 
 

55- No MS-Word 2010, quando o espaço é adicionado entre as palavras para que ambas 
as bordas de cada linha sejam alinhadas com as margens (e a última linha do parágrafo 
é alinhada à esquerda), utiliza-se do comando denominado tecnicamente pela Microsoft 

de:  

 

a) Justificar Texto  

b) Centralizar Texto 
c) Alinhar Texto 
d) Espalhar Texto 

 
 

56- Durante uma apresentação com o MS-PowerPoint 2010 o apresentador quer 
chamar atenção somente para ele. Para tanto, ele escureceu a tela (como apresentasse 

um slide preto vazio) por meio da tecla:  
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a) . (ponto)  

b) : (dois pontos)  
c) * (asterisco) 

d) # (sustenido)  
 
 

57- 0 MS-Outlook 2010 possui várias pastas locais tais como: caixa de entrada, caixa 

de saída e rascunhos. Por padrão, as mensagens que estão na pasta de rascunhos são: 

 

a) as que foram recebidas, mas descartadas. 
b) as que foram enviadas, mas descartadas. 
c) as que foram criadas mas ainda não enviadas. 

d) as que foram recebidas, mas aguardando resposta.  
 

 
58- O Microsoft Word 2010 possui recursos muito utilizados para dar ênfase a algumas 
palavras ou trechos do texto. 

Os principais efeitos com esse objetivo são: 

  

a) Escuro, Manuscrito e Subtraço.  

b) Negrura, Itálicus e Grifado. 
c) Negrito, Itálico e Sublinhado. 
d) Negritude, Idílico e Traçado.  

 
 

59- Com base na planilha do Microsoft Excel 2010 abaixo, assinale a alternativa que 
apresenta a célula que tem o mesmo resultado da fórmula =SOMA(B2:C2)-
SOMA(B1:C1 )-SOMA(A1:A2).  

 

 

 

a) B1  
b) A1  

c) B2  
d) C1  
 

 
60- No Microsoft PowerPoint 2010 pode-se inserir, copiar ou excluir caixas de texto. 

Para inserir uma caixa de texto, por meio do menu, deve-se navegar para a:  

 

a) guia Exibição, no grupo Texto e clicar em Caixa de Texto. 
b) guia Página Inicial, no grupo Símbolos e clicar em Caixa de Texto.  

c) guia Inserir, no grupo Texto e clicar em Caixa de Texto. 
d) guia Design, no grupo Símbolos e clicar em Caixa de Texto. 
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61- No Microsoft Windows 7 a barra longa horizontal que fica, por padrão, na parte 
inferior da tela e normalmente visível, é denominada tecnicamente pela Microsoft como 

sendo: 

 

a) barra de tarefas.  

b) gadgets 
c) área de trabalho.  
d) painel de controle.  

 
 

62- Quanto aos conceitos e organização de arquivos (pastas/diretórios), analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta (de cima para baixo): 

 

( )uma vez excluído um arquivo, no Windows Explorer, jamais poderá ser recuperado. 

( ) por questões de segurança os arquivos não podem ser movidos de uma pasta para 

outra.  

 

a) V -V  
b) V -F  

c) F -V  
d) F -F  
 

 
63- O termo técnico, em inglês, que se refere a e-mails não solicitados, que geralmente 

são enviados para um grande número de pessoas com intuitos geralmente comerciais 

é denominado: 

  

a) zombie  

b) worm  
c) spam  
d) wiki 

 
 

64- No Microsoft Word 2010 o alinhamento horizontal determina a aparência e a 
orientação das bordas dos parágrafos. Para tanto, todas as possibilidades que um texto 

podem ser alinhado são:  

 

a) somente alinhadas à esquerda, centralizados e alinhadas à direita.  
b) alinhadas verticalmente, centralizados, alinhadas horizontalmente.  

c) alinhadas à esquerda, centralizados, alinhadas à direita e justificado. 
d) alinhadas paralelamente, centralizados, alinhadas horizontalmente e justificado. 
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65- Relacione as teclas de atalhos para executar uma apresentação do Microsoft 
PowerPoint 2010 da primeira coluna  com a respectiva funcionalidade da segunda 

coluna: 
 

(1) ENTER                  

(2) F5                        

(3) ESC 

(A) Avançar para o próximo slide. 

(B) Finalizar uma apresentação. 

(C) Iniciar uma apresentação a partir do começo.    

             

a) 1C - 2A - 3B 
b) 1A- 2B - 3C 

c) 1B - 2C - 3A 
d) 1A- 2C - 3B  

 
 
66- No Microsoft Excel 2010 temos na célula A3 a seguinte fórmula: =A1+B1. Se 

arrastarmos com o mouse, nesta célula A3, pelo canto inferior direito para baixo, ou 

seja, pela alça de preenchimento, ficaremos na célula A4 com a fórmula: 

  

a) =A1+B1  
b) =A2+B2  
c) =2A+2B  

d) =A2+B1  
 

 
67- Com base na planilha do Microsoft Excel 2010 abaixo, assinale a alternativa que 
apresenta a fórmula que se apresenta o seu resultado na célula C2:  

 

 

a) =B2-C1+A2*A1/B1  

b) =B2+C1-A2/A1*B1 
c) =B2+C1*A2-A1/B1 
d) =B2+C1-A2*A1/B1  

 
 

68- Quanto ao Microsoft PowerPoint 2010, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
(de cima para baixo): 

 

( ) 0 recurso denominado SmartArt somente pode ser utilizado no Word e no Excel 

2010. 
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( ) Não é possível adicionar comentários, ou anotações, nos slides do PowerPoint na 

versão 2010. 

 

a) V -V  
b) V -F  

c) F -V  
d) F -F  

 
 
69- No Microsoft Windows 7, em português, criou-se um novo recurso para a 

organização e gerenciamento de informações, para acessar arquivos e pastas, 

denominado Biblioteca. Pelo padrão do Windows 7 essas bibliotecas são: 

  

a) Biblioteca Documentos - Biblioteca Imagens - Biblioteca Músicas - Biblioteca Vídeos. 

b) Biblioteca e-Mails - Biblioteca ícones - Biblioteca Sons - Biblioteca Vídeos. 
c) Biblioteca e-Mails - Biblioteca Imagens - Biblioteca Sons - Biblioteca Filmes.  

d) Biblioteca Documentos - Biblioteca ícones - Biblioteca Músicas - Biblioteca Filmes. 
 

 
70- No MS-Outlook ao ser encaminhado um e-mail recebesse a mensagem: “Caixa de 
correio não encontrada ou Caixa de correio inválida”. O melhor procedimento a ser 

realizado será: 

 

a) mandar de novo o e-mail alterando o status no MSOutlook para “Reenvio 
Automático”.  

 
b) avisar o destinatário que a sua Caixa de Correio está lotada ou com problemas 

técnicos. 
 
c) provavelmente o servidor de Correio Eletrônico encontra-se sem energia elétrica. 

Deve-se aguardar o melhor momento para reencaminhar.  
 

d) verificar se há erros de grafia no endereço de e-mail do destinatário, corrigir e 
reencaminhar.  
 

 
71- No Microsoft Windows 7, em português, para fazer backup dos arquivos mais 

importantes deve-se ir no Painel de Controle e encontrar a opção de fazer backup do 

computador em:  

 

a) Rede e Internet  

b) Contas de Usuário e Segurança Familiar 
c) Sistema e Segurança (ou Manutenção)  

d) Facilidade de Acesso 
 
 

72- Referente aos conhecimentos básicos de Excel, versão 2010, o acento circunflexo 

em uma fórmula representa: 

 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
65 

a) exponenciação. 

b) multiplicação. 
c) subtração. 

d) porcentagem. 
 
 

73- O PowerPoint, versão 2010, oferece três modos principais de exibição de slides que 

são respectivamente: 

 

a) padrão - tela cheia - classificação de slides 
b) normal - tela cheia - miniatura de slides 
c) normal - apresentação de slides - classificação de slides 

d) padrão - apresentação de slides - miniatura de slides 
 

 
74- Método de acesso diz respeito à forma como o conteúdo de um arquivo é acessado. 

No acesso sequencial: 

 

a) a gravação de novos registros só é possível no início do arquivo. 
b) a leitura de dados se dá a partir do início do arquivo. 

c) é possível acessar diretamente um registro qualquer de um arquivo. 
d) permite a leitura/gravação de um registro diretamente na sua posição através do 
número do registro. 

 
 

75- No sistema operacional Windows 7, para que um programa seja executado 
automaticamente ao iniciar o sistema, deve-se inserir um atalho desse programa na 

pasta:  

 

a) Programas Iniciais. 
b) Contextualização do Sistema. 
c) Inicialização do Sistema.  

d) Inicializar. 
 

 
76- O usuário convive com o Windows XP e quer começar a aprender o Windows 7. 

Para tanto, como ele tem um disco rígido com bastante espaço, ele quer na hora de 
iniciar o computador escolher qual sistema operacional irá utilizar. Portanto, no disco 

rígido deverá ter:  

 

a) duas trilhas. 
b) dois cilindros. 
c) duas partições. 

d) dois setores. 
 

 
77- No Excel temos na célula A1 a fórmula =$B3+B$3. Ao se copiar essa célula para a 

célula A5, por meio do Ctrl+C e Ctrl+V, teremos nessa célula a fórmula: 
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a) =$B7+B$7 

b) =$B3+B$7 
c) =$B3+B$3 

d) =$B7+B$3 
 
 

78- Em uma planilha Excel, versão 2010, querendo adicionar a célula que se apresenta 

a mais esquerda superior com a sua companheira logo à direita teremos a fórmula:  

 

a) =A1+B1  
b) =A1+B2  
c) =A1+A2  

d) =1A+1B  
 

 
79- O PowerPoint, versão 2010, oferece um modo de exibição de slides denominado 

“Classificação de Slides”, que mostra os slides em forma:  

 

a) de mapa mental. 
b) tridimensional.  

c) circular. 
d) de miniaturas.  
 

 
80- Esta questão tem como base a organização de arquivos (pastas/diretórios) em um 

sistema de computador. É comum quando se grava um arquivo, o mesmo possuir 
propriedades. Exemplo, o Owner do arquivo é quem o criou. O Tipo de Arquivo é outra 
propriedade, que para imagens pode assumir o descrito a seguir, exceto pelo descrito 

na alternativa: 

 

a) JPEG 
b) PDF. 

c) GIF. 
d) TIFF. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

01- Assinale a alternativa que apresenta um dos direitos ou deveres individuais e 

coletivos como tais reconhecidos pela Constituição Federal da República: 

 

a) proibição de 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 

 
b) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial 

 
c) proteção em face da automação, na forma da lei  
 

d) proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência 

 
 
02- A Constituição Federal do Brasil estabelece no Art.5º - Dos Direitos Fundamentais 

que: 
 

I. É assegurado aos presos o _______ à integridade física e moral. 
II. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus 
filhos durante o período de ________. 

 

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. 

 

a) direito, alimentação 
b) respeito, amamentação  
c) direito, amamentação 

d) preço, alimentação 
e) respeito, alimentação 

 
 
03- Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre:  

 

a) sistemas de consórcios e sorteios  
b) juntas comerciais 

c)  trânsito e transporte 
d) populações indígenas 

 
 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
68 

04- A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

 

a) garantir o livre comércio entre as unidades da Federação 
b) prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial 

c) assegurar condições de segurança pública 
d) reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspender o pagamento da 
dívida fundada por mais de dois semestres consecutivos 

 
 

05- Relativo ao tema da competência concorrente, como tal prevista na Constituição 

Federal da República, assinale a alternativa correta:  

 

a) Cabe à União elaborar as normas gerais referentes à matéria de competência 

concorrente, competindo aos Estados e aos Municípios suplementar tal legislação 
 
b) Desde que exista Lei Federal sobre normas gerais, os Estados poderão exercer a 

competência legislativa plena, para atender a suas particularidades 
 

c) A edição de normas gerais se posiciona no âmbito da competência da União 
 

d) O advento ulterior de Lei Federal incidente sobre normas gerais não suspende a 
eficácia da Lei Estadual, especialmente no que lhe fizer oposição 
 

 
06- Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta: 

 
I - A adoção de critérios diferenciados para o licenciamento dos militares temporários, 
em razão do sexo, não viola o princípio da isonomia. 

 
II - Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com 

tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores 
constitucionais. 

 

III - A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor 

dos associados depende da autorização destes. 

 

a) Todas as assertivas estão corretas.  
b) Somente está correta a assertiva III. 

c) Estão corretas as assertivas II e III. 
d) Estão corretas as assertivas I e III.  
e) Estão corretas as assertivas I e II. 

 
 

07- A respeito dos direitos fundamentais e garantias individuais é correto afirmar: 

 

a) Dispositivo de lei federal que proíbe, no âmbito da programação das emissoras de 
radio fusão comunitária, a transmissão de conteúdo tendente a converter pessoas a 

uma religião ou ideologia não ofende a liberdade de expressão, não configurando 
censura prévia. 
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b) Por ser dever do Estado assegurar os meios para o exercício do direito à informação, 
é impossível o indeferimento administrativo à pretensão de acesso a documento sigiloso 

reconhecido como indispensável ao resguardo de interesse público legítimo e à 
preservação da sociedade e do Estado. 
 

c) É possível ao Juiz decidir uma causa com base em valores jurídicos abstratos, mesmo 
sem levar em consideração a consequência prática da decisão, desde que o pedido 

seja fundamentado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
 
d) Devido à livre escolha da profissão ou ofício são inconstitucionais as leis que, a 

despeito da desnecessidade de proteção a interesse público especifico, restrinjam o 
exercício de atividades como, por exemplo, a de músico.  

 
e) Viola o direito fundamental à intimidade o fornecimento, pelas instituições 
financeiras, de informações bancárias dos contribuintes à administração tributária, sem 

a intermediação do Poder Judiciário. 
 

 
 

08- Sobre o tema do controle de constitucionalidade assinale a alternativa correta: 

 

a) No caso de declaração incidental de inconstitucionalidade em controle concentrado, 
o Senado será comunicado da decisão e, em juízo discricionário, poderá suspender a 

execução da lei viciada, quando então a decisão adquire efeito erga omnes. 
 
b) Segundo a teoria da transcendência, além do dispositivo, também são vinculantes 

os motivos determinantes da decisão e as considerações dispensáveis para a resolução 
da causa. 

 
c) Não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental quando o 
fundamento da controvérsia constitucional recair sobre lei ou ato normativo municipal. 

 
d) A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento 

de preceito fundamental é, via de regra, meio idôneo para processar questões 
controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar. 

 
e) Em sede de mandado de injunção individual, a superveniência de lei 
regulamentadora, após ter sido regulamentada a mora, somente afetará a situação do 

autor se a aplicação da norma editada lhe for mais favorável. 
 

 
 
09- A intervenção de um Estado em seus Municípios é prevista na Constituição Federal 

de 1988 para casos excepcionais previstos expressamente. Sobre a possibilidade de 
intervenção do Estado em seus Municípios, analise as afirmativas abaixo: 

 
I. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida 
fundada; 

 
II. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 
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III. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; 

 
IV. O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância 
de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de 

ordem ou de decisão judicial. 
 

Estão corretas as afirmativas. 

 

a) I e II, apenas 
b) I, III e IV, apenas 

c) I, II e III, apenas 
d) I, II, III e IV, apenas 

 
 
 

10- Assinale a alternativa que apresenta o direito individual fundamental, como tal 

mencionado expressamente no art. 5º da Constituição Federal da República: 

a) o direito de propriedade 
b) o direito à licença gestante  

c) o direito à aposentadoria 
d) o direito às férias remuneradas 
 

 
11- Assinale a alternativa correta sobre a proteção constitucional da pequena 

propriedade rural, inclusive, quanto às ressalvas previstas expressamente. 

 

a) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 

atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento 
 

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

 
c) A pequena propriedade rural, assim definida pelas regras de mercado, desde que 

trabalhada pela família e destinada exclusivamente à produção de alimentos 
consumidos por ela, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes 
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 

desenvolvimento  
 

d) A pequena propriedade rural, assim definida pelas regras de mercado, desde que 
trabalhada pela família e destinada exclusivamente à produção de alimentos 

consumidos por ela, só será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes 
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento 

 
 

 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
71 

12- São direitos fundamentais dispostos na Constituição da República, exceto: 

  

a) Irretroatividade absoluta da lei penal, independentemente de sua natureza 
b) Inviolabilidade da vida privada 

c) Privilégio temporário ao autor para exploração de inventos industriais 
d) Obtenção de certidões em repartições públicas, independente do pagamento de taxas 
e) Associação para fins pacíficos 

 
 

13- A administração do Estado brasileiro é subdividida em esferas Federal, Estadual e 
Municipal. Assinale abaixo alternativa que não contém atividade de competência 

exclusiva do Município:  

 

a) Instituir e arrecadar imposto incidente sobre os serviços locais 
b) Prestar serviço de transporte público nos limites da cidade 
c) Legislar sobre assuntos de interesse municipal 

d) Criar distritos, com observância à legislação estadual 
e) Prestar, exclusivamente, serviço de atendimento à saúde da população 

 
 

14- O acesso à informação previsto constitucionalmente compreende os seguintes 

direitos, exceto o de:  

 

a) obter orientação jurídica sobre o ingresso em juízo contra particular para reparação 

por danos decorrentes do uso de arquivo pessoal 
 
b) obter informação pertinente à administração do patrimônio público 

 
c) obter informação primária, íntegra, autêntica e atualizada 

 
d) obter orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso 
 

e) obter informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados 
por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos  

 
 

15- Sobre os Remédios Constitucionais existentes no ordenamento jurídico brasileiro, 
analise os itens abaixo. 
 

I. É possível a impetração de mandado de injunção quando uma norma 
regulamentadora dificulta o exercício dos direitos e liberdades dispostos na 

Constituição, bem como prerrogativas vinculadas unicamente à soberania e cidadania. 
 
II. Habeas Data é instrumento utilizado unicamente para assegurar o conhecimento de 

informações existentes em registros e bancos de dados públicos e de entidades 
governamentais. 

 
III. Habeas Corpus é concedido apenas quando do efetivo cerceamento da liberdade 
de locomoção, ante ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. 
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IV. O Mandado de Segurança coletivo poderá ser impetrado por parlamentar membro 

do Congresso Nacional com a finalidade de preservar direito líquido e certo de dada 
coletividade. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) I e II são corretos 

b) Apenas II e III são incorretos 
c) Apenas III é correto  

d) I e III são corretos 
e) I, II, III e IV são incorretos 
 

 
16- A organização político-administrativo do Brasil é tema central no texto da 

Constituição da República. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) É de competência exclusiva da União legislar sobre matérias referentes ao acesso à 
cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação 

 
b) Os Estados são organizados por meio de Lei Orgânica aprovada em suas respectivas 

Assembleias Legislativas 
 
c) O número de vereadores é variável de acordo com o número de habitantes do 

Município. Nas cidades com até 300.000 (trezentos mil) habitantes esse número está 
limitado a 22 (vinte e dois) vereadores 

 
d) O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da 
representação do Estado na Câmara dos Deputados 

 
e) Compete aos Estados legislarem sobre trânsito e transporte 

 
 
17- Assinale a alternativa correta sobre a proteção constitucional da pequena 

propriedade rural, inclusive, quanto às ressalvas previstas expressamente. 

 

a) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 

família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento 
 

b) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, só será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 

atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento 
 
c) A pequena propriedade rural, assim definida pelas regras de mercado, desde que 

trabalhada pela família e destinada exclusivamente à produção de alimentos 
consumidos por ela, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes 

de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento 
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d) A pequena propriedade rural, assim definida pelas regras de mercado, desde que 

trabalhada pela família e destinada exclusivamente à produção de alimentos 
consumidos por ela, só será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes 

de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento 
 

 
18- Assinale a alternativa correta sobre a proteção constitucional do domicílio, inclusive 

quanto a todas as ressalvas previstas expressamente. 

 

a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 

durante o dia, por determinação judicial 
 

b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre 
 

c) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro 

 
d) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem 
consentimento do morador, salvo para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinação judicial 
 

 
19- Considere as normas da Constituição Federal sobre o rol expresso de penas vedadas 

no ordenamento constitucional brasileiro para assinalar a alternativa correta. 

 

a) Não haverá penas, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de 
trabalhos forçados ou cruéis 

 
b) Não haverá penas, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de 
morte, de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis 

 
c) Não haverá penas de trabalhos forçados, salvo em caso de guerra declarada, nem 

de caráter perpétuo, morte ou de banimento 
 
d) Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nem de caráter 

perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis 
 

e) Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de banimento ou 
cruéis 
 

 
20- Analise os itens a seguir e considere as normas da Constituição Federal sobre a 

garantia de sigilo para assinalar a alternativa correta. 

 

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

processual penal 
 

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

processual penal 
 

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

processual penal 
 

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

processual civil 
 

e) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, em qualquer caso, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual civil 
 

 
21- Analise os itens a seguir e considere as normas da Constituição Federal sobre a 

garantia de sigilo para assinalar a alternativa correta. 

 

a) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 

previstos na própria Constituição, sendo vedado tal ato por interesse social 
 
b) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justa e posterior indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos na própria Constituição 

 
c) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justa e posterior indenização em dinheiro ou 
isenções, ressalvados os casos previstos na própria Constituição 
 

d) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro ou 

títulos, ressalvados os casos previstos na própria Constituição 
 
e) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos na própria Constituição 

 
 
 

22- Considere as normas da Constituição Federal sobre direitos e garantias 

fundamentais e assinale a alternativa INCORRETA. 
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a) São assegurados, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento 
econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes 

e às respectivas representações associativas 
 

b) São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras 
coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 

desportivas 
 
c) São assegurados, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento 

econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes 
e às respectivas representações sindicais e associativas 

 
d) São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras 
coletivas, excluídas as atividades desportivas 

 
e) São assegurados, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento 

econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes 
e às respectivas representações sindicais 
 

 
23- A Constituição Federal especifica a competência legislativa de cada ente da 

Federação. Analise as alternativas abaixo e selecione a que NÃO apresenta uma das 

competências privativas da União. 

 

a) Diretrizes da política nacional de transportes 

 
b) Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e 

mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares 
 
c) Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento 

e inovação 
 

d) Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão 
 
e) Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores 

 
 

24- No título que trata sobre a organização do Estado, a Constituição Federal, no 
tocante aos municípios, especifica que este 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. Também discrimina a composição dessas 
Câmaras Municipais, considerando a quantidade de habitantes de cada local. Analise as 

alternativas abaixo e selecione a que aponta a proporção CORRETA. 

 

a) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 70.000 (setenta mil) 
habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes 

 
b) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta 

mil) habitantes e de até 400.000 (quatrocentos mil) habitantes 
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c) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e 
cinquenta mil) habitantes e de até 950.000 (novecentos e cinquenta mil) habitantes 

 
d) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e 
cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes 

 
e) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) 

de habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes 
 
 

25- A Constituição Federal dispõe sobre autonomia administrativa entre os entes 
federados, porém, prevê a possibilidade de intervenção em determinados casos. 

Especificamente no tocante a intervenção do Estado sobre o Munícipio, assinale a 

alternativa que aponta uma das causas que permite essa ingerência. 

 

a) Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por três anos consecutivos, a dívida 

fundada 
 

b) O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância 
de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de 
ordem ou de decisão judicial 

 
c) Não forem prestadas contas devidas, dentro do período de 06 (seis) meses contados 

do término do ano anterior 
 
d) Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços de segurança pública 
 

 
26- Com relação à possibilidade de intervenção da União sobre os Estados, previstas 
em nossa Constituição Federal, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos 

motivos que possibilitam essa intromissão. 

 

a) Manter a integridade nacional 

b)  Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra 
c) Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública 
d) Garantir o acesso a informações aos Tribunais de Contas para o auxílio na fiscalização 

das contas públicas dos entes federados  
 

 
27- Com relação à repartição de competências a Constituição Federal de 1988 atribui 
ao município diversas competências. Assinale abaixo a alternativa 

que NÃO corresponde a uma dessas atribuições. 

 

a) Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e 

cartografia 
 
b) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano 
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c) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e 
a ação fiscalizadora federal e estadual 

 
d) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população 

 
 

 
28- De acordo com a Constituição Federal de 1988, existem matérias que são de 
competência privativa da União para legislar. Assinale abaixo a alternativa que 

corresponde a uma dessas matérias. 

 

a) Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico 

b) Juntas comerciais 
c) Sistemas de consórcios e sorteios 
d) Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas 

 
 

29- No tocante aos Direitos e Garantias Fundamentais a Constituição Federal de 1988 
estabelece que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” e passa a elencar 
direitos e garantias fundamentais. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 

dessas prerrogativas. 

 

a) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o 
dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até a reparação total da obrigação 
 

b) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente 
 

c) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira 
em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do "de cujus"  

 
d) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 

praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei 
 

 
30- Considere as disposições da Constituição Federal de 1988 sobre a legitimidade para 

impetrar mandado de segurança e assinale a alternativa correta. 

 

a) O mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por partido político. 
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b) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical 

legalmente constituída ou não e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros ou associados. 

 
c) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos três anos, em defesa dos interesses de 

seus membros e de quaisquer outras pessoas. 
 

d) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por entidade de classe 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 
interesses de seus membros ou associados. 

 
e) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical ou 

associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de quaisquer pessoas. 
 

 
 

31- Considere as disposições da Constituição Federal de 1988 sobre os Direitos e 

Garantias Fundamentais e assinale a alternativa correta. 

 

a) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 

torne viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

 
b) Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas 
à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter privado. 
 

c) Conceder-se-á habeas data para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-
lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
 

d) Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas 
à pessoa do impetrante ou seu parente consanguíneo até terceiro grau, constantes de 

registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 
 

e) Conceder-se-á habeas data para a retificação de dados, quando se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
 

 
 

32- Considere os exatos termos da Constituição Federal brasileira de 1988 sobre a 

organização do Estado e assinale a alternativa correta.  

 

a) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 

a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios e os Municípios, todos autônomos 
entre si. 
 

b) É de competência privativa da União impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 

cultural.  
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c) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
emigração e imigração, entrada e expulsão de estrangeiros.  

 
d) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.  

 
e) O Distrito Federal e sua divisão em Municípios reger-se-á por Constituição Distrital.  

 
 
33- Assinale a alternativa correta considerando as disposições da Constituição Federal 

quanto aos direitos e garantias fundamentais.  

 

a) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, 
sendo apenas exigido prévio pedido de autorização à autoridade competente. 
 

b) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 

 
c) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 
 

d) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, em ambos os casos, o trânsito em julgado. 

 
 
34- Assinale a alternativa correta considerando as disposições da Constituição Federal 

quanto aos direitos e garantias fundamentais. 

 

a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
 

b) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo ou, subsidiariamente, a 
indenização por dano material, moral ou à imagem. 

 
c) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis de internação coletiva, inexistindo tal garantia nas entidades militares. 

 
d) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e 

das comunicações telefônicas, salvo, em todos os casos, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal.  

 
 

35- Assinale a alternativa correta com base nas disposições da Constituição Federal 

sobre os direitos e garantias fundamentais. 

 

a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo, a qualquer hora, por determinação judicial. 
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b) É plena a liberdade de associação de caráter paramilitar. 
 

c) As entidades associativas, ainda que expressamente autorizadas, não têm 
legitimidade para representar seus filiados judicialmente. 
 

d) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização anterior, 

independentemente da ocorrência de dano. 
 
 

e) A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização. 

 
 
36- Sobre o uso de algemas, assinale a alternativa que corresponde aos exatos termos 

da Súmula Vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema: 

 

a) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, de desobediência e de fundado 

receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou 
de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, sendo conservada a prisão ou o 

ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
 

b) Só é lícito o uso de algemas em casos de desobediência e de fundado receio de fuga 
ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 

e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que 
se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

 
c) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou 
de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 

justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 
e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que 

se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
 

d) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, de desobediência e de fundado 
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou 
de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 

disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

 
e) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou 
de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 

justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 
e penal do agente ou da autoridade, sendo conservada a prisão ou o ato processual a 

que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
 
 

37- Suponha que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, visando fomentar o turismo, 
resolva criar um novo Município na Região dos Lagos por intermédio da fusão dos 
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Municípios de Saquarema, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios. Além 

dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei, a 

Constituição exige para criação desse novo Município: 

 

a) Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Ordinária Federal, bem como 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos. 
 

b) Lei municipal, dentro do período determinado por Lei Ordinária Federal, bem como 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos. 

 
c) Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, bem 
como consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos. 

 
d) Lei municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, bem 

como consulta posterior, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos. 
 
e) Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Ordinária Federal, bem como 

consulta posterior, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos. 
 

 
38- Suponha que um Vereador de um Município localizado na Região Serrana do Rio de 
Janeiro apresente um projeto de lei que cria a obrigatoriedade de os veículos 

ostentarem placas fluorescentes. Na justificativa, o vereador afirma que isso facilitaria 
a visibilidade nos momentos de neblina, tão comum naquela região. A respeito deste 

projeto, pode-se dizer que é: 

 

a) Inconstitucional, por vício de competência legislativa. 
b) Constitucional, eis que cabe ao Município legislar sobre assunto de interesse local. 

c) Inconstitucional, pois cabe ao Prefeito Municipal a iniciativa de tal projeto de lei. 
d) Constitucional, em obediência ao princípio da igualdade. 

e) Inconstitucional, por ofensa ao princípio da livre concorrência. 
 
 

39- Segundo a lei do mandado de segurança (Lei Federal nº 12.016/09) e de acordo 
com o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal 

de Justiça, é cabível mandado de segurança contra: 

 

a) Decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 
 

b) Ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente 
de caução. 

 
c) Decisão judicial transitada em julgado. 
 

d) Ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa 
pública. 

 
e) Lei em tese. 
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40- A Constituição Federal, no capítulo “Dos Direitos e das garantias individuais”, 

reconhece a casa como asilo inviolável do indivíduo. A respeito do tema, assinale a 

alternativa que corresponde aos exatos termos do texto constitucional: 

 

a) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial. 

 
b) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador, salvo em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação da autoridade policial. 
 

c) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito, ou, durante o dia, por determinação judicial, admitido, 

excepcionalmente, o ingresso à noite por determinação judicial em casos de relevante 
interesse público. 
 

d) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro mediante determinação judicial. 

 
 

41- Segundo a Constituição Federal, no título “Da Organização do Estado”, compete à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

 

a) Previdência social. 
b) Registros públicos. 

c) Trânsito e transporte. 
d) Desapropriação. 
 

 
42- A Constituição Federal, no capítulo “Dos Direitos e das garantias individuais”, veda 

alguns tipos de pena. Assinale a alternativa em que a pena descrita NÃO é vedada pelo 

texto constitucional: 

 

a) Pena de banimento 

b) Pena de trabalhos forçados. 
c) Pena de caráter perpétuo 

d) Pena de perda de bens. 
 
 

43- Segundo a Constituição Federal, no título “Da Organização do Estado”, incluem-se 

entre os bens dos Estados Federados: 

 

 

a) As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União 
 
b) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo 
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c) Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 

 
d) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

 
 
44- Acerca do direito de associação previsto na Constituição Federal, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou ter suas atividades 

suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 
 
b) é plena a liberdade de associação, inclusive a de caráter paramilitar, desde que para 

fins lícitos. 
 

c) a criação de associações independe de autorização, mas é permitida a interferência 
estatal em seu funcionamento. 
 

d) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicialmente, apenas. 

 
 
45- De acordo com o artigo 18 da Constituição Federal, a organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende: 

 

a) A União, os Estados e os Municípios. 

b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
c) Os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios. 
d) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os Territórios. 

 
 

46- De acordo com o texto da Constituição Federal, está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) Os recursos naturais, inclusive os do subsolo, são considerados bens da União e do 
respectivo Município. 

 
b) Compete privativamente à União legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição. 
 

c) A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados. 

 
d) Lei ordinária poderá autorizar determinado Estado a legislar sobre questões 
específicas relacionadas a registros públicos. 

 
 

47- Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei. 
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b) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-los, se omitirem. 
 

c) Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada pelo Presidente da 
República, no caso de agressão estrangeira, quando autorizado pelo Congresso Nacional 

ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas. 
 
d) É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral e a todos os demais 

direitos e garantias individuais. 
 

 
48- Com relação à disciplina pela Constituição Federal da competência dos entes 

federativos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 
 

b) Compete aos Estados explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros. 
 

c) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

 
d) Compete aos Municípios suplementar a legislação federal no que couber. 
 

 
49- Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com os direitos individuais previstos 

na Constituição Federal: 

 

a) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 
 

b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 

prestar socorro, ou, durante a noite, por determinação judicial. 
 
c) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 

 
d) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 

 
 
50- Segundo a Constituição Federal, a transformação de Território em Estado será 

regulada: 

 

a) Através de medida provisória 

b) Em lei complementar. 
c) Em decreto legislativo. 
d) Através de resolução do Congresso Nacional. 
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51- Segundo a disciplina dos direitos individuais da Constituição Federal, a lei: 

 

a) Regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a prestação social 
alternativa. 

 
b) Regulamentará as hipóteses nas quais o Poder Judiciário poderá deixar de apreciar 

lesão ou ameaça a direito. 
 
c) Penal não admitirá nenhuma hipótese de retroatividade. 

 
d) Estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 

social, mediante adequada e prévia indenização, que se dará através de precatório. 
 

 

52- A incorporação entre Estados: 

 

a) Não é permitida pela Constituição Federal. 

 
b) Depende exclusivamente da aprovação dos Deputados Estaduais dos Estados 

diretamente interessados. 
 
c) Depende da aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, 

e do Congresso Nacional, por lei complementar. 
 

d) Depende da aprovação de todos os eleitores brasileiros, através de plebiscito, e do 
Congresso Nacional, por lei complementar. 
 

 

53- Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 
 
b) O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 

interrogatório policial. 
 

c) Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no 
prazo legal. 
 

d) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança. 

 
e) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade policial competente. 

 
 

54- No que se refere a organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil, assinale a opção CORRETA: 
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a) Os recursos naturais da plataforma continental são bens dos Estados federados 
litorâneos. 

 
b) A edição de Lei Orgânica no âmbito municipal evidencia o exercício da capacidade de 

auto-organização conferida aos municípios pela atual Constituição Federal. 
 

c) A decretação de intervenção do Estado federado nos municípios, quando houver 
grave comprometimento da ordem pública, será feita por meio de ação direta de 
inconstitucionalidade interventiva proposta pela Procuradoria Geral do Estado. 

 
d) A criação de Estado federado processa-se mediante consulta à população 

diretamente envolvida, por meio de plebiscito, após a divulgação de estudos de 
viabilidade estadual, e aprovação pela respectiva Assembleia Legislativa, dentro do 
período determinado por lei complementar federal. 

 
e) A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado federado realizar-se-á, 

simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e em até vinte 
dias após a proclamação do resultado, em segundo turno, se houver, no caso de Estados 
com mais de quatro milhões de habitantes. 

 
 

55- Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre: 

 

a) Proteção à infância e à juventude. 
b) Trânsito e transporte. 

c) Seguridade social. 
d) Sistemas de consórcios e sorteios. 

 
 
 

56- De acordo com o texto constitucional, é competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios: 

 

a) Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações. 
 

b) Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos. 
 

c) Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho 
 

d) Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
 

 

57- A Constituição Federal prevê que a Câmara Municipal NÃO gastará mais de: 

 

a) 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto 

com o subsídio de seus Vereadores. 
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b) 60% (sessenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, excluído o gasto 

com o subsídio de seus Vereadores. 
 

c) 46% (quarenta e seis por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o 
gasto com o subsídio de seus Vereadores. 
 

d) 56% (cinquenta e seis por cento) de sua receita com folha de pagamento, excluído 
o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

 
 

58- Assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. 

 
b) O servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 

a ampla defesa ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa. 

 
c) Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o gasto de 
mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio 

de seus Vereadores 
 

d) É autorizada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 
 
 

59- Sobre a intervenção é correto afirmar: 

 

a) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para assegurar a 

observância dos direitos da pessoa humana 
 
b) Os Estados e o Distrito Federal podem intervir na União para pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública 
 

c) O Estado intervirá nos seus Municípios quando forem prestadas as contas na forma 
da lei 
 

d) Cessada a intervenção, em nenhum caso as autoridades afastadas retornarão aos 
seus cargos 

 
 
 

60- Assinale a alternativa correta: 

 

a) O mandado de segurança, considerado ação constitucional, cabe para proteger 

direito ilíquido e certo. 
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b) São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de 

petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder. 

 
c) Somente aos brasileiros natos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. 
 

d) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação mediata. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

01- “A Administração deve manter-se numa posição de neutralidade em relação aos 
administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas. Só pode fazer 

discriminações que se justifiquem em razão do interesse coletivo, pois as gratuitas 
caracterizam abuso de poder e desvio de finalidade, que são espécies do gênero 

ilegalidade”. Em relação ao princípio administrativo do enunciado, assinale a alternativa 

correta. 

 

a) Moralidade 

b) Legalidade 
c) Eficiência 

d) Impessoalidade 
 
 

02- Os poderes da Administração Pública consistem em prerrogativas especiais e 
instrumentos que o ordenamento jurídico confere ao Estado para que este cumpra suas 

finalidades institucionais para a busca do interesse público. Sobre esse tema, assinale 

a alternativa correta. 

 

a) O disciplinar é aplicável a todos os entes da Administração indireta, que se sujeitam 

à Administração central para fins de processamento dos processos disciplinares 
instaurados contra seus servidores 
 

b) A faculdade que tem o Estado de limitar e/ou condicionar o exercício dos direitos 
individuais, a liberdade e a propriedade, tendo como objetivo o interesse público, 

denomina-se poder hierárquico 
 
c) O poder regulamentar consiste na possibilidade dos chefes do Executivo de 

explicarem e detalharem as leis para a sua correta execução ou de expedirem os 
decretos autônomos sobre matéria ainda não disciplinada em lei  

 
d) O poder hierárquico impõe hierarquia entre a administração direta e as entidades 

que integram a administração indireta 
 
 

03- No que concerne à administração pública, assinale a alterativa correta: 

 

a) compete aos decretos estabelecer as hipóteses contratação excepcional, para o fim 
de atender necessidade temporária de interesse estatal 

 
b) é garantido ao servidor militar estadual o direito ao exercício da greve  

 
c) os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, destinam-
se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento 

 
d) as funções públicas são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros que prestam 

concurso público   
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04- Assinale a alternativa correta sobre a forma como se caracteriza inequivocamente 

a invalidação do ato administrativo. 

 

a) É a forma extintiva que se aplica quando o beneficiário de determinado ato 
descumpre condições que permitem a manutenção do ato e de seus efeitos  
 

b) É a forma de desfazimento do ato administrativo em virtude da existência de vício 
de legalidade  

 
c) É a forma de extinção do ato administrativo que se opera pelo exaurimento da sua 
finalidade  

 
d) É o meio de confirmação dos requisitos legais a que todo ato administrativo está 

vinculado 
 
e) É o instrumento jurídico através do qual a Administração Pública promove a retirada 

de um ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade 
 

 
05- O conceito de poder de polícia vem sofrendo mutações e questionamentos 
especialmente a partir da segunda metade do século XX. O poder de polícia versa sobre 

em que medida e sob qual regime o Estado pode interferir na liberdade e propriedade 

dos particulares. Nesse contexto, é correto afirmar que: 

 

a) na licença, ao contrário da autorização, a administração tem que manifestar seu 
consentimento para que o particular possa exercer um direito. A norma delega aspectos 
à apreciação da administração no caso concreto. 

 
b) a supremacia do interesse público sobre interesses particulares é o fundamento da 

moderna compreensão do conceito de poder de polícia, ampliando a discricionariedade 
do Estado nas limitações impostas aos particulares. 
 

c) com a releitura do poder de polícia, passou a ser amplamente aceita a delegação do 
exercício do poder de polícia a particulares, estranhos à administração pública. 

 
d) os atos praticados no exercício do poder de polícia não são autoexecutórios, daí a 
necessidade de o poder público recorrer ao Poder Judiciário para, por exemplo, demolir 

uma edificação irregular. 
 

e) as vistorias periódicas em edifícios, bem como as pesagens em caminhões nas 
estradas são exemplos de atuação do Estado por meio do poder de polícia de 
fiscalização, a qual pode ser repressiva ou preventiva. 

 
 

 
06- Os Princípios Constitucionais Expressos estão previstos no artigo 37, caput, da 
Constituição da República de 1988, os quais são aplicáveis a todos os institutos do 

Direito Administrativo. Sobre o assunto supracitado, analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
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( ) Moralidade: obrigação de honestidade e de probidade. Ser honesto quer dizer ser 
fiel ao interesse público definido na lei. É exigido da Administração como um todo, de 

cada agente público e também dos particulares que se relacionam com a Administração. 
 
( ) Publicidade: como a Administração não é titular do interesse público, o qual pertence 

ao povo, tudo aquilo que acontece na esfera administrativa deve ser publicizado. É o 
dever de clareza e de transparência que a Administração deve ter em relação aos 

titulares do interesse público. 
 
( ) Legalidade: também chamado de princípio da juridicidade, exige adequação de toda 

e qualquer conduta administrativa a todo o ordenamento jurídico, nele estando incluídos 
todas as normas e todos os princípios. Enquanto o particular é livre para fazer tudo o 

que não seja proibido, a Administração só pode agir se a lei ordenar, nos termos que a 
lei traz, no condicionamento da lei e no tempo que a lei determina. Se a lei não traz 
qualquer comando, a Administração não pode agir. 

 
( ) Eficiência: foi tornado expresso no caput do art. 37 da CR/88, por meio da Emenda 

Constitucional n° 19/98. Antes da emenda esse princípio não estava escrito na 
Constituição, pois era implícito, no entanto, a Administração já tinha o dever de ser 

eficiente, independente da ordem estar escrita ou não. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

 

a) V, F, F, V 
b) F, F, F, V  
c) V, F, V, F 

d) V, V, V, V 
 

 
07- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre a Administração Pública e 

a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração 
 

b) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, 
por igual período 
 

c) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado 
em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade 

sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira 
 
d) Os cargos em comissão, exercidos por servidores ocupantes de cargo efetivo, e as 

funções de confiança, a serem preenchidas por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições 

de direção, chefia e assessoramento 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
92 

 

 
08- Ao agente público integrante da administração direta, no exercício de mandato 

eletivo, aplica-se, dentre outras, a seguinte diretriz constitucional: 

  

a) investido no mandato de Prefeito, deverá ser afastado do cargo, emprego ou função, 
podendo optar pela sua remuneração 

 
b) cuidando-se de mandato eletivo estadual, poderá acumular eventual emprego ou 

função 
 
c) investido no mandato de Prefeito, sendo compatíveis os horários, o agente politico 

deverá receber as diárias e gratifcações de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo 

 
d) nas situações que demandem o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o 
tempo de serviço deverá ser contado para todos os fns da lei, exceção feita à promoção 

por antiguidade 
 

 
 
09- O ato administrativo pode ser conceituado como a declaração do Estado no 

exercício de suas funções, manifestada mediante providências jurídicas 
complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, sempre sujeitas a controle de 

legitimidade pelo Judiciário. Sobre a classificação dos atos administrativo, assinale a 

alternativa que apresenta a informação incorreta. 

 

a) Estruturalmente, entende-se que um ato administrativo pode ser “concreto” quando 

se amolda a um caso específico, exaurindo-se após sua única aplicação 
 

b) Os atos de administração contenciosa são aqueles que pressupõe o julgamento de 
um procedimento sob o pálio do contraditório 
 

c) Atos complexos são observados quando da união de pressupostos defendidos por 
diferentes órgãos da administração pública 

 
d) São atos declaratórios aqueles que apontam para a preexistência de uma situação 
de fato ou direito 

 
e) Os atos puros são aqueles em que a vontade administrativa é preordenada à 

obtenção de um resultado, criando imediatos efeitos jurídicos 
 
 

10- Dentre os poderes da Administração se destaca o poder regulamentar, 
consubstanciado na edição de atos normativos com a finalidade de produzir disposições 

operacionais uniformizadoras à execução da lei. Considerando o texto da Constituição 
da República, bem como os conhecimentos gerais sobre o Direito Administrativo 

brasileiro, assinale a alternativa correta sobre os regulamentos. 
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a) É possível a emissão de um decreto que objetive a extinção de órgão público, 

evitando assim o aumento de despesas públicas 
 

b) A emissão de decretos é um ato privativo do Presidente da República 
 
c) O decreto serve para extinguir cargos públicos, mesmo quando preenchidos 

 
d) Os decretos devem ser expedidos quando não existir lei tratando sobre tema 

específico vinculado à Administração Pública 
 
e) É possível a expedição de decreto criando medida cautelar patrimonial em âmbito 

processual penal, quando verificada a existência de possíveis crimes contra a 
Administração Pública 

 
 
11- É cediço que a Administração Pública goza de poder de polícia quando do 

desempenho de suas atividades em prol do bem comum. Sobre o tema, assinale a 

alternativa que contenha proposição acertada sobre o conceito de poder de polícia. 

 

a) Atividade que se expressa em atos normativos ou concretos, com fundamento na 
supremacia geral e na forma da lei, condicionando a liberdade e a propriedade dos 
indivíduos mediante ações fiscalizadoras, repressivas ou preventivas 

 
b) Ato de característica estritamente discricionária, que tem por objetivo limitar a 

atuação do particular que se mostre prejudicial ao convívio social 
 
c) Atuação inerente ao Estado que impõe coercitivamente aos particulares o dever de 

fazer algo, a fim de que seus atos se mostrem como comportamentos alinhados aos 
interesses sociais, mesmo na inexistência de lei 

 
d) Característica inerente da Administração Pública de atuar de modo preordenado à 
responsabilização dos violadores da ordem jurídica, em conformidade com a legislação 

processual penal 
 

e) Poder de caráter unicamente positivo, em que a Administração exige um ato 
de facere, ou seja, ativo, em nítida consonância com o conceito de serviço público 

 
 
12- Considere as regras básicas aplicáveis no Direito Administrativo para assinalar a 

alternativa correta sobre como se reputa todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação 

ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 

na Administração Pública. 

 

a) Mandatário 

b) Agente político 
c) Funcionário público 
d) Empregado público 

e) Agente público 
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13- Não é considerado um princípio que rege a Administração Pública: 

 

a) Legitimidade. 
b) Moralidade. 

c) Publicidade.  
d) Impessoalidade.  
 

 
14- Considere a seguinte situação hipotética: 

Autoridade municipal fixou as linhas e os itinerários de ônibus da cidade, de modo a 
beneficiar determinada empresa, que disputa a concessão de serviço público de 
transporte coletivo. 

Desse modo, o ato da autoridade municipal poderá ser: 

 

a) anulado, por desvio de finalidade 
 

b) revogado, desde que seja caracterizado o desvio de poder 
 

c) revogado, desde que se trate de ato administrativo vinculado 
 

d) convalidado, desde que a autoridade municipal tenha poder discricionário para a 
fixação das linhas e dos itinerários 
 

 
15- A respeito da classificação do ato administrativo quanto à formação da vontade, 

podem ser: 

 

a)  individuais, quando possuem destinatários ou casos específicos; ou gerais, quando 
atingem uma generalidade de pessoas numa situação 

 
b)  imperfeitos, quando não completaram o ciclo de formação; pendentes, sujeitos à 
condição ou termo; e consumados, que já exauriram seus efeitos 

 
c)  individuais, quando possuem destinatários ou casos específicos; imperfeitos, que 

não completam um ciclo de formação; ou gerais, quando atingem uma generalidade de 
pessoas numa situação 

 
d) simples, quando decorrem da declaração de vontade de um único órgão; complexos, 
que resultam da conjunção de mais de um órgão cujas vontades se fundem para formar 

um único ato; ou compostos, com a presença de dois atos, um principal e outro 
acessório, este como pressuposto ou complemento daquele 

 
 
16- Da hierarquia decorrem os seguintes poderes, exceto: 

 
a) ordenar ao subordinado atividades ou atos a praticar e a conduta a seguir em cada 

caso 
 
b)  condicionar e restringir o exercício dos direitos individuais, tais como a propriedade 

e a liberdade, em benefício do interesse público  
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c)  fiscalizar as atividades dos órgãos ou agentes que lhes são subordinados, para zelar 
pela legitimidade dos atos praticados 

 
d) rever as decisões dos inferiores, o que exprime a capacidade da administração de 
reapreciar os próprios atos 

 
 

17- Os Agentes Públicos se subdividem nos itens relacionados abaixo, exceto o que 

está na alternativa:  

 

a) Políticos. 

b) Honoríficos. 
c) Credenciados.  

d) Federados.  
 
 

18- O conceito de servidor público em sentido amplo é qualquer pessoa física vinculada 
a um regime jurídico que presta serviços ao Estado e a Administração Indireta mediante 

remuneração paga com recursos públicos. Leia a afirmação a seguir e assinale a 
alternativa que preenche a lacuna.____________ é o servidor público no sentido 
estrito. 

  

a) Credenciado. 

b) Estatutário. 
c) Celetista.  

d) Temporário.  
 

 
 
19- Considerando a doutrina brasileira sobre os poderes da Administração, analise as 

afirmações abaixo e assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) O chamado poder normativo esgota toda a competência normativa da Administração 
Pública. 

 
b) Os atos pelos quais a Administração exerce o seu poder normativo têm em comum 

com a lei o fato de emanarem normas, ou seja, atos com efeitos gerais e abstratos. 
 
c) Existem os atos normativos originários, aqueles emanados de um órgão estatal em 

virtude de competência própria, outorgada imediata e diretamente pela Constituição. 
 

d) Existem os atos normativos derivados, aqueles que têm por objetivo a explicitação 
ou especificação de um conteúdo normativo preexistente, visando à sua execução no 

plano da práxis. 
 
e) Admitem-se dois tipos de regulamentos, o regulamento executivo e o regulamento 

independente ou autônomo.  
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20- Considerando a doutrina brasileira sobre os poderes da Administração, assinale a 

alternativa correta sobre o que corresponde ao que cabe à Administração Pública para 
apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas 

à disciplina administrativa 

 

a) Poder normativo. 
b) Poder regulamentar. 

c) Atos normativos originários e derivados. 
d) Poder disciplinar. 

e) Poder decorrente. 
 

 

21- Assinale a alternativa que corresponde às exatas características do exercício do 

poder de polícia administrativo: 

 

a) A generalidade do comando não gera direito de indenização em favor do particular. 
b) Deve-se recorrer ao Judiciário previamente à prática do ato. 

c) Visa a repressão de ilícitos penais. 
d) Incide somente sobre pessoas. 
e) É custeado por impostos. 

 
 

22- “O interesse público, sendo qualificado como próprio da coletividade, não se 
encontra à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. Ao próprio órgão 
administrativo que o representa incumbe apenas guardá-lo e realizá-lo”. O texto refere-

se ao: 

 

a) Princípio da Legalidade 

b) Princípio da Eficiência. 
c) Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público. 
d) Princípio da Impessoalidade 

 
 

23- Com relação aos Poderes da Administração Pública, analise as assertivas abaixo. 
 
I. Poder Hierárquico tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as 

atividades administrativas, no âmbito interno da Administração Pública. 

 

II. Poder Disciplinar é aquele de que dispõe a Administração Pública para controlar o 
desempenho das funções e das condutas internas de seus servidores, 

responsabilizando-os pelas infrações que cometer. 

 

III. Poder Regulamentar é a faculdade que permite ao Chefe do Executivo de aclarar a 

lei para sua correta execução. 

 
IV. Poder de Polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para 

condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 

benefício da coletividade ou do próprio Estado. 
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Está correto o que se afirma em: 

 

a) I, II, III e IV 
b) I, II e IV, apenas 
c) II e III, apenas. 

d) I, III e IV, apenas 
 

 
24- Indique a alternativa CORRETA, relacionada aos poderes de Polícia Administrativa 

e Polícia Judiciária: 

 

a) A Polícia Judiciária é atividade da Administração que se exaure em si mesma, ou 
seja, inicia e se completa no âmbito da função administrativa. 
 

b) A Polícia Administrativa preordena-se ao indivíduo em si, ou seja, aquele a quem se 
atribui o cometimento de ilícito penal. 

 
c) A Polícia Judiciária tem natureza predominantemente preventiva, eis que se destina 

à responsabilização penal do indivíduo. 
 
d) A Polícia Administrativa atua na área do ilícito puramente administrativo (preventiva 

ou repressivamente). 
 

 
 
25- Com relação ao Princípio da Supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Pode ser invocado, inclusive ao arrepio do Direito posto, já que inerente ao convívio 
social. 

 
b) Não se radica em dispositivo algum da Constituição Federal, ainda que inúmeros 

aludam ou impliquem manifestações concretas dele, como, os princípios da função 
social da propriedade ou do meio ambiente. 

 
c) É princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade, sendo sua própria condição 
de existência. 

 
d) Permite à Administração a possibilidade de, nos termos da lei, de constituir terceiros 

em obrigações mediante atos unilaterais. 
 
 

 
26- Com relação aos “atos da Administração” e aos “atos administrativos”, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) São conceitos sinônimos, já que sujeitos ao mesmo regime jurídico. 
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b) Não podem ser considerados atos administrativos os atos exercidos no uso de 

prerrogativas públicas, portanto, de autoridade, sob regência do Direito Público. 
 

c) São atos administrativos os atos políticos ou de govemo. 
 
d) Há atos que não são praticados pela Administração Pública, mas que devem ser 

incluídos entre os atos administrativos, por exemplo, aqueles relativos à vida funcional 
dos servidores do Poder Judiciário. 

 
 

27- Com relação ao “ato administrativo”, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) É praticado, apenas, pelas autoridades do Poder Executivo. 
 

b) A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto são requisitos necessários 
à formação do ato administrativo. 
 

c) A presunção de legitimidade do ato administrativo não isenta o administrador de 
comprovar a sua validade e sua conformidade com a lei. 

 
d) Atos administrativos vinculados são aqueles que o administrador pode praticar com 
liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário e de sua conveniência. 

 
 

28- Sobre a classificação dos agentes públicos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Os agentes políticos podem ocupar cargos vitalícios ou cargos em comissão. 
 

b) Os servidores públicos são aqueles que possuem regime jurídico estatutário geral e 
ocupam cargos públicos efetivos ou em comissão. 

 
c) A contratação de agentes públicos por tempo determinado depende de juízo de 
oportunidade e conveniência da Administração Pública. 

 
d) Empregados públicos são aqueles sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) e não ocupam cargo público. 
 
 

 

29- Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Poder Vinculado é aquele que a lei confere à Administração Pública para a prática de 
ato de sua competência, sem determinar os elementos e requisitos necessários à sua 
formalização. 

 
b) Poder Disciplinar é a faculdade que a Administração Pública tem de fiscalizar todas 

as atividades e bens que afetem ou possam afetar a coletividade. 
 
c) Poder Regulamentar é a faculdade de que dispõem os Chefes do Executivo de explicar 

a lei para sua fiel execução, podendo esta ser delegada a seus subordinados. 
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d) Poder Discricionário é aquele que o Direito concede à Administração, de modo 
explicito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha 

de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. 
 
 

30- De acordo com a Lei Federal n° 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

 
b) A reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução são formas de 

provimento de cargo público. 
 
c) A ajuda de custo, as diárias e o transporte constituem indenizações ao servidor. 

 
d) O concurso público terá validade de até um ano, podendo ser prorrogado uma única 

vez, por igual período. 
 
 

31- Trata-se do “conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento em 

comissão de órgão ou de entidade”. O conceito se refere: 

 

a) À carreira. 
b) Ao grau. 
c) Ao quadro de pessoal. 

d) Ao grupo de atividades. 
 

 
32-  “Na técnica do Direito Administrativo, ____________ , em sentido amplo, designa 
a pessoa física que presta serviço ao Estado ou às entidades da Administração, com 

vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos”. 
Para que esta afirmação seja correta, a lacuna deve ser preenchida com a seguinte 

expressão: 

 

a) Agente político. 
b) Órgão público. 

c) Servidor público. 
d) Função pública. 

e) Particulares em colaboração com o Poder Público. 
 
 

 
33- A edição, pela Administração Pública, de ato visando condicionar e restringir o uso 

e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade, 
exemplifica a prática do poder_____________ . Assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna 
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a) Sancionador 

b) De polícia. 
c) Regulamentar 

d) Hierárquico. 
 
 

34- Estão previstos no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil os 
princípios que regem a administração pública. Indique a alternativa que não traz um 

princípio expresso nesse dispositivo. 

 

a) Legalidade. 
b) Publicidade 

c) Motivação. 
d) Impessoalidade. 

 
 
 

35- O balizamento ou a limitação dos direitos e liberdades individuais pela 

Administração Pública, em prol do interesse público, fundamenta-se no poder: 

 

a) Disciplinar 
b) Regulamentar. 
c) De Polícia. 

d) Hierárquico. 
 

 

36- Sobre a Administração Pública é correto afirmar: 

 

a) Os órgãos públicos são unidades de atuação administrativa dotadas de personalidade 

jurídica própria, destinadas à consecução de tarefas predeterminadas. 
 
b) A hierarquia administrativa, que engloba, dentre outros, o poder de expedir ordens, 

poder de controle sobre os atos e atividades dos subordinados e o poder de revisão, 
incide em todas as instâncias administrativas, inclusive sobre as autarquias, em relação 

aos quais recebe o nome de “supervisão ministerial”. 
 

c) O ato de delegação de competência consiste na transferência de poderes e atribuições 
de um órgão a outro, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às 
decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. 

 
d) A Administração casuística, assim entendida como a decisão de casos individuais, 

compete, em princípio, à estrutura central de decisão. 
 
 

 
37- Assinale a proposição correta, em relação aos servidores contratados pela 

Administração, por tempo determinado, mediante seleção pública simplificada, para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público: 

 

a) Ocupam cargos públicos efetivos. 
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b) Ocupam cargos públicos em comissão. 

c) Desempenham função pública. 
d) Ocupam empregos públicos. 

 
 

38- O princípio da especialidade decorre dos princípios da: 

 

a) Legalidade e da impessoalidade. 
b) Publicidade e da eficiência. 

c) Moralidade e da publicidade. 
d) Isonomia e da impessoalidade. 
e) Legalidade e da indisponibilidade do interesse público. 

 
 

39- O desvio de finalidade caracteriza-se por intermédio das seguintes 

condutas, EXCETO: 

 

a) Irracionalidade do procedimento, acompanhada da edição do ato. 

b) Motivação contraditória. 
c) Incerteza em relação aos destinatários. 

d) Camuflagem dos atos. 
e) Inadequação entre os motivos e os efeitos. 
 

 
 

40- O Prefeito de determinado Município fez publicar um decreto de desapropriação de 
imóvel, com a finalidade de usar o bem para a construção de escola. Entretanto, na 
verdade, o ato foi editado com o fim de prejudicar seu desafeto político. Considerando 

tais fatos: 

 

a) O decreto não pode ser anulado, pois encontra fundamento no Decreto-lei n° 3.365, 
de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública. 

 
b) Não apresenta vício ou desvio de finalidade, pois a intenção manifestada no ato é de 

interesse público, não importando a questão pessoal entre a autoridade e o proprietário 
do imóvel desapropriado. 

 
c) Apresenta vício pela ilegalidade do ato, pois não foi observada a sua forma. 
 

d) Constitui desvio de finalidade ou de poder. 
 

e) Poderá ser anulado pelo Poder Judiciário, mas não pela própria Administração 
Pública. 
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DIREITOS HUMANOS 
 

01- Assinale a alternativa correta. Segundo a CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS (1969), toda pessoa acusada de um delito tem direito durante o processo às 

seguintes garantias mínimas: 

 

a) O processo penal deve ser privado, de modo a preservar os interesses da justiça e 
da sociedade 

 
b) O direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, 

caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal 
 

c) A comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada deve ser 
obrigatoriamente bilíngue (inglês e língua oficial do pais, no qual aconteceu o delito) 
 

d) A concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua 
defesa será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação em órgão oficial 

 
e) Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro do prazo 
máximo de 7 (sete) dias, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada 
contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, 

fiscal ou de qualquer outra natureza 
 
 

 
02- A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas (Resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948, 
destaca: 
 

I. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
 

II. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como 
pessoa perante a lei. 
 

III. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 
culpado até que a sua inocência tenha sido provada de acordo com a lei. 

 
IV. Todo ser em julgamento público pode ter asseguradas todas as garantias 
necessárias à sua defesa dependendo do delito praticado. 

 
V. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência 

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

Assinale a alternativa correta:  

 

a) I, II, V apenas  

b) II, III, IV, apenas  
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c) II, IV apena 

d) III apenas 
e)  I, II, III apenas  

 
 
03- A partir de 1945, com a criação das Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial, 

normas e tratados têm conferido uma forma legal à prática dos direitos humanos para 
todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas (Resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948, 
dispõem em seus artigos: “Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será 
______, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será _____ a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito. 

 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. 

 

a) Paga, acessível 

b) Parcialmente paga, gratuita 
c) Paga, gratuita 

d) Gratuita, paga 
e) Gratuita, acessível  
 

 
04- Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta sobre as considerações 

expressas da Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu preâmbulo. 

 

a) Os Estados-Membros se comprometeram a promover, em obediência às Nações 
Unidas, o respeito local aos direitos e liberdades humanas fundamentais. 

 
b) Os Estados-Membros se comprometeram a promover, em obediência às Nações 

Unidas, o respeito local e regional aos direitos e liberdades humanas fundamentais. 
 
c) Os Estados-Membros se comprometeram a promover, sob a supremacia hierárquica 

das Nações Unidas, o respeito judicial aos direitos e liberdades humanas fundamentais 
e a observância desses direitos e liberdades. 

 
d) Os Estados-Membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações 
Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a 

observância desses direitos e liberdades.  
 

 
05- Analise os itens abaixo e responda a seguir. 
 

I. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente 
ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 

 
II. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 
 

III. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será 
expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou 

processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 
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Assinale a alternativa correta sobre os itens analisados.  

 

a) Os itens I, II e III estão corretos. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
 

 
06- Assinale a alternativa INCORRETA sobre as disposições da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

 

a) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho. 
 

b) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

 
c) Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das 

horas de trabalho e a férias periódicas não remuneradas. 
 
d) Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção 

de seus interesses. 
 

 
07- Com relação ao direito à instrução previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O Estado tem prioridade em relação aos pais na escolha do gênero de instrução que 
será ministrada às crianças e aos adolescentes.  
 

b) A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito. 

 
c) A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. 

 
d) A instrução elementar será obrigatória.  
 

 
08- Assinale a alternativa correta que reproduz um determinado dispositivo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

a) Todo ser humano tem o direito de ser, em seu país de origem, reconhecido como 
pessoa perante a lei. 

 
b) Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa 
perante a lei. 
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c) Todo ser humano tem direito à indenização, em dinheiro ou outra forma, da sua 

personalidade íntima. 
 

d) Todo ser humano tem direito ao reconhecimento, em todos os níveis políticos, da 
sua personalidade emocional. 
 

 
09- Assinale a alternativa correta que reproduz, com fidelidade exata, um dispositivo 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

a) Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião; este direito não implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, 

tampouco a liberdade de manifestar a religião ou convicção em público pelos ritos. 
 

b) Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência desde que 
fundamentado na religião; este direito implica a liberdade de tentar mudar a religião de 
outras pessoas, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho 

ou em comum. 
 

c) Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar 
essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em 

público ou em particular. 
 

d) Apenas a pessoa maior de idade tem direito à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião; este direito implica a liberdade de tentar mudar a religião dos 
familiares, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou 

em comum, desde que não o faça em público pelo culto e pelos ritos. 
 

 
 
10- Assinale a alternativa correta quanto ao que prevê a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos sobre o direito à instrução. 

 

a) A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais.  

b) A instrução técnico-profissional será acessível à maioria da população. 
c) A instrução fundamental será obrigatória. 
d) A instrução superior esta baseada na progressão continuada. 

 
 

11- Assinale a alternativa INCORRETA sobre as disposições da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. 

 

a) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 

trabalho. 
 

b) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
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c) Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das 

horas de trabalho e a férias periódicas não remuneradas. 
 

d) Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção 
de seus interesses. 
 

 
 

12- Assinale a alternativa correta sobre o órgão que proclamou a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. 

 

a) Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. 

b) Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. 
c) Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. 

d) Assembleia Especial de Justiça da Organização das Nações Unidas. 
 
 

13- Assinale a alternativa correta que reproduz literalmente um fragmento do texto da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

a) Considerando que os cidadãos se comprometeram a promover, em submissão a 
Organização das Nações Unidas, o respeito universal e seletivo dos direitos do Homem 
e das liberdades fundamentais. 

 
b) Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em 

obediência a Organização das Nações Unidas, o respeito local e relativo dos direitos do 
Homem e das liberdades fronteiriças. 
 

c) Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em 
cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades 

humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. 
 
d) Considerando que os cidadãos se negam constantemente a promover, em relação à 

Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do Homem 
e das liberdades fundamentais. 

 
 
 

14- Assinale a alternativa correta sobre o que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos prevê sobre direito sindical. 

 

a) O direito a organizar sindicatos é restrito as pessoas expressamente autorizadas por 
decisão administrativa e o ingresso nos sindicatos é livre para os trabalhadores em 
pleno exercício profissional. 

 
b) Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para 

proteção de seus interesses. 
 
c) Todo sindicato tem direito a recusar associados para proteção de seus interesses. 
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d) O direito a organizar sindicatos é condicionado a prévia autorização judicial e o 

ingresso nos sindicatos é livre para os trabalhadores em pleno exercício profissional. 
 

 

15- Indique a alternativa CORRETA, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos: 

 

a) Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro e fora das 
fronteiras de cada Estado. 

 
b) Toda pessoa tem direito à dupla nacionalidade 

 
c) Toda pessoa tem direito a organizar sindicato, sendo obrigatório o seu ingresso nele 
para proteção de seus interesses. 

 
d) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada aos seus filhos. 
 
 

 
16- Complete as lacunas, de acordo com a alternativa que refete o texto da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos: “Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
________________________. São dotadas de razão e _______________________ e 

devem agir em relação umas às outras com espírito de ____________________.” 

 

a) Dignidade e direitos – consciência – fraternidade. 
b) Direitos e deveres – liberdade – solidariedade. 

c) Direitos e obrigações – convicção – solidariedade. 
d) Dignidade e obrigações – consciência – harmonia. 
 

 
17- Segundo o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a proteção à 

privacidade compreende: 

 

a) Somente a privacidade do próprio interessado. 
 

b) A privacidade do próprio interessado, da sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência. 

 
c) A privacidade do próprio interessado, da sua família e do seu local de trabalho. 
 

d) A privacidade do próprio interessado e das pessoas que mantenham relação de 
afinidade com ele. 

 
 
18- Indique a afirmação correta sobre os direitos expressamente previstos na 

Declaração Universal dos Direitos humanos. 
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a) Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus 
benefícios. 

 
b) Os direitos e liberdades previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
podem ser exercidos até mesmo de modo contrário aos objetivos e princípios das 

Nações Unidas. 
 

c) A Declaração Universal dos Direitos humanos não trata expressamente de direitos 
envolvendo o matrimônio e o casamento. 
 

d) Ninguém, sob qualquer justificativa, poderá ser privado de sua propriedade. 
 

 
 
19- Indique a alternativa que traz direito não previsto expressamente na Declaração 

Universal Dos Direitos Humanos. 

 

a) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 

trabalho. 
 
b) Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente 

ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 
 

c) Todo ser humano, vítima de perseguição por crimes de delito comum, tem o direito 
ao asilo em outros países 
 

d) Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das 
horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. 

 

 

 

20- Com relação ao direito à instrução previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O Estado tem prioridade em relação aos pais na escolha do gênero de instrução que 

será ministrada às crianças e aos adolescentes. 
 
b) A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução 

superior, esta baseada no mérito. 
 

c) A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. 
 
d) A instrução elementar será obrigatória. 
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HISTÓRIA DO BRASIL 
 

01- Durante a Guerra do Paraguai, a retomada momentânea de Corumbá foi efetuada 
em 13 de junho de 1867. Contudo, os aliados decidiram retirar as tropas e retornar 

para Cuiabá. Este retorno gerou graves consequências, provocando grande mortalidade 
em Cuiabá (GARCIA, 2001). Sobre o que causou a mortalidade de parte da população 

de Cuiabá no referido momento, assinale a alternativa correta.  

 

a) O alteamento generalizado de fogo em Cuiabá, pelas tropas paraguaias 
b) Um ataque de bombas de gás lacrimogêneo em Cuiabá, realizado pelos paraguaios 

c) Uma epidemia de varíola, levada pelas tropas que retornaram a Cuiabá 
d) Um ataque armado realizado pelo Paraguai, levando à derrota dos aliados em Cuiabá 

 
02- No período colonial, o território que hoje corresponde ao Acre pertencia à Bolívia, 
e o Peru também se considerava pertencente a uma pequena parcela dessa área. Após 

assinaturas de alguns acordos referentes à legitimidade desse território, o Brasil 
adquiriu a região do Acre, em 1903, através da assinatura do Tratado de ___________. 

                                                                                 (Mundo Educação, 2019) 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. 

 

a) Petrópolis 
b) Versalhes 
c) Rio Branco 

d) Tordesilhas 
 

 
03- O movimento conhecido como Rusga representa um capítulo importante da História 
do Brasil, compreendido por alguns autores como : “[...] um fenômeno político brasileiro 

ocorrido em 1834, no Centro-Oeste do Brasil, no período das regências, situava entre 
o discurso da centralização e descentralização do poder.” (Fanaia, Maria de Lourdes. “O 

Silêncio sobre a Rusga nos livros didáticos.” 2012). 
 

A partir de seus conhecimentos sobre o assunto assinale a alternativa correta: 

 

a) Foi um movimento de intenções separatistas e independentes, assim como foi a 
revolução Farroupilha 

 
b) O movimento buscava a melhor relação entre os diferentes tipos de cultura que 
existem no Mato Grosso (indígenas, Afrodescentes e Lusodescendentes) 

 
c) O movimento da Rusga exigia uma melhor relação com os países vizinhos (Bolívia e 

Paraguai)  
 
d) A Rusga representava a disputa pelo poder local na província de Mato Grosso: de um 

lado, os liberais da “Sociedade dos Zelosos da Independência”; de outro, os 
conservadores “Caramurus” 
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e) A Rusga, na realidade, foi um movimento de cunho popular, promovido por povos 

indígenas da região, junto aos quilombolas; que se autodenominaram “caramurus”; 
contrários aos ricos fazendeiros de açúcar e pecuaristas da região do Mato Grosso 

 
 
04- Com a Constituição de 1824, o Brasil já teve uma única religião oficial: o 

Catolicismo, que perdurou até a proclamação da República. Até então, só eram 
permitidos templos católicos. O clero católico fazia parte do funcionalismo do Estado. É 

claro que eram praticadas outras religiões, mas os seus professantes sofriam 
discriminação e só podiam realizar seus atos religiosos em particular, no espaço privado, 
e não em lugares públicos. Com a República, o Brasil se tornou um Estado Laico, isto 

é, deixou de ter uma religião oficial e se separou da Igreja. Desta leitura dos dispositivos 
constitucionais-legais, fica claro que a Carta Magna do país e outros documentos legais 

asseguram a liberdade de culto e estabelecem que nenhuma pessoa pode ser 
discriminada por motivo de qualquer natureza, aí incluído o de religião. Considere estas 
afirmativas: 

 
I. Preserva-se, assim, o direito subjetivo de consciência, tanto para professar quanto 

para não professar nenhum credo religioso. 
 

II. Complementarmente, a lei assegura o respeito e tolerância à diversidade cultural-
religiosa do país, sendo vedadas, nas escolas, quaisquer formas de proselitismo. 
 

III. A execução destes princípios de tolerância e respeito à diversidade não é fácil, 
ainda mais em uma sociedade como a nossa, em que intolerâncias e desrespeitos às 

diversidades culturais são frequentes. 
 
Considerando-se que a questão religiosa é uma das mais delicadas no que se 

refere a tais diversidades: 
 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) A afirmação I é Verdadeira (V), e as demais são Falsas (F). 
b) A afirmação II é Verdadeira (V), e as demais são Falsas (F). 

c) A afirmação III é Verdadeira (V), e as demais são Falsas (F). 
d) As afirmações I, II e III são Verdadeiras (V). 

 
 
05- A estratégia analítica de Edgard de Decca (1992) para pensar a memória histórica, 

elaborada nos enunciados dos discursos políticos, como na assim chamada “Revolução 
de 1930”, consolidada por certa prática historiográfica, legitimadora desse processos 

históricos como revolucionário é problematizada pelo autor. Em suas palavras: “Esse 
discurso como exercício efetivo do poder político, além de periodizar a história, define 
o lugar onde ela deve ser lida - o passado memorizado como domínio das oligarquias e 

o presente como uma revolução sem prazo para acabar. (...) Como discurso do exercício 
do poder, a Revolução de 1930 oculta o percurso das classes sociais em conflito, não 

apenas anulando a existência de determinados agentes, mas, principalmente, definindo 
enfaticamente o lugar da história para todos os agentes sociais. (...)” (1992:72) 
Na configuração do “Discurso do Poder”, segundo Decca(1992), assinale a alternativa 

que apresenta quem teve o seu percurso ocultado e mostra como foi interpretada a 

etapa histórica anterior a “Revolução de 1930”: 
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a) O proletariado vencido teve seu percurso ocultado pelo discurso dos vencedores, que 
anunciaram a tomada do poder em 1930 como marco principal do movimento, 

legitimando a construção discursiva de suas ações contra os interesses das oligarquias 
estaduais sobre a necessidade da nação brasileira. 

 
b) A classe média nacional foi ocultada pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, que na 

figura de Getúlio Vargas, pautou o discurso vencedor sobre o monopólio da elite cafeeira 
paulista. 
 

c) As elites de Minas Gerais e São Paulo tiveram seu percurso ocultado pelos vencedores 
da “Revolução de 1930”, submetendo e vencendo a política assim chamada de “café 

com leite” ou “política dos governadores” em prol do interesse nacional. 
 
d) Os trabalhadores e produtores paulistas e mineiros tiveram seu percurso ocultado 

pelo discurso dos revolucionários gaúchos, que derrotaram a chamada política de “café 
com leite”, que vigorou durante a República Velha (1889-1930) 

 
 
 

06- Leia o trecho destacado do documento proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos 
seus escravos no Engenho Santana, em Ilhéus, Bahia, por volta de 1789, e assinale a 

alternativa correta: 

 

 
“Meu Senhor, nós queremos paz e não queremos guerra; se meu senhor também quiser 
nossa paz há de ser nessa conformidade, se quiser estar pelo que nós quisermos, a 

saber. Em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado para 
trabalharmos para nós, não tirando um destes dias por causa de dia santo. Para 

podermos viver nos há de dar rede, tarrafa e canoas. Não nos há de obrigar a fazer 
camboas, nem a mariscar, e quando quiser fazer camboas e mariscar mande os seus 
pretos Minas. Faça uma barca grande para quando for para Bahia, nós metermos as 

nossas cargas para não pagarmos fretes.(...) A tarefa de cana há de ser de cinco mãos, 
e não de seis, e a dez canas em cada feixe.(...) Os atuais feitores não os queremos, 

faça a eleição de outros com a nossa aprovação.(...) Os marinheiros que andam na 
lancha além de camisa de baeta que se lhe dá, hão de ter gibão de baeta, e todo 

vestuário necessário. O canavial do Jabirú o iremos aproveitar por esta vez, e depois 
há de ficar para pasto porque não podemos andar tirando canas por entre mangues. 
Poderemos plantar nosso arroz onde quisermos, e em qualquer brejo, sem que para 

isso peçamos licença, e poderemos cada um tirar jacarandás ou qualquer pau sem 
darmos parte para isso. A estar por todos os artigos acima, e conceder-nos estar sempre 

de posse da ferramenta, estamos prontos para o servirmos como dantes, porque não 
queremos seguir os maus costumes dos demais Engenhos. Poderemos brincar, folgar, 
e cantar em todos os tempos que quisermos sem que nos impeça e nem seja preciso 

licença.” 

 

a) Podemos interpretar o documento pela boa condição que os escravos do engenho 
Santana desfrutavam. Ao que podemos supor, sabiam ler e escrever, podiam pescar e 

mariscar, brincar e folgar. Solicitam sempre poder carregar ferramenta para completar 
os trabalhos inconclusos em melhor hora. 
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b) O documento pode ser interpretado pela dificuldade que os escravos enfrentam no 

engenho Santana. Apesar de tudo o senhor de escravos Manuel da Silva Ferreira, parece 
ser bastante compreensivo com a situação ao ceder a possibilidade dos negros 

descreverem quais suas solicitações para terem uma vida menos sofrida. 
 
c) O documento acima trata de uma rebelião ocorrida no Engenho Santana, também 

podemos supor a participação de agentes escravizados que dominavam a linguagem 
escrita para propor acordo com o senhor do engenho, reivindicando melhores condições 

de vida e de trabalho. 
 
d) O documento traz informações relevantes sobre a relação do senhor de engenho com 

seus escravos. Apesar de cativos os escravos podiam aprender a ler e escrever, e 
quando não estavam de acordo com a situação de trabalho, se manifestavam emitindo 

documento para não ocorrer como as demais fazendas da região, em que fugas e 
castigos eram constantes. 
 

 
 

07- A Revolta dos Malês, em 1835, foi um movimento: 

 

a) influenciado pela revolução haitiana; buscou acabar com a escravidão no Brasil, 
promovendo o extermínio dos brancos e indígenas, assim que submetesse a monarquia 

e assumisse o poder político do país. 
 

b) de libertação que contou com o apoio de quilombolas e indígenas no interior da Bahia. 
Entre suas propostas, a que mais amedrontou a sociedade escravista da época era, a 
de fazer escravos os brancos e destruir os símbolos das igrejas católicas além de matar 

todos os padres e a família real. 
 

c) foi organizado por negros islamizados e alfabetizados, que difundiram as 
reivindicações e a forma do levante escrevendo pelas paredes da cidade em árabe, 
dificultando alguma forma de antecipação de repressão pelos escravocratas da época. 

Duas das principais intenções em tomar o poder eram: abolir a escravidão e ter o direito 
de se converterem ao cristianismo; 

 
d) foi organizada por africanos escravizados de origem islâmica, planejada através de 

inscrições pela capital baiana. Além da intenção de acabar com a escravidão, os 
revoltosos pretendiam confiscar os bens dos brancos, construir um reino islâmico e 
transformarem escravos os não islamizados. 

 
 

 
 
08- O processo de abolição do sistema escravista no Brasil não pode ser reduzido a Lei 

Áurea, promulgada pela princesa Isabel, aos 13 de maio de 1888. A complexidade dos 
acontecimentos históricos devem ser analisados e comparados. Como exemplo 

podemos pensar em revoltas de escravos e mesmo na extinção da escravidão na 
província do Ceará, em 1884, em contraste com a posição de fazendeiros e 
comerciantes na Bahia do mesmo período. Emilia Viotti da Costa (1982) destaca uma 

petição do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, encaminhada à Câmara dos 
Deputados em 14 junho de 1884, argumentando contra a extinção do sistema 
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escravista, sendo o escravo: “Mais do que um bem patrimonial, mais do que um 

elemento da fortuna privada, o escravo é uma instituição social, é uma força de 
produção e da riqueza nacional, enfim. A lavoura e o comercio dessa província não são 

escravagista, como ninguém o é no século em que vivemos. Mas a escravidão tendo 
entrado em nossos costumes, em nossos hábitos, em toda a vida social e política, acha-
se por tal forma a ela vinculada que extingui-la de momento será comprometer a vida 

nacional, perturbar a sua economia interna, lançar esta na indigência, na senda do 

crime e no precipício de uma ruína incontável.” 

 
Dentre os argumentos elencados na petição citada, indique quais podem ser 

aproximados entre as preocupações do movimento abolicionista liberal e os defensores 

do sistema escravista, frente à extinção da escravidão. 

 
I. Preocupação comum entre escravistas e abolicionistas liberais era o fato de entender 

o escravo como bem patrimonial, elemento fundamental do direito de propriedade 

privada; 

 
II. O entendimento do qual, no século XIX, ninguém era escravagista, especialmente 

na Bahia; 

 

III. Preocupação com o efeito da libertação, já que essa atitude política poderia levar 
os escravos libertos à pobreza, comprometendo ainda a economia interna do país. 
 

A(s) sentença(s) que aproxima(m) preocupação comum entre escravistas e 

abolicionistas liberais são: 

 

a) I e II, apenas. 

b) II e III, apenas. 
c) Apenas I 

d) Apenas III 
 
 

 
09- O Manifesto Antropofágico, escrito por Oswald de Andrade, publicado em maio de 

1928, representa a continuidade do Movimento Modernista, iniciado no início da década 
de 1920. Esse movimento configurou-se como fundamental para a história e para arte 

brasileira. Sobre as propostas do Manifesto Antropofágico, leia as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

 
I. A retomada de costumes indígenas, em que o canibalismo era essencial para a 
formação de uma identidade genuinamente brasileira, livre de influências de outrem; 

 

II. Ironizar costumes indígenas, tido como selvagem, por uma forma misturada e 

brasileira de composição da arte, fundamentada pela apropriação teórica marxista da 

história e da arte surrealista; 

 
III. Retomada do fundamento antropofágico, no sentido de apropriação do outro, de 

elementos culturais, das técnicas importadas como surrealismo, para reelaborando-as 

com autonomia autoral; 
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IV. Entre as diversas influências filosóficas, o materialismo histórico e a psicanálise 

freudiana, destacam-se. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

a) III e IV, apenas. 

b) II e III, apenas. 
c) I e IV, apenas. 
d) I e II, apenas. 

 
 

10- Assinale a alternativa que diz respeito às motivações para que a chamada Coluna 

Prestes percorresse quase de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. 

 

a) Coluna Prestes foi o nome atribuído a milícia liderada por Luiz Carlos Prestes que 

visou combater o Estado Republicano pela falta de estrutura e salários não pago aos 
militares que compuseram as forças que levaram Vargas ao Poder. 

 
b) Coluna Prestes foi um movimento messiânico, liderado por Carlos Prestes que visava 
combater as forças que ajudaram Getulio Vargas acender ao poder para implantar o 

comunismo, percorreram quase 25 mil quilômetros para convencer e recrutar adeptos 
pelo interior do país. 

 
c) A Coluna Prestes, nome de um dos lideres do movimento que ocorreu em um 
contexto de insatisfação, de parte das forças armadas, com o Governo de Arthur 

Bernardes. Em oposição à política oligárquica republicana. Percorreram milhares de 
quilômetros para convencer a população a enfrentar as elites agrárias, enfrentando as 

forças federais, sem nunca terem perdido uma batalha. 
 
d) Coluna Prestes foi o nome atribuído a marcha organizada por Luiz Carlos Prestes, 

composta por militares contrários ao Governo de Getulio Vargas. Tal movimento 
pretendeu implantar o comunismo no Brasil via as ações de guerrilha travada durante 

os milhares de quilômetros percorridos pelos rebeldes. 
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IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO 
 

01 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre a prática da capoeira de acordo com a Lei 
Federal nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial.  

 
a) O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira, em todas as suas 

modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural 
brasileira. 
 

b) O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a 
preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações 

internacionais 
 
c) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional   

 
d) É obrigatório o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos 

capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos 
 
02 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre a prática da capoeira de acordo com a Lei 

Federal n° 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial.  
 

a) O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira, em todas as suas 
modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural 
brasileira 

 
b) O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a 

preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações 
internacionais  
 

c) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional   
 

d) É obrigatório o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos 
capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos  

 
03 - Assinale a alternativa correta sobre as previsões da Lei Federal n° 12.288, de 20 
de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, quanto à educação. 

 
a) Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação 

determinarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para 
debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração  
 

b) Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação 
deverão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas 

referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população 
negra 
 

c) O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos competentes, obrigará as instituições 
de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a 

resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de 
pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de 
interesse da população negra 
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d) Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o 

desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País  
 
04 - Assinale a alternativa correta sobre o que devem ser consideradas ações 

afirmativas de acordo com a Lei Federal nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui 
o Estatuto da Igualdade Racial. 

 
a) As políticas de tratamento absolutamente igualitário dos cidadãos  
 

b) Os programas e as medidas especiais adotados exclusivamente pelo Estado para a 
proibição das desigualdades de oportunidades 

 
c) Os programas e as medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada 
para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de 

oportunidades 
 

d) As campanhas da iniciativa privada para obtenção de vantagens pela diminuição dos 
tratamentos desiguais 

 
05 - Assinale a alternativa INCORRETA sobre os objetivos do Sistema Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), considerando as disposições da lei federal nº 

12.288, de 20/07/2010 que institui o Estatuto da Igualdade Racial. 
 

a) Promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do 
racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas 
 

b) Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover 
a integração social da população negra 

 
b) Centralizar a implementação de ações afirmativas no nível federal 

 

d) Articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica 
 

e) Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das 
ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas 
 

06 - Assinale a alternativa correta, considerando as disposições da lei federal nº 12.288, 
de 20/07/2010 que institui o Estatuto da Igualdade Racial. 

 
a) O Poder Legislativo federal elaborará plano nacional de promoção da igualdade racial 
contendo as metas, princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (PNPIR) 
 

b) A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e acompanhamento da Política 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), bem como a organização, 
articulação e coordenação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

(Sinapir), serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da 
igualdade étnica em âmbito nacional 
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c) É o Poder Legislativo federal autorizado a instituir fórum intergovernamental de 

promoção da igualdade étnica, a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas 
educacionais gerais, com o objetivo de implementar estratégias que visem à 

incorporação da política nacional de promoção da igualdade étnica nas ações 
governamentais de Estados e Municípios 
 

d) As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão 
elaboradas por órgão colegiado, independentemente de participação da sociedade civil 

 
e) Os Poderes Executivos estaduais, distrital e municipais, no âmbito das respectivas 
esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da igualdade étnica, 

de caráter provisório e deliberativo, compostos exclusivamente por representantes de 
órgãos e entidades públicas 

 
07 - Considerando as disposições da lei federal nº 12.288, de 20/07/2010 que institui 
o Estatuto da Igualdade Racial, assinale a alternativa correta sobre o significado da sigla 

SINAPIR. 
 

a) Serviço de Integração e Autopromoção Racial  
 

b) Serviço Nacional de Apoio às Práticas de Integração Racial  
 
c) Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial  

 
d) Sistema Nacional de Promoção da Integração Racial  

 
e) Sindicato Nacional de Participação Racial  
 

08 - Assinale a alternativa correta sobre as matérias indicadas expressamente na Lei 
Federal n° 12.888, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial) como sendo 

de estudo obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados.  
 

a) Estudo dos problemas brasileiros e História geral da África.  
 

b) História das populações indígenas no Brasil e História da população negra no Brasil. 
   
c) História geral da África e História da população negra no Brasil.  

 
d) História das populações indígenas no Brasil e História geral da África.  

 
e) Estudo dos problemas brasileiros e História das populações indígenas no Brasil.   
 

09 - Assinale a alternativa correta considerando as disposições da lei federal n° 12.288, 
de 20/07/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. 

 
a) É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas 
internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluídos os 

casos de pena privativa de liberdade. 
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b) Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados 

por meio de componente curricular específico, resgatando sua contribuição decisiva 
para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País. 

 
c) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos 
capoeiristas formados em educação física. 

 
d) Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no 

campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao 
financiamento agrícola.  
 

10 - Trata-se de mecanismo que “opera de forma a induzir, manter e condicionar a 
organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas – atuando também 

nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial”. O conceito se 
refere:  
a) Às políticas afirmativas.  

b) Ao racismo institucional.  
c) Ao preconceito de gênero.  

d) Ao preconceito de classes  
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GEOGRAFIA DO BRASIL 
 

01 –  
 

“Para a atual identificação das macrounidades do relevo brasileiro, elaborada por Ross 
(1989), foram fundamentais os trabalhos de Ab’Sáber e os relatórios e mapas 

produzidos pelo Projeto Radambrasil na série Levantamentos dos Recursos Naturais. O 
relevo brasileiro apresenta três tipos de unidades geomorfológicas, que refletem sua 
gênese: os planaltos, as depressões e as planícies” (ROSS, 2011). Considerando estas 

três unidades geomorfológicas brasileiras, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os planaltos são grandes sistemas serranos e montanhosos, que correm em local de 
encontro entre duas placas tectônicas e apresentam altitudes acima de 1.200 m 
 

b) As depressões no território brasileiro apresentam uma característica genética muito 
marcante, que é o fato de não terem sido geradas pela atuação de processos erosivos, 

e sim antrópicos 
 
c) As planícies correspondem geneticamente às áreas essencialmente planas, geradas 

por deposição de sedimentos recentes de origem marinha, lacustre ou fluvial 
 

d) As depressões no Brasil estão localizadas apenas na região amazônica, devido à forte 
erosão fluvial, especialmente pelo rio Amazonas e seus afluentes 
 

02 –  
 

CONTI E FURLAN (2003), em sua obra [Geoecologia: O clima, os solos e a biota In: 
ROSS, J. L. S. (org.). Geografia do Brasil. 4a Edição. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2003] dizem sobre o solo: “O solo não é apenas um substrato para o 

desenvolvimento da biosfera. O solo é um dos determinantes das características da 
biosfera e é modificado por elas, através dos processos interativos que mantém com os 

seres vivos, o solo é onde estes estão ancorados e o elo de transferência do alimento e 
da água para as plantas, fechando o ciclo por onde flui a energia. Os solos se 

desenvolvem a partir de uma matriz rochas a que, por ação do clima, dos seres vivos e 
da força da gravidade, se diversifica em múltiplos tipos. Estes se foram em processos 
lentos e são agrupados pelos especialistas conforme uma série de atributos genéticos". 

De acordo com a teorização desses autores, indique a alternativa incorreta:  
 

a) A desertificação pode ser definida enquanto fenômeno em que um determinado solo 
é transformado em deserto, através da ação humana ou processo natural. No processo 
de desertificação a vegetação se reduz ou acaba totalmente, através do desmatamento. 

Neste processo, o solo perde suas propriedades, tomando-se infértil. Os desertos 
ocorrem nas regiões quentes ou frias onde a precipitação anual é muito baixa. Devido 

à escassez de água tem-se a ausência de vegetação, por isso os desertos possuem 
maior extensão de solo nu, folhagem reduzida e metabolismo regulado para acumular 
água e transpirar pouco. A aridez no deserto, em geral, é acompanhada por amplitudes 

térmicas diurnas e noturnas muito acentuadas.  
 

b) A vegetação mediterrânea ocorre em climas estacionais com períodos frios e quentes 
bem marcados. As temperaturas de invemo podem chegar abaixo do ponto de 
congelamento. As plantas são úmidas, com estrutura e composição distintas conforme 
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a área de ocorrência. A queda das folhas nas estações secas equilibra as plantas para 

que elas, transpirando menos, consigam atravessar os períodos de escassez de água. 
As árvores em geral possuem folhas delgadas e largas, como os plátanos.  

 
c) No Brasil, o clima tropical úmido, característico de grande parte do Nordeste, Centro-
Oeste e parte do Sudeste, é controlado pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

massa equatorial continental (Ec), massa tropical marítima (Tm) e anticiclone 
migratório polar. Originalmente, o domínio Tropical apresenta uma alternância nítida 

entre estação seca e estação chuvosa  
 
d) Conti e Furlan (2003) comentam que a origem do mosaico geobotânico brasileiro é 

resultado da expansão e retração das florestas, cerrados e caatingas, provocadas pela 
alternância de climas úmidos e secos nas regiões tropicais, durante os períodos glaciais 

do Quaternário.  
 
03 - Os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) são 

alarmantes e traçam um cenário para os próximos 100 anos repleto de dificuldades 
relacionadas às mudanças climáticas, causadas pelo efeito estufa e pelo aquecimento 

global. Com relação às questões e alterações climáticas, julgue os itens a seguir: 
 

I. De acordo com Barros de Oliveira (2008), [ em sua publicação, OLIVEIRA, B. Base 
científica para compreensão do aquecimento global. In.VEIGA, J. E. (org.) Aquecimento 
global: frias contendas científicas. São Paulo, SENAC, 2008] cabe observar que o 

fenômeno designado pelos termos “mudança climática" ou “aquecimento global" se 
refere, especificamente, a uma elevação anômala da temperatura média da superfície 

terrestre, muito recente na história do planeta, cujas causas teriam origem 
antropogênica, podendo ser explicadas por variações geodinâmicas naturais. Trata-se 
do crescimento exponencial da emissão de gases de efeito estufa (GEE) de longa vida 

- principalmente gás carbônico (C02), metano (CH4) e óxido nitroso (N20) - que decorre 
da queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás) e de mudanças no uso do 

solo (urbanização, desmatamento e atividades agropecuárias) desencadeadas 
historicamente pela revolução industrial. Retendo radiação infravermelha e calor, o 
acúmulo destes gases na atmosfera teria sido responsável por um aumento de quase 1 

grau Celsius na temperatura média da superfície terrestre ao longo do século XX. 
 

II. Para a maior parte dos climatologistas, dentro os quais se destacam Svendsen & 
Kunkel, 2006 [em Water and Adaptation to Climate Change: consequences for 
developing countries. Eschborn, 2008], o aquecimento global deve provocar 

intensificação e aceleração no ciclo hidrológico, de que já se acumulam evidências 
empíricas. O nível médio de precipitações tende a aumentar globalmente, em 

decorrência de taxas mais elevadas de evaporação e da maior capacidade de retenção 
de vapor d'água na atmosfera aquecida. Porém, tais tendências se manifestam de modo 
regionalmente diferenciado. Em linhas gerais, os modelos do IPCC indicam tendências 

de aumento anual das precipitações nas altas latitudes e nas áreas tropicais úmidas, ao 
lado da diminuição de chuvas nas áreas tropicais áridas e subtropicais. Também indicam 

aumento de áreas assoladas por secas e estiagens prolongadas, bem como ampliação 
da variabilidade sazonal e interanual das chuvas em todas as regiões. 
 

III. Além das mudanças nos padrões de precipitação, o aquecimento global deve 
impactar fortemente o regime hidrológico, as vazões médias e a descarga anual dos 

rios, sobretudo os que são alimentados pelo degelo sazonal de geleiras e neves 
estocadas no topo das montanhas de altitude mais elevada. Tal fenômeno deve atingir 
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as bacias hidrográficas de alguns dos mais importantes rios asiáticos, onde vive 

aproximadamente 1/6 da população mundial, além de rios europeus importantes, cujas 
vazões médias devem inicialmente aumentar, com o maior derretimento das neves e 

geleiras, declinando posteriormente na medida em que diminuem os estoques de água 
congelada [VIVEKANANDAN & NAIR. Climate Change and Water: Examining the 
Interlinkages. In: MICHEL; PANDYA, A. (eds.) Troubled Waters: Climate Change, 

Hydropolitics and Transboundary Resources. Washington, Stimson Center, 2009, 378 
p.]. Este fenômeno deve se agravar nas regiões tropicais de grande altitude, havendo 

evidências de que um dramático derretimento de geleiras já vem ocorrendo nos Andes 
e no Monte Kilimanjaro (Tanzânia) nas últimas décadas. 
 

Está correto o que se afirma em:  
 

a) I, II, III e IV.  
 
b) I, II  

 
c) II, III  

 
d) I, III  

 
04 – A emergência teórica e a relevância da questão urbana no mundo contemporâneo 
são amplamente discutidas teoricamente. Expressam a inevitabilidade da centralidade 

do fato urbano, quando as redes de informação e de articulação da economia capitalista 
ganham dimensão global têm nas cidades seu principal espaço de comando. Ao mesmo 

tempo expressa a escala local, da cidade e das referências sócio-espaciais, presentes e 
fortalecidas em qualquer escala de vida ampliada e sempre localizada, sobre a temática 
da urbanização. Em relação a essa temática, leia as afirmativas a seguir: 

 
I. Entre os pioneiros da articulação do tempo/espaço, em relação à urbanização, temos 

Henri Lefebvre, para quem o espaço se resumiria a um reflexo das relações sociais de 
produção, e a urbanização enquanto processo de disseminação do urbano, que se 
ampliava e generalizava-se em escala mundial, e deveria ser entendida enquanto 

expressão das relações sociais ao mesmo tempo em que incidiria sobre elas (LEFEBVRE, 
1972). O significado dos termos urbano e urbanização para Lefebvre, contudo, 

restringia-se aos limites das cidades. Em seu entender a urbanização seria uma 
condensação dos processos sociais e espaciais, que decorriam das relações essenciais 
de produção do capitalismo, e estaria baseada na criação de um espaço social 

crescentemente abrangente, instrumental e mistificado (LEFEBVRE, 1991). 
 

II. A produção teórica a partir da década de 70, sobre o espaço e a urbanização, tanto 
a estruturalista quanto a de reação ao positivismo estruturalista, corporificou- se em 
uma economia política da urbanização e do desenvolvimento. A interdisciplinaridade 

epistemológica levou a diferentes conceituações e definições do espaço e do urbano e 
à percepção das mudanças da urbanização conforme o capitalismo se ampliava e 

avançava, num constante processo de reestruturação e globalização. 
 
III. Após analisar a produção teórica relativa à urbanização Castells define-a enquanto 

uma noção ideológica (CASTELLS, 1978); por partir da proposição que esta se refere 
tanto a formas espaciais quanto a um sistema cultural específico, de onde 

consequentemente não haveria uma problemática especificamente urbana. Descarta-a, 
assim, enquanto objeto de estudo e propõe que mais que falar de urbanização, 
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trataremos do tema da produção social de formas espaciais (CASTELLS, 1978), e reduz 

o urbano ao espaço funcional onde se concentra uma população. 
 

Estão corretas as afirmativas:  
 
a) I, II e III  

 
b) I e II, apenas.  

 
c) II e III, apenas.  
 

d) I e III, apenas.  
 

05 - O período compreendido entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970 
marca uma ruptura no pensamento geográfico, momento de efervescência teórico-
metodológica, seguindo à elaboração de um sistema de idéias que se posicionasse para 

além da velha descrição da geografia regional e da matematização da “New Geography", 
e fosse capaz de explicar e de refletir sobre a realidade do espaço geográfico, cada vez 

mais complexo e fluido. É em meio a essa realidade que Milton Santos escreveu “Le 
Métier Du Géographe", obra publicada originalmente na França, em 1971, e traduzida 

para o português em 1978, sob o título “O Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo". 
De acordo com a teorização de Milton Santos, julgue os itens a seguir: 
 

I. As formulações contidas no Trabalho do Geógrafo consistem em um grande esforço 
intelectual de elaborar categorias e conceitos que possibilitem a construção de uma 

teoria geográfica capaz de dar conta do espaço geográfico capturando assim as 
especificidades das dinâmicas dos lugares e, com isso, permitindo uma melhor 
compreensão do “terceiro mundo" ou “mundo subdesenvolvido", no sentido de renovar 

a teoria da Geografia a partir de uma compreensão singular do terceiro mundo. Assim, 
ao mesmo tempo em que o autor propõe a formulação de um edifício teórico novo para 

a Geografia, aponta para o fato de que os estudos urbanos e regionais realizados nos 
países subdesenvolvidos trilham por caminhos equivocados. 
 

II. Segundo o autor, os estudos urbanos dos países subdesenvolvidos, sejam eles 
realizados por geógrafos ou não, eram orientados a partir de conceitos produzidos para 

compreensão do “mundo desenvolvido", os quais, por meio de estudos comparativos, 
eram em muitos casos, aplicados na íntegra e sem nenhuma ressalva à realidade 
terceiro mundista. Para Santos, a utilização desse recurso incidia no erro de 

compreender que o processo de urbanização do terceiro mundo ocorria de maneira 
idêntica aos países do dito mundo desenvolvido e que, portanto, o que se presenciava 

nesses países era, na realidade, uma etapa pela qual os países desenvolvidos já haviam 
passado. 
 

III. As ideias expostas no Trabalho do Geógrafo vão de encontro ao pensamento 
centrado na dinâmica dos países europeus. Propõem que os países subdesenvolvidos 

possuem suas especificidades e que estas não vêm à tona quando se realiza estudos 
comparativos, ou quando se tenta transpor conceitos para compreender sua realidade, 
de modo que se produz apenas uma distorção dos fatos, o que na ótica de Santos 

precisava ser rejeitado de maneira veemente. 
 

IV. A crítica aos postulados geográficos elaborada por Milton Santos o coloca em perfeita 
harmonia com os preceitos estabelecidos por Horkheimer (1980), quando este 
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argumenta que a validade de uma teoria reside na consonância das proposições com os 

fatos ocorridos, de modo que se surgem contradições entre a realidade e a teoria é 
preciso que uma ou outra sejam revistas (HORKHEIMER, 1980). No caso da Geografia, 

o problema estava justamente em suas formulações teóricas, que segundo Santos 
(1978) já não davam mais conta de compreendera realidade, que se mostrava cada vez 
mais fugaz, sendo preciso uma reelaboração completa das teorias dessa ciência. 

 
Estão corretas as afirmativas:  

 
a) I, II, III e IV  
 

b) II, III, IV, apenas.  
 

c) I, II, IV, apenas.  
 
d) I, II, III, apenas.  
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DIREITO PENAL 
 

01 - No que diz respeito ao crime de tortura, assinale a alternativa correta. 
 

a) o crime de tortura é afiançável  
 

b) o crime de tortura é suscetível de anistia  
 
c) a condenação deve acarretar a perda do cargo público e a interdição para seu 

exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada 
 

d) constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, com emprego de grave 
ameaça, a intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal  
 

e) o crime de tortura é suscetível de graça  
 

02 - Assinale a alternativa correta. No crime de tortura, a pena aumenta de um sexto 
até um terço se o crime é cometido: 
 

a) contra pessoa maior de 50 (cinquenta) anos  
 

b) mediante rapto  
 
c) por agente público  

 
d) mediante extorsão  

 
e) mediante violência ou grave ameaça  
 

03 - Leia as assertivas abaixo e assinale a opção correta:  
 

I- O crime específico de tráfico de pessoas consiste em agenciar, aliciar, recrutar, 
transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, 

violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou 
partes do corpo; submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; submetê-
la a qualquer tipo de servidão; adoção ilegal ou exploração sexual.  

 
II- A pedofilia por meio da informática ou telemática também se caracteriza quando 

alguém assegura meios ou serviços para o armazenamento ou o acesso por rede de 
computadores às fotografias, cenas, imagens ou outro registro que contenha cena de 
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, mas não quando o 

responsável legal pela prestação do serviço, embora notificado, deixa de desabilitar o 
acesso ao conteúdo.  

 
III- A aquisição, posse ou armazenamento de fotografia, vídeo ou outra forma de 
registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente é crime sempre punido com reclusão de um a quatro anos e multa, sendo 
irrelevante para a aplicação da pena, que haja pequena quantidade de material 

pornográfico apreendido. 
 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
125 

IV- O crime de estupro próprio, punido com a pena de reclusão de oito a doze anos e 

multa, consiste no constrangimento de mulher, mediante violência ou grave ameaça, a 
ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique qualquer outro 

ato libidinoso diverso da conjunção carnal, assim como também quando da conduta 
resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de dezoito ou maior 
de catorze anos.  

 
V- O recém introduzido crime de estupro de vulnerável consiste em ter conjunção carnal 

ou praticar outro ato libidinoso com menor de catorze anos. E incorre na mesma pena 
quem pratica as mesmas ações com alguém que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 

outra causa, não pode oferecer resistência. 
 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.  

 
c) Apenas as assertivas I e V estão corretas.  

 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.  

 
e) Apenas as assertivas III e V estão corretas.   
 

04 - Sobre o crime de homicídio qualificado, é possível assinalar apenas como 
afirmativa correta: 

 
a) São meios de execução que o qualificam: o veneno; a emboscada; a asfixia ou outro 
meio insidioso ou cruel. 

 
b) São formas de execução que o qualificam: a traição; a dissimulação; a tortura ou 

outro recurso que dificulte ou tome impossível a defesa da vítima. 
 
c) O motivo fútil consiste numa escala de desvalor que vai da desproporção entre o 

crime e a causa, passando pela insignificância, até a ausência de motivo. 
 

d) O fogo é um meio cruel para a execução do homicídio, e também pode resultar perigo 
comum conforme as circunstâncias. 
 

e) A superioridade de armas e a força física, são circunstâncias que sempre qualificam 
o homicídio, como meios que dificultam a defesa da vítima. 

 
05 - Os crimes contra o patrimônio reservaram grande atenção por parte do legislador, 
ao passo que este estipulou diversas condutas passíveis de sanção criminal, com a 

finalidade de resguardar o bem jurídico pessoal. Sobre essa modalidade de crime, 
assinale a alternativa correta: 

 
a) Não constitui crime de estelionato emitir cheque sem provisão de fundos em poder 
do sacado  

 
b) A pena pelo crime de apropriação indébita é diminuída nos casos em que o ato 

criminoso é perpetrado por tutor ou curador  
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c) O crime de receptação não admite a modalidade culposa  

 
d) É isento de pena o cônjuge que comete crime furto em face do companheiro durante 

a constância do casamento 
 
e) Não será punido criminalmente quem, de qualquer modo, apropriar-se de coisa alheia 

perdida  
 

06 –  

Os itens abaixo dizem respeito à figura da tentativa em Direito Penal. Analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.  

I. Tentativa branca é aquela que ocorre quando o agente, embora tendo empregado os 
meios ao seu alcance, não consegue atingir a coisa ou a pessoa.  

II. Constitui-se como sendo o único elemento constituidor da tentativa a interrupção da 

execução por circunstâncias alheias à vontade do agente.  

III. Nos crimes preterdolosos não se admite a tentativa. 

IV. A pena por crimes tentados é a mesma do consumado, mas diminuída em ¼ (um 
quarto).  

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas I e II estão corretos   

 
b) Apenas II e IV estão corretos  

 
c) Apenas I e III estão corretos  
 

d) Apenas II e III estão incorretos  
 

e) I, II, III e IV estão incorretos  
 

07 - Assinale a alternativa incorreta sobre as previsões expressas da Lei Federal n° 
9.455, de 07 de abril de 1997 que define os crimes de tortura e dá outras providências.   
 

a) Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave 
ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, 

declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. 
 
b) Aquele que submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento 

físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante 
de medida legal, incorre em pena diversa àquela prevista para o crime de tortura 

 
c) No crime de tortura, aumenta-se a pena de um sexto até um terço, se o crime é 
cometido por agente público  
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d) No crime de tortura, aumenta-se a pena de um sexto até um terço, se o crime é 

cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 
(sessenta) anos  

 

08 - A respeito de considerações sobre a criminologia e seus aspectos jurídicos, analise 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.  

I. Criminologia é a disciplina que estuda o crime sob o aspecto social, e não 
exclusivamente jurídico.  

II. Na desistência voluntária, o agente responde somente pelos atos que já praticou.  

III. João furta um relógio de Paulo. Antes de ser intentada ação penal, João devolve o 

relógio para Paulo. Neste caso, temos um exemplo de aplicação do arrependimento 
posterior e a consequência jurídica é que a pena a ser aplicada será reduzida.  

Assinale a alternativa correta. 

a) Todas as afirmativas estão corretas 

  
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II  

 
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III  
 

d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III  
 

e) Está correta apenas a afirmativa I  
 

09 - As lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos Crimes contra a 
Pessoa do Código Penal. Sobre esse assunto, analise as afirmativas.  

I. As lesões corporais dividem-se em dolosas e culposas e ambas são subdivididas em 
leves, graves e gravíssimas.  

II. O conceito legal de lesão leve é obtido por exclusão.  

III. A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias está relacionada à 

lesão corporal grave.  

Assinale a alternativa correta. 

a) Todas as afirmativas estão corretas  
 
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II  

 
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III  

 
d) Estão corretas apenas as afirmativas II e III  
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e) Está correta apenas a afirmativa II  
 

09 - O parágrafo segundo do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesões 
corporais gravíssimas. Assinale a alternativa que não resulta em lesão corporal 
gravíssima de acordo com o Código Penal.   

 
a) Incapacidade permanente para o trabalho  

 
b) Enfermidade incurável  
 

c) Aceleração do parto  
 

d) Deformidade permanente  
 
e) Inutilização de membro  

 

11 - O artigo 129 do Código Penal Brasileiro estabelece o crime de lesões corporais. 
Sobre esse assunto, analise as afirmativas.  

I. A lesão corporal que tem como resultado aborto é classificada como lesão corporal 

seguida de morte.  

II. Inutilização de função é classificado como lesão gravíssima.  

III. Perda de sentido é classificada como lesão grave.  

Assinale a alternativa correta. 

a) Todas as afirmativas estão corretas  
 

b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II  
 
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III  

 
d) Está correta apenas a afirmativa I  

 
e) Está correta apenas a afirmativa II  
 

12 - O parágrafo primeiro do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesões 
corporais graves. Assinale a alternativa que não resulta em lesões corporais graves de 

acordo com o Código Penal. 
   
a) Debilidade permanente de membro  

 
b) Incapacidade para as ocupações habituais por 10 dias  

 
c) Aceleração do parto  
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d) Debilidade permanente de sentido  

 
e) Perigo de vida  

 
13 - Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito Penal e ao Direito Processual 
Penal para assinalar a alternativa em que não conste crime contra a pessoa.  

 
a) Homicídio  

 
b) Aborto  
 

c) Feminicídio  
 

d) Indução a suicídio  
 
e) Extorsão  

 
14 - A conduta do servidor público que desvia bem público para fins particulares, dele 

se aproveitando pessoalmente, constitui o crime de: 
   

a) apropriação indébita.  
 
b) usurpação de função pública.  

 
c) emprego irregular de verbas ou rendas públicas.  

 
d) peculato.  
 

15 - Assinale a alternativa correta considerando as disposições da lei federal n° 9.455, 
de 07/04/1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências.   

 
a) Constitui crime de tortura, punível com reclusão de dois a seis anos, constranger 
alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 

mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa.  
 

b) Constitui crime de tortura, punível com reclusão de dois a seis anos, submeter pessoa 
presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio 
da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.  

 
c) Constitui crime de tortura, punível com reclusão de dois a oito anos, submeter 

alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal 
ou medida de caráter preventivo.   

 
d) O crime de tortura é afiançável por decisão da autoridade policial.   

 
16 - Suponha que um indivíduo primário, de bons antecedentes e não dedicado a 
atividades criminosas tenha praticado um tráfico ilícito de entorpecentes no mês de 

julho de 2006, quando estava em vigor a Lei nº 6.368/76, que previa a pena de reclusão 
de 3 (três) a 15 (quinze) anos para o referido delito. Na data de seu julgamento já 

vigora a Lei nº 11.343/06, que prevê, para o referido crime, pena de reclusão de 5 
(cinco) a 15 (quinze) anos e uma causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois 

https://pay.hotmart.com/Q18347005B


Clique Aqui para Adquirir o Memorex PM BA 

 

a 
130 

terços) para o agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades 

criminosas e que não integre organização criminosa. Levando em consideração a 
situação hipotética narrada e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, assinale a alternativa correta em relação à aplicação da lei penal neste caso:  
 
a) É incabível a aplicação retroativa da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica ao 

réu, pois o fato ocorreu quando estava em vigor a Lei nº 6.368/76.  
 

b) É cabível a aplicação da pena prevista na Lei nº 6.368/76, com incidência da causa 
de diminuição prevista na Lei nº 11.343/06, pois o julgador deve alcançar o maior 
benefício para o réu.  

 
c) É cabível a aplicação retroativa da Lei nº 11.343/06, desde que o resultado da 

incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo 
da aplicação da Lei nº 6.368/76, sendo vedada a combinação de leis penais.  
 

d) É cabível a aplicação retroativa da Lei nº 11.343/06, desde que o réu não possua 
contra si inquéritos policiais e ações penais em curso, pois isso lhe retiraria a 

primariedade e os bons antecedentes.  
 

e) É cabível a aplicação retroativa da Lei nº 11.343/06, ainda que mais prejudicial ao 
réu, pois a função do Direito Penal é conferir maior rigor punitivo naquelas infrações 
que a Constituição Federal considera equiparadas às hediondas.  

 
17 - Acerca do crime de furto privilegiado, assinale a alternativa que corresponde ao 

entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: 
  
a) É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código 

Penal apenas nos casos de crime de furto simples, se estiverem presentes a 
primariedade do agente e o pequeno valor da coisa.  

 
b) É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código 
Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade 

do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.  
 

c) É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código 
Penal apenas nos casos de crime de furto simples, sendo a coisa de pequeno valor, 
independentemente da primariedade do agente.  

 
d) É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código 

Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade 
do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem subjetiva.  
 

e) É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código 
Penal nos casos de crime de furto qualifcado, sendo a coisa de pequeno valor, 

independentemente da primariedade do agente e da característica da qualifcadora.  
 
18 - A respeito do crime de roubo, considere as seguintes assertivas: 

 
I. O aumento da pena na terceira fase de dosagem, em relação ao crime de roubo 

circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua 
exasperação a mera indicação do número de majorantes.  
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II. É possível aplicar, no furto qualificado pelo concurso de agentes, a majorante do 

roubo. 
 

III. Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime 
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas 
na gravidade abstrata do delito.  

 
Estão corretas  apenas as assertivas:  

 
a) I e II.  
 

b) I e III.  
 

c) II e III.  
 
d) I, II e III.  

 
e) Apenas I.  

 
19 - Suponha que um determinado indivíduo vá até uma padaria e, utilizando uma 

cópia grosseira de uma nota de R$ 10,00 (dez reais), consiga comprar pães, causando 
prejuízo ao referido estabelecimento. Este indivíduo praticou:  
 

a) Crime de petrechos para falsificação de moeda e será julgado pela Justiça Federal.  
 

b) Crime de moeda falsa e será julgado pela Justiça Federal.  
 
c) Crime de estelionato e será julgado pela Justiça Estadual.  

 
d) Crime de falsificação de papéis públicos e será julgado pela Justiça Estadual.  

 
e) Crime contra o Sistema Financeiro Nacional e será julgado pela Justiça Federal.  
 

20 - No crime de homicídio, previsto no título “Dos Crimes contra a Pessoa” do Código 
Penal, são circunstâncias qualificadoras, exceto:  

 
a) Se o crime é cometido contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 
(sessenta) anos.  

 
b) Se o crime é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou 

vantagem de outro crime.  
 
c) Se o crime é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou 

outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum.  
 

d) Se o crime é cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro 
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.  
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21 - Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 

restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do 
agente, a pena será reduzida até um terço.  
 

b) O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 
deu causa.  

 
c) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por 
circunstâncias alheias à vontade do agente.  

 
d) Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 

impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.  
 
22 - Indique a alternativa CORRETA, de acordo com a Lei Federal nº 9.455/1997, que 

define os crimes de tortura: 
  

a) A pena prevista para o crime de tortura é aumentada de um sexto até um terço se 
houver resultado morte  

 
b) Aplica-se a lei dos crimes de tortura mesmo que o delito tenha sido praticado fora 
do Brasil, desde que a vítima seja brasileira.  

 
c) Se da conduta resulta lesão de natureza grave, a pena será de reclusão, de dois a  

oito anos; se resulta em lesão de natureza gravíssima, a pena será de reclusão de 
quatro a dez anos.  
 

d) O crime de tortura é imprescritível, inafançável e insuscetível de graça ou anistia.  
 

23 - Assinale a alternativa CORRETA:  
 
a) Nos crimes cometidos contra o patrimônio, indistintamente, reparado o dano ou 

restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do 
agente, a pena será reduzida de um a dois terços.  

 
b) Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do 

agente, a pena será reduzida de metade.  
 

c) Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 
restituída a coisa, até o oferecimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do 
agente, a pena será reduzida de um a dois terços.  

 
d) Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 

restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do 
agente, a pena será reduzida de um a dois terços. 
 

e) Nos crimes e nas contravenções, reparado o dano ou restituída a coisa, até o 
recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será 

reduzida de um a dois terços.  
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24 - Sobre o crime de Lesão Corporal e sua disciplina no Código Penal, assinale a 

alternativa CORRETA:  
 

a) Caracteriza lesão corporal de natureza grave a ofensa à integridade corporal, da qual 
resulte à vítima perigo de vida.  
 

b) Caracteriza lesão corporal de natureza grave a ofensa à integridade corporal, da qual 
resulte à vítima perda de sentido ou função.  

 
c) Os crimes de lesão corporal admitem substituição da pena de detenção por pena de 
multa se as lesões forem recíprocas entre os agentes ou se o agente comete o crime 

impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta 
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.  

 
d) O crime de lesão corporal admite o perdão judicial se as lesões forem recíprocas 
entre os agentes.  

 
e) Não configura violência doméstica a lesão corporal praticada pelo agente contra 

vítima com quem conviva ou tenha convivido, se inexistir o vínculo de parentesco 
sanguíneo. 

  
25 - O crime de roubo impróprio, previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal, 
caracteriza-se com o emprego de:  

 
a) Violência imprópria, após a subtração da coisa.  

 
b) Violência própria, durante a subtração.  
 

c) Violência imprópria, apenas.  
 

d) Qualquer modalidade de violência.  
 
e) Violência própria, apenas.  

 
26 - De acordo com a Lei Federal nº 9.455/1997, NÃO será considerada causa de 

aumento da pena para o crime de tortura, se o delito for cometido:  
 
a) Contra pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, impondo-lhe sofrimento físico 

ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de 
medida legal.  

 
b) Por agente público.  
 

c) Contra criança, gestante, portador de defciência, adolescente ou maior de 60 
(sessenta) anos de idade.  

 
d) Mediante sequestro.  
 

27 - Em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária (art.168-A do Código 
Penal), assinale a alternativa incorreta:  
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a) É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o 

pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas 
à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação 

fiscal. 
 
b) É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente 

for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação 
fiscal e antes da sentença, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive 

acessórios. 
 
c) Incorre nas mesmas penas quem deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou 

outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de 
pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.  

 
d) É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente 
for primário e de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, 

inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, 
administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções 

fiscais.  
 

 
28 - Assinale a alternativa correta:  
 

a) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou 
cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado após a sua 

vigência. 
 
b) Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro 

seja o momento do resultado.  
 

c) A pena cumprida no estrangeiro não atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo 
crime, quando diversas.  
 

d) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, não responde pelos atos já praticados.  

 
29 - Assinale a alternativa correta:  
 

a) O crime de fraude à execução se processa mediante ação penal pública condicionada 
à representação.  

 
b) O crime de receptação não é punível, se desconhecido ou isento de pena o autor do 
crime de que proveio a coisa.  

 
c) O crime de receptação não admite a modalidade culposa.  

 
d) É isento de pena quem comete o crime de furto em prejuízo de seu cônjuge, na 
constância da sociedade conjugal, desde que este não tenha idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos.  
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30 - Com relação à tentativa, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) Tentativa branca é aquela em que o objeto material não é atingido pela conduta 

criminosa. 
 
b) Tentativa vermelha é aquela em que o objeto material é atingido pela atuação 

criminosa. 
 

c) Tentativa perfeita é aquela em que o agente, mesmo esgotando os meios executórios 
disponíveis, não consuma o crime, por circunstâncias alheias à sua vontade. 
 

d) Tentativa imperfeita é aquela em que o agente inicia a execução sem, contudo, 
utilizar dos meios que tinha à sua disposição, não se consumando o crime, por 

circunstâncias alheias à sua vontade. 
 
e) Tentativa imperfeita é aquela em que o agente, mesmo esgotando os meios 

executórios disponíveis, não consuma o crime, por circunstâncias alheias à sua vontade. 
 

31 - Com relação ao crime de Homicídio, analise as assertivas abaixo:  
 

I. A prática por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, 
ou por grupo de extermínio, qualifica o crime de homicídio.  
 

II. Também qualifica do crime de homicídio, se praticado contra pessoa menor de 14 
(quatorze) anos ou maior de 60 (sessenta) anos.  

 
III. Se o agente comete o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato 
injusto da vítima, o juiz pode reduzir a pena.  

 
IV. O Homicídio é qualificado, se praticado para assegurar a vantagem de outro crime.  

 
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em: 
 

a) I. 
 

b) I e II. 
 
c) I, II e III. 

 
d) IV. 

 
e) I e IV. 
 

32 - “A”, após cavar um túnel, ingressa, pela via subterrânea, em uma residência vazia, 
de onde subtrai, para si, coisa alheia móvel. “A” cometeu o crime de: 

 
a) Furto Qualificado pela Fraude. 
 

b) Furto Qualificado pela Escalada. 
 

c) Furto Qualificado pela Destreza. 
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d) Furto Qualificado pelo Abuso de Confiança. 

 
e) Furto Simples. 

 
33 - Com relação às disposições da Lei n° 9.455/97 (Lei de Tortura), assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
a) O crime de tortura é afiançável, porém, é insuscetível de graça e anistia. 

 
b) O condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime 
semiaberto. 

 
c) A Lei de Tortura é aplicada, mesmo que o crime não tenha sido cometido no território 

nacional, se a vítima for brasileira. 
 
d) A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido contra criança, gestante, 

portador de deficiência ou maior de 60 (sessenta) anos, apenas. 
 

e) O crime de tortura não pode ser praticado por conduta omissiva. 
 

34 - Um policial civil regularmente designado para atuar como responsável pela 
carceragem de uma Delegacia de Polícia é cientificado por familiares de um preso 
temporário que este sofre de “diabetes” grave e que necessita de constantes injeções 

de “insulina” para manter a doença sob controle, sendo-lhe exibido o respectivo laudo 
médico. O agente público simplesmente ignora esta informação e não a transmite aos 

seus superiores hierárquicos, mantendo o indivíduo no cárcere sem qualquer assistência 
médica. Dias depois, o preso é encontrado caído no chão da cela com visíveis sinais 
tanatológicos, sendo o óbito constatado e a causa mortis apurada como decorrente da 

ausência de controle glicêmico. No caso em tela o policial civil estará sujeito à 
responsabilização penal pela prática do crime de: 

a) Homicídio. 
  
b) Omissão de socorro.  

 
c) Prevaricação.  

 
d) Tortura.  
 

e) Abuso de autoridade.  
 

35 - Na descrição típica do crime de homicídio o Código Penal prevê hipóteses de 
diminuição de pena e algumas figuras qualificadoras. Tendo em conta as referidas 
disposições legais, analise as afirmativas a seguir: 

I. O pai de um jovem viciado em “crack” que, em ato de desespero, mata o traficante 
que fomece drogas para o seu filho, poderá ter sua pena reduzida em face da 

caracterização do homicídio privilegiado por relevante valor moral.  
 

II. O marido que, ao surpreender a esposa conversando com outro homem em praça 

pública, tomado por ciúme egoístico, efetua disparos de arma de fogo contra ela, 
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ceifando sua vida, comete homicídio privilegiado em decorrência do domínio da violenta 

emoção. 
 

III. O homicídio praticado por agente público, que tem como vítima o morador de uma 
comunidade carente suspeito de colaborar com os traficantes locais, caracteriza figura 
privilegiada, em decorrência do relevante valor social da conduta.  

 
IV. O cliente que suprime a vida do dono de um bar porque este se negou a servir-lhe 

uma dose de bebida fiado, comete o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil.  
 
V. O agente que emprega violência física reiterada contra o suspeito da prática de um 

crime visando extrair-lhe a confissão, mas lhe causa a morte em decorrência da 
intensidade das sevícias, responde pelo crime de homicídio qualificado pela tortura.  

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I, IV e V.  

 
b) II, III e IV.  

 
c) I e IV  

 
d) IV e V.  
 

e) II, III e V. 
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GABARITO 

GABARITO LÍNGUA PORTUGUESA 

01: D  02: B   03: B   04: A   05: C   06: D   07: C   

08: C   09: D   10: C   11: A   12: A   13: D   14: A    

15: B   16: D   17: B   18: C   19: B   20: D   21: B   

22: A 23: A  24: B   25: A   26: B   27: D   28: B 

29: A  30: B   31: B   32: A   33: D   34: C   35: B 

36: A  37: C   38: D   39: C   40: B   41: B   42: B 

43: A  44: C   45: D   46: D   47: A   48: C   49: C 

50: D 

 

GABARITO INFORMÁTICA 

01: E    02: A    03: B    04: B    05: A    06: C    07: A     

08: B      09: B    10: D  11: A    12: A    13: A    14: C    

15: B    16: C    17: B     18: D     19: A    20: B  21: E    

22: D    23: B    24: A    25: D    26: E    27: D     28: D     

29: C    30: A   31: D    32: D    33: A    34: A    35: D    

36: C    37: C    38: A     39: E    40: B   41: B    42: B    

43: D    44: C    45: C    46: D    47: D     48: B     49: C    

50: B  51: C    52: A    53: D    54: B    55: A    56: A    

57: C      58: C    59: B    60: C   61: A    62: D    63: C    

64: C    65: D    66: B    67: D     68: D    69: A    70: D  

71: C    72: A    73: C    74: B    75: D    76: C    77: D     

78: A     79: D    80: B 

 

GABARITO DIREITO CONSTITUCIONAL 

01: B    02: B    03: B    04: B    05: C    06: E    07: D    

08: E    09: D    10: A    11: A    12: A    13: E    14: A    

15: E    16: D    17: A     18: A     19: D    20: A   21: E    

22: D    23: C    24: D    25: B    26: D    27: A    28: C    

29: A    30: D    31: C    32: D    33: C    34: A     35: E    

36: C    37: C     38: A     39: D    40: A   41: A    42: D    

43: A    44: A    45: B    46: C    47: D    48: B    49: B    

50: B    51: A    52: C    53: E    54: B    55: A    56: D    

57: A     58: D     59: A    60: B 

 

GABARITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

01: D    02: C    03: C    04: B    05: E    06: D    07: D    

08: A    09: E    10: B    11: A    12: E    13: A    14: A    

15: D    16: B    17: D     18: B     19: A    20: D   21: A    

22: C    23: A    24: D    25: A    26: D    27: B    28: C    

29: D    30: D    31: C    32: C    33: B    34: C    35: C    
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36: C    37: C     38: E     39: C    40: D 

 

GABARITO DIREITOS HUMANOS 

01: B    02: A    03: E    04: D    05: A    06: C    07: A    

08: B    09: C    10: A    11: C    12: A    13: C    14: B    

15: D    16: A    17: B     18: A     19: C    20: A  

 

GABARITO HISTÓRIA DO BRASIL 

01: C    02: A    03: D   04: D   05: A    06: C   07: D    

08: C    09: A   10: C  

 

GABARITO IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO 

01: D   02: D   03: D   04: C   05: C   06: B   07: C   

08: C   09: D   10: B 

 

GABARITO GEOGRAFIA DO BRASIL 

01: C   02: B   03: D   04: C   05: A 

 

GABARITO DIREITO PENAL 

01: D   02: C   03: C   04: D   05: D   06: C   07: B   

08: A   09: D   10: C   11: E   12: B   13: E   14: D   

15: C   16: C   17: B   18: B   19: C   20: A   21: A   

22: B   23: D   24: A   25: E   26: A   27: B   28: B   

29: D   30: E   31: D   32: B    33: C   34: A   35: C   
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