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− INSTRUÇÕES GERAIS 

• O candidato receberá do Chefe de Sala: 
- Um Caderno de Questões da Prova Objetiva, contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de 

resposta cada uma e apenas uma alternativa correta. 
- Um Cartão de Respostas óptico personalizado. 

• Ao ser autorizado o início da prova, o candidato deverá verificar se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
• O candidato dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Controle o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
• Esse tempo inclui a marcação do Cartão de Respostas óptico da Prova Objetiva. 
• Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos feitos no Cartão de Respostas óptico. 
• Ao candidato somente será permitido levar o Caderno de Questões da Prova Objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início 

da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do inicio da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas óptico e retirar-se da 

sala. 
• Após o término da prova, o candidato deve entregar ao Chefe de Sala o Cartão de Respostas óptico devidamente assinado. 
• Se o candidato precisar de algum esclarecimento, deverá solicitar ao Chefe de Sala. 
• O candidato deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
• A utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação acarretará a eliminação do candidato do concurso e a anulação da sua 

prova. O candidato deverá desligar e entregar ao Chefe de Sala calculadora, agenda eletrônica, bip, pager, telefone celular, walkman, 
iPod, aparelhos MP3 e MP4, relógio com calculadora, ou qualquer outro equipamento desse tipo e qualquer tipo de arma, mesmo que 
com porte autorizado. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 

 
     INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

• Verifique se os seus dados estão corretos no Cartão de Respostas óptico. Solicite ao Chefe de Sala para anotar as correções na Ata de 
prova. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas óptico a alternativa que mais adequadamente a responde. 

• O Cartão de Respostas óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados as respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no Cartão de Respostas óptico é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir: 

Marque as respostas assim: 

 Realização: 






Texto I, para responder às questões 1 e 2. 

 

Texto II, para responder às questões 1 e 2. 

 

QUESTÃO 1 _______________________________  

Considerando os textos I e II, assinale a alternativa  

incorreta. 

(A) É possível substituir o verbo "existir', nos dois textos, pela 
forma verbal "há" sem prejuízos sintáticos ou semânticos  

para as mensagens. 

(B) É obrigatório o emprego da vírgula em "Crianças, 
Pessoas com Direitos" (texto I) e em "Pai, existe vida 
inteligente?" (texto II).  

(C) As formas verbais "Sabia" (texto I) e "existe" (texto II), 
apresentam-se na 3á pessoa do singular e, no contexto, são 

verbos impessoais, pois integram orações sem sujeito.   
  (D) O período "Sabia que existem 54 razões para respeitar 

uma criança?" (texto I) é composto por três orações. 

(E) A expressão "vida inteligente" (texto II) admite mais de 
uma interpretação no contexto. 

QUES TÂO 2_________________________________ 

Considerando os textos I e II, assinale a alternativa correta. 

(A Como é comum nos anúncios publicitários, no texto I, a 
linguagem tanto apresenta a função informativa quanto a  

apelativa, pois visa a influenciar o leitor. 

(B) A mensagem do texto I explora simultaneamente o  

sentido denotativo e o sentido conotativo da linguagem  

verbal. 

(C) Percebe-se, no contraste estabelecido entre a paisagem 

natural e a paisagem humana do texto II, de Angeli, a  

constituição de um paradoxo. 
(D) A compreensão de ambas as mensagens, a dos textos I 
e II, independe da relação entre imagem e texto verbal.  

     (E) Em ambos os textos, estabelece-se, implicitamente, uma 

relação de causa e conseqüência, respectivamente entre a 

condição de pobreza e as idéias de desrespeito à cidadania. 

Texto III, para responder às questões de 3 a 6. 

Palavras do cárcere 

Concurso de redação de detentos revela que a maioria tenta 

se mostrar otimista quanto ao futuro. E jura ficar longe do 

crime. 

A caligrafia caprichada fala do sonho de ser livre. 

Também revela arrependimento, resignação e esperança. A 

tônica de quase todos os 7.875 textos enviados por 
4 presidiários de todo o país ao Concurso de Redação  

Escrevendo a Liberdade pode até ser a mesma. Mas a  

diversidade de estilo impressiona. Letras de rap, contos, 
7 diálogos, poesias e crônicas dividiram a atenção da comissão 

julgadora do concurso, organizado pelo Ministério da Justiça 

em parceria com a organização Alfabetização Solidária. Hoje10 

10 os vencedores serão anunciados durante um evento a  

respeito de educação nos presídios em Brasília. 

O primeiro colocado, Anderson Machado, não teve  

13 liberação da Justiça de São Paulo para receber o prêmio, de 

R$ 500, além de um kit de livros. Mas sente-se satisfeito com 
o resultado. Preso provisório por roubo, o jovem de 29 anos, 

16 casado, ressalta que os sete meses de detenção serviram  

para ele refletir. "Para mim está sendo um aprendizado de 

vida.  Só vol ta para a pr isão quem realmente não se  

19 arrependeu", afirmou Anderson, por e-mail. Apesar de a  

maioria das redações falar a respeito da futura mudança de 

comportamento quando vier a liberdade, os números provam 

22 o contrário. A taxa de reincidência no Brasil é de 80%. 

   Coordenadora de reintegração social e ensino do 
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão ligado  

25 ao Ministério da Justiça, Arieny Carneiro reconhece que é  

preciso muito investimento ainda para resolver o problema da 

educação nos presídios. Só 20% das quase 500 unidades  

28 prisionais brasileiras contam com escolas. Quase metade  

dos detentos — 45% — não chegou sequer a completar o 
ensino fundamental, e 7% são analfabetos" 

3 1  S e g u n d o  A r i e n y ,  t r ê s  p r o b l e m a s  d i f i c u l t a m  a  
educação no sistema prisional: escassez de espaço físico, 

articulação problemática entre as secretarias de educação e 

34 penitenciárias, e mobilização de profissionais dispostos a  

atuar dentro das penitenciárias. Apesar disso, o concurso de 

redação foi, na avaliação dela, um sucesso. "Conseguimos  

37 uma grande mobilização em várias frentes", explica. 
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Texto V, para responder às questões de 9 a 12. 

A invenção do Morro do Piolho 

Quase ninguém conhece o Morro do Piolho. É uma 
área pobre do norte da cidade de São Paulo, com pouco 

saneamento básico, que era dominada pelos traficantes, 4 

onde os índices de violência faziam dal i  uma terra de 
ninguém — mais precisamente, terra dos marginais. 

Falava-se que a polícia não entrava por aquelas 
7 vielas e escadões devido aos obstáculos geográficos que 

impedem o fluxo de viaturas. O Morro do Piolho está prestes 
a sair do anonimato, ao se candidatar a entrar na história 

10 como uma escola, de impacto nacional, contra o crime. 
Lançou-se em um dos bairros que circulam o Morro 

do Piolho — o Jardim Elisa Maria — uma operação contra a 13 

violência jamais vista, nem remotamente, no Brasil. Jamais 
vista porque se articularam secretarias de esportes, 
educação, justiça, tecnologia, assistência social, transportes, 
infra-estrutura, saúde e segurança da prefeitura e do governo 
estadual. 

Não há registros de que tenha ocorrido, no país, 
uma experiência tão complexa por envolver tantos parceiros 
em um mesmo foco — sem falar que junto com a esfera 
pública arregimentaram-se organizações locais. 

Por isso, o Morro do Piolho entra na história contra o 
crime, devido à complexidade da experiência. Afinal, cuida-se 
da escola, passando pela iluminação, limpeza dos córregos, 
postos de saúde, concessão de bolsas de renda mínima, 
cursos profissionalizantes, até as bases de policiamento 
comunitário. 

Se for um fracasso, ou seja, se depois da saída da 
polícia voltarem os mesmos índices de criminalidade, 
teremos de entender como falhou um programa que envolve 
t a n t a  g e n t e  c o m  h a b i l i d a d e s  t ã o  d i f e r e n t e s  e  
complementares, atuando na repressão e na prevenção. 
Aprenderemos como não se deve gerir um plano de 
segurança. 

Se der certo, o Morro do Piolho passa a ser a 
melhor invenção brasileira de um modelo disponível de 
integração de forças para gerar segurança nas regiões 
metropolitanas brasileiras. 

Gilberto Dimenstein. Internet: <http://folhaonline>. 
Acesso 4/9/2007 (com adaptações). 

QUESTÃO 9 _____________________________________  

Considerando a leitura e os aspectos gramaticais do texto V, 
assinale a alternativa incorreta. 

(A) No primeiro e no segundo parágrafos do texto, o emprego 
das formas verbais "era", "faziam" e "Falava" no pretérito 
imperfeito do indicativo representam ações rotineiras do 
passado do Morro do Piolho. 
(B) Ao citar a antiga fama do local, nos trechos: "Falava-se 
que a polícia não entrava por aquelas vielas e escadões" 
(linhas 6 e 7) e "Lançou-se em um dos bairros" (linha 11), o 
autor valeu-se, nos dois casos, da indeterminação do sujeito. 
(C) A expressão "nem remotamente" (linha 13) tem função 
adverbial e, no contexto, realça o caráter inédito da ação 
social desenvolvida no Morro do Piolho. 
(D) Nas linhas de 14 a 17, "secretarias de esportes, 
educação, justiça, tecnologia, assistência social, transportes, 
infra-estrutura, saúde e segurança da prefeitura e do governo 
estadual" exercem a função de sujeito simples do verbo 
"articular-se". 
(E) Se, no trecho: "devido à complexidade da experiência." 
(linha 23), a palavra "complexidade" for substituída por 
"abrangência" o emprego do sinal indicativo de crase 
continua obrigatório. 

QUESTÃO 10 ___________________________________  

Considerando o texto V, assinale a alternativa correta. 

(A) Na oração: "onde os índices de violência faziam dali uma 
terra de ninguém" (linhas 4 e 5), a palavra "onde", empregada 
com o objetivo de indicar lugar, introduz uma oração 
subordinada adverbial. 
(B) Escrito desta forma: cujos os índices de violência 
faziam dali uma terra de ninguém, esse trecho das linhas 4 
e 5 estaria gramaticalmente correto. 
(C) No trecho: "junto com a esfera pública arregimentaram-se 
organizações locais." (linhas 20 e 21), os termos grifados 
exercem, ambos, a função de complementos do verbo 
"arregimentar". 

    (D) Os dois úl t imos parágrafos foram inic iados pela 
conjunção subordinativa condicional "Se" para expressar a 
idéia de duas hipóteses. 
(E) O emprego do pronome pessoal oblíquo anteposto ao 
verbo é opcional no período: "Aprenderemos como não se 
deve gerir um plano de segurança." (linhas 33 e 34). 16 

19 

22 

25 

28 

31 

34 

37 

QUESTÃO 11  ___________________________  

Atende-se à norma culta no trecho: "Não há registros de que 
tenha ocorrido, no país, uma experiência tão complexa por 
envolver tantos parceiros em um mesmo foco." substituindo- 
se os termos grifados, respectivamente, por: 

(A) deve existir e bastante. 
(B) devem existir e bastante. 
(C). devem existir e bastantes. 
(D) deve existir e bastantes. 
(E) deve existirem e bastantes. 

QUESTÃO 12  ___________________________  
Assinale a alternativa que contraria as idéias apresentadas 
no texto V. 

(A) As condições geográficas e econômicas do Morro do 
Piolho não favoreciam o desenvolvimento social da região. 
(B) Na ação conjunta desenvolvida no local, procura-se 
manter a segurança pública melhorando a educação, a 
saúde e as condições de moradia dos habitantes. 
(C), No Morro do Piolho, o combate à violência dispensa a 
ação dos poderes públicos. 
(D) Independente do sucesso ou do fracasso da experiência 
do Morro do Piolho, a tentativa de colocar ideais em prática já 
constitui um ganho social para o País. 
(E) Outras regiões metropolitanas brasileiras dispõem dos 
recursos que estão sendo mobilizados na ação conjunta 
desenvolvida no Morro do Piolho. 

Texto VI, para responder às questões de 13 a 16. 

O uso indevido de telefones celulares em presídios 
tornou-se um problema muito grave e diversas tentativas têm 
sido feitas no sentido de impedir esse uso. Uma possibilidade 
é instalar antenas que emitam sinais que insiram ruído na 
comunicação entre os celulares e as torres das operadoras, 
impedindo que se efetue uma chamada. 

Seja "Q" um indicador de qualidade de sinal, que 
deve ser, no mínimo, igual a 10 para que se consiga efetuar 
uma chamada. Uma operadora de celular mantém sobre 
certa região o indicador "Q" igual a 100. Fatores externos 
podem diminuir esse indicador. A colocação da antena visa 
reduzir esse indicador. 
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A figura abaixo mostra, esquematicamente, a região de 
influência de uma antena para bloqueio de celular que foi 
colocada no canto inferior esquerdo do quadriculado 
desenhado. Admite-se que a borda da figura é um quadrado de 
aresta igual a "4a", dividido em 16 quadrados menores de arestas 
iguais a "a". 

No quarto de círculo mais escuro, de raio igual a "a", no 
canto inferior esquerdo, a antena reduz em 100 vezes a 
qualidade de um sinal de celular localizado nessa região (ou 
seja, a colocação da antena reduz o indicador "Q" de 100 para 
1). No quarto de coroa circular seguinte, de raio menor igual a 
"a" e raio maior igual a "2a", a redução da qualidade é de 50 
vezes. No quarto de coroa circular seguinte, cinza, 25 vezes. No 
quarto de coroa seguinte, branco, 10 vezes. Por fim, na região 
superior direita, cinza, a antena não tem influência 
significativa e em nada reduz a qualidade do sinal de celular. 

 
Representação esquemática da região de influência da antena e das 
respectivas alterações no indicador de qualidade. 

Sabendo-se que a área de um círculo é diretamente 
proporcional ao quadrado de seu diâmetro e que a área do 
quarto de círculo que está representado no canto inferior da 
figura é igual a 100 m2, responda às questões. 

QUESTÃO 13 ____________________________  

A área em que a antena, na situação descrita no texto VI, 
consegue reduzir o fator de qualidade a ponto de impedir a 
realização de uma chamada é igual a: 

(A )  100  m 2  
(B )  200  m 2  
(C) 400 m2  
(D) 900 m2  
(E) 1.600 m2 

QUESTÃO 14 ___________________________  

A operadora de celular, visando auxiliar no processo, reduziu de 
100 para 90 o indicador "Q" nessa região e, agora, instalou 
uma antena em cada um dos três vértices do quadrado de 
lado "4a". Assim, escolhendo-se ao acaso uma região do interior 
do quadrado citado, a probabilidade de ser possível efetuar uma 
chamada nessa região pertence ao intervalo: 

(A)  [0%, 0,1%[ 
(B) [0,1%, 10%[ 
(C)  [10%, 40%[             
(D)  [40%, 70%[  
(E)   [70%, 100%] 
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QUESTÃO 15_____________________________________ 

Com o objetivo de melhorar a qualidade do sistema, são 
colocadas duas antenas atuando sobre a mesma região 
(conforme ilustrado na figura seguinte). Admitindo que o 
efeito da adição de uma nova antena possa ser somado ao 
efeito da antena que já existia, a nova área em que não será 
possível efetuar uma chamada pertence ao intervalo: 

 
Representação esquemática da região de influência de duas antenas. 

(A)  [a 2 ,  4a2 [  
(B) [4a2, 9a2[ 
(C) [9a2, 12a2[ 
(D) [12a 2 ,  14a2 [  
(E) [14a 2 ,  16a2 [ 

QUESTAO 16 ___________________________  

Imagine uma nova região, quadrada, de aresta igual a 8a. 
Instalam-se, em cada um dos quatro vértices dessa região, 
uma antena igual à antena descrita no texto VI. O valor da 
redução porcentual (em relação ao valor inicial, Q = 100) 
que a operadora de celular deve fazer no fator "Q", para que 
não seja possível realizar chamadas em toda essa região, 
pertence ao intervalo: 

(A)  [0%, 0,1%[ 
(B) [0,1%, 10%[ 
(C) [10%, 40%[ 
(D) [40%, 70%[ 
(E) [70%, 100%[ 

Texto VII, para responder às questões 17 e 18. 

Em uma cela, há 12 condenados por diversos 
crimes, entre eles, assassinato, roubo e seqüestro. Dos 
condenados, naturalmente, há alguns que cometeram mais 
de um crime entre os três citados e, também, os que foram 
condenados por outros delitos. Entretanto, entre os que 
cometeram outros delitos, não há nenhum que também tenha 
cometido assassinato, roubo ou seqüestro. A respeito desses 
presos, é sabido que: 

• 4 cometeram assassinato; 
• 4 foram condenados por roubo; 
• 5 foram condenados por seqüestro; 
• apenas 1 foi condenado por assassinato, roubo e 
seqüestro; 
• apenas 1 cometeu somente assassinato; 
• apenas 1 foi condenado somente por roubo; 
• apenas 1 foi condenado somente por roubo e assassinato. 

 
 
 
 






 
QUESTÃO 17 _______________________________  

A respeito da situação descrita no texto VII, analise as 
afirmativas e assinale a alternativa correta. 

I – Apenas um dos presos foi condenado somente por 
assassinato e seqüestro. 
II – Mais de três dos presos podem ter sido condenados por 
estelionato. 
Ill – Apenas um dos presos foi condenado somente por 
roubo e seqüestro. 
IV – Exatamente seis dos presos cometeram roubo ou 
assassinato. 

(A) Todas as afirmativas estão erradas.   
   (B) Há apenas uma afirmativa certa. 
   (C) Há apenas duas afirmativas certas. 

(D)Há apenas três afirmativas certas. 
(E)Todas as afirmativas estão certas. 

QUESTÃO 18 ______________________________  

Chegam à cela mais 3 presos, condenados por roubo, 
assassinato e porte ilegal de armas, respectivamente (cada 
um deles cometeu apenas um desses delitos). No horário de 
almoço, foi feita uma fila com todos os presos, exceto pelos 
que cometeram o crime de seqüestro. Assinale a alternativa 
que indica a quantidade total de maneiras diferentes de se 
alocarem os presos nessa fila. 

    (A) 8! 
      (B) 9! 
      (C) 10! 
      (D) 11! 
      (E) 12! 
   
  Texto VIII, para responder às questões 19 e 20. 

Um comerciante tem R$ 1.000,00, R$ 2.000,00 e 
R$ 3.000,00 de lucro em 3 meses de atividade. O lucro 
mensal médio nesse intervalo de tempo é dado pela razão 
entre a soma (R$ 1.000,00 + R$ 2.000,00 + R$ 3.000,00) e a 
quantidade de meses (3). 

É possível, contudo, definir vários tipos de média 
para um conjunto de números. O tipo de média mais utilizado 
é o de média aritmética cujo valor é a razão entre a soma dos 
números e a quantidade de números, assim como feito no 
parágrafo anterior. 

Define-se média harmônica como sendo o inverso 
da média aritmética dos inversos dos números e média 
geométrica como sendo a raiz n-ésima do produto dos n 
números dos quais se deseje calcular essa média. 

Considere os seguintes conjuntos: 
A={1,2,3,4,5} 
B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3} 

QUESTÃO 19 

Assinale a alternativa que indica a média aritmética dos 
inversos dos elementos do conjunto A ∩B . 

(A) Média harmônica desses elementos. 
(B) Média aritmética desses elementos. 

(C) 18 
        9 
(D) 11 
       18 
(E) 9 
      11 

    
 

QUESTÃO 20 ________________________________  

A respeito dos diversos tipos de média, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A média harmônica dos elementos do conjunto {1, 2, 3, 4} 
é superior à média aritmética desses números. 

 (B) A média harmônica os elementos do conjunto {1, 2} é 

igual a 4 . 
3 

(C) A média harmônica de dois números pares não pode ser 
um número ímpar. 
(D) A média aritmética de dois números pares não pode ser 
um número ímpar. 
(E) A média harmônica de dois números inteiros não-nulos 
pode ser um número irracional. 

QUESTÃO 21  _______________________________  

A Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 
2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pretende 
trazer grandes mudanças no andamento de determinados 
casos criminais no país. Essa lei legisla sobre: 

(A)  cópias piratas de mídias de vídeo e áudio.  
  (B)  agressões domésticas e violência contra mulher. 
(C) cr imes ambientais .  
(D) envolvimento de crianças no tráfico de drogas. 
(E)  negligência familiar frente à educação da criança. 

QUESTÃO 22 ________________________________  

[Tropa de Elite] não concede válvulas de escape ao 
retratar como a criminalidade degradou o pais de alto a 
baixo. O pesadelo real ganha ainda mais ni t idez. A 
sociedade brasileira, pelo jeito, ansiava por esse tapa na 
cara dado pelo capitão Nascimento, o policial interpretado 
magistralmente por Wagner Moura. 

In: Veja, 17/10/2007. 

Assinale a alternativa que indica o tema que não é abordado 
pelo filme Tropa de Elite, sucesso de bilheteria nacional. 

(A) Violência polic ial. 
    (B)  O cotidiano da Polícia Militar do Rio de Janeiro.    
   (C)  Pirataria. 

(D)  Tor tu ra .  
(E )  A relação ONGs/traficantes nas favelas. 

QUESTÃO 23 ________________________________  

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) (da Venezuela) 
convocou para o dia 2 de dezembro o referendo popular a 
respeito da reforma consti tucional apresentada pelo 
presidente venezuelano Hugo Chávez, que a oposição 
rechaça por considerar "antidemocrática". Em cadeia 
nacional obrigatória de rádio e televisão, quase a meia noite 
desta quarta-feira, a presidente do CNE, Tibisay Lucena, 
convocou a consulta popular na qual os venezuelanos se 
pronunciarão a respeito do projeto de reforma de 69 dos 350 
artigos da Constituição Bolivariana de 1999. 

El Pays, 3/3/2007 (com adaptações). 

A respeito do referendo que tomou lugar na Venezuela no dia 
2 de dezembro de 2007 e das mudanças propostas na 
Constituição Venezuelana de 1999, assinale a alternativa 
incorreta. 
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(A) Com o referendo, Chavéz sofreu a primeira derrota nas 
urnas em vários anos. 
(B) O novo texto proposto para a Constituição assegurava o 
direito de reeleições ilimitadas para o presidente, privilégio 
que até então Chavéz não gozava. 
(C)  As mudanças no texto inc lu íam uma sér ie de 
modificações de caráter social. 
(D) O projeto de Chavéz visava dinamizar a economia 
venezuelana, fortalecendo o sistema financeiro no país. 
(E) A derrota de Chavez mostra que, mesmo depois de 
vários anos de política ideológica por parte do governo, a 
oposição ainda possui alguma força de mobilização. 

QUESTÃO 24 ______________________________  

Assinale a alternativa que completa corretamente o texto 
abaixo. 

Na madrugada do dia 13 de dezembro de 2007, o Senado 
negou a continuidade da cobrança da CPMF. Após longos 
meses de fortes negociações __________________acabou 
perdendo a queda de braço com  _______________ e não foi 
capaz  de  ap rovar   _______________  que  ga ran t i r i a  a  
continuidade da contribuição. A estratégia do governo de 
rachar a oposição ao garantir a  a d e s ã o ____________ à 
manutenção da CPMF não surtiu efeitos e os tucanos 
levaram esse round com 45 votos contra a contribuição, onze 
a mais que os votos a favor. 

(A) a oposição, o governo, a emenda constitucional, dos 
senadores do PT 
(B) a oposição, o congresso, o decreto, dos governadores do 
PT 
(C) o governo, a oposição, a emenda constitucional, dos 
governadores do PSDB 
(D) o governo, a oposição, a lei, dos senadores do PT 
(E)  o legislativo, o governo, a medida provisória, dos 
ministros 

QUESTÃO 25 _______________________________  

"Golpe do Seqüestro via celular" 

As autoridades de segurança pública têm registrado casos de 
golpes sobre usuários de telefonia móvel. Fique atento e 
informe as pessoas que você conhece a respeito desse tipo 
de problema. 

Veja a seguir um exemplo 

O golpe: 

O usuário recebe a ligação de uma pessoa que se identifica 
como funcionário de uma operadora de telefonia celular, 
informando que o celular do usuário encontra-se clonado. 
Alegando a intenção de corrigir o problema, o golpista solicita 
que o usuário desligue o celular e o mantenha dessa forma 
por uma hora. Nesse intervalo de tempo, os bandidos entram 
em contato com a família, alegando seqüestro e solicitando 
algum tipo de resgate. Sem poder contatar o familiar, os 
parentes entram em desespero e cedem às exigências dos 
"seqüestradores". 

Esclarecimentos da *******: 

A ********* esclarece que, embora entre em contato com seus 
clientes por meio do celular, nunca solicita o desligamento do 
celular por longos períodos sob a alegação de manutenção 
ou atualização. Fique atento! Vale lembrar que uma boa 
conduta da vítima, após o golpista ter ligado, é entrar em 

contato com familiares e amigos de trabalho o mais rápido 
possível, avisando que está tudo bem.Além disso, é 
importante entrar em contato com a polícia para mais 
investigações." 

(Texto retirado da página web de uma grande operadora 
nacional de celular.) 

Com base no texto acima e nas informações veiculadas pela 
mídia, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Os golpes de "seqüestro por celular" são muitas vezes 
realizados por detentos do sistema carcerário. 
(B) Os "seqüestradores" tentam iludir a vítima, dizendo que 
têm em cativeiro um parente próximo, cuja existência, muitas 
vezes, eles descobrem no momento da ligação. 
(C) Os resgates eram, inicialmente, em créditos para os 
celulares dos presos, mas, atualmente, contando com 
cúmplices externos, os presos chegam a demandar grandes 
quantias de dinheiro. 
(D) Bloqueadores de celular seriam uma solução: mas os 
custos dos aparelhos são muito altos, o que torna proibitivo o 
uso em todos os presídios. 
(E) Atualmente, a maior arma contra o seqüestro por celular 
ainda é a informação: na divulgação, tem se destacado, além 
da mobilização dos operadores de celular, a Internet, como 
uma densa rede de troca de dados e de recomendações. 

QUESTÃO 26 _______________________________  

Analise as afirmativas, considerando os conceitos de 
hardware e de software para o ambiente de microinformática 
e assinale a alternativa correta. 

I  — A memória RAM pode ser l ida ou gravada pelo 
computador. As informações gravadas na RAM não são 
perdidas quando o computador é desligado. 
II — A memória ROM é um circuito semicondutor que contém 
informações que originalmente não podem ser modificadas.  
III— Barramento é uma espécie de linha de comunicação 
usada para transferência de dados entre os componentes de 
um sistema de computador. Essencialmente, um barramento 
permite que diferentes partes do sistema compartilhem 
dados.  
IV — O gerenciador de tarefas é um utilitário que fornece 
informações sobre programas e processos em execução no 
computador. 

(A) Todas as afirmativas estão erradas. 
(B) Há apenas uma afirmativa certa. 
(C) Há apenas duas afirmativas certas. 
(D) Há apenas três afirmativas certas.  
(E) Todas as afirmativas estão certas. 

QUESTÃO 27 _______________________________  

Assinale a alternativa correta de acordo com os conceitos 
relativos a softwares livres. 

(A) Softwares livres relacionam-se com a liberdade dos 
usuários de executar, copiar, redistribuir e estudar os 
programas sem necessidade de receber permissão do 
fornecedor; mas, para modificar e melhorar, há necessidade 
de permissão. 
(B) Softwares livres relacionam-se com a liberdade dos 
usuár ios  de  executar  e  cop ia r  os  p rogramas sem 
necessidade de receber permissão do fornecedor; mas, para 
redistribuir, estudar, modificar e melhorar, há necessidade de 
permissão. 
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(C) Softwares livres relacionam-se com a liberdade dos 
usuários de executar, copiar, redistribuir, estudar, modificar e 
melhorar os programas sem necessidade de receber 
permissão do fornecedor.  
(D) Softwares livres relacionam-se com a liberdade dos 
usuários de executar e estudar os programas sem 
necessidade de receber permissão do fornecedor; mas, para 
copiar, redistribuir, modificar e melhorar, há necessidade de 
permissão. 
(E) Softwares livres relacionam-se com a liberdade dos 
usuários de executar, copiar e estudar os programas sem 
necessidade de receber permissão do fornecedor; mas, para 
redistribuir, modificar e melhorar, há necessidade de 
permissão. 
QUESTÃO 28 ____________________________________  

Um servidor público precisava localizar uma página visitada 
recentemente em um microcomputador. Com esse objetivo 
ele precisa executar uma série de procedimentos. Assinale a 
alternativa que define corretamente o primeiro procedimento 
a ser utilizado após acessar a Internet. Considere como 
referência o padrão de instalação e configuração Microsoft® 
Internet Explorer 6.0. 

 

 

  

QUESTÃO 29 

Utilize com referência a imagem abaixo e o padrão de 
instalação e configuração Microsoft® Excel 2003. Observando 
o valor da célula C3 e da fórmula utilizada para gerá-lo, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Ao se arrastar a fórmula da célula C3 até a célula C10 
passando somente pela coluna C), o resultado obtido, 
provavelmente, será o mesmo que o apresentado na figura 
acima. 

(B) Ao se arrastar a fórmula da célula C3 até a célula C10 
(passando pelas colunas B e C),  o resul tado obt ido, ;  

provavelmente, será o mesmo que o apresentado na figura 
acima. 
(C) Ao se arrastar a fórmula da célula C3 até a célula C10 
(passando somente pela coluna C), o resultado obtido, 
provavelmente, será o valor #REF! nas células de C4 a C10.  
(D) Ao se arrastar a fórmula da célula C3 até a célula C10 
(passando pelas colunas B e C), o resultado obtido, 
provavelmente, será o valor #REF! nas células de C4 a C10. 
(E) Nessa configuração não é possível arrastar fórmulas. 

QUESTÃO 30 _____________________________________  

Complete o trecho abaixo (AJUDA Microsoft Office Word 
2003), assinalando a alternativa que contém as opções na 
ordem correta. Considere os conceitos de Microsoft Word 
2003 em sua instalação e configuração padrão. 

Editar texto no modo de visualização de impressão 

Ocultar tudo

1. No menu _________ , clique em ____________  

2. Clique na área do texto que você deseja editar. O 
Microsoft Word aplica _________ zoom na área. (A) Clicar no botão 

(B) Clicar no botão 3. Clique em ___________. Quando a__________

QUESTÃO 31 

Nos termos da Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 
necessitando apenas autorização. 
(B) A prática de racismo constitui crime afiançável e 
imprescritível, sujeito a pena de reclusão. 

 (C) Nenhum brasileiro pode ser extraditado. 
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(C) Clicar no botão 

(D)Clicar no botão 

 transformar em um ponteiro em forma de faça as 
alterações no documento. 

4. Para retornar ao tamanho de exibição original, clique 
em ________ e, em seguida, clique no documento. 

5 .  P a r a  s a i r  d o  m o d o  d e  v i s u a l i z a ç ã o  d e
impressão (visualizar impressão: um modo de exibição
de um documento da maneira como ele aparecerá ao
ser impresso.) e retornar ao modo de exibição anterior
d o  d o c u m e n t o ,  c l i q u e  e m   

se

(E) Clicar no botão

(A) Exibir, Visualizar impressão, mais, Lupa , Lupa , I, 

, Sair.Imprimir

(B) Arquivo, Visualizar impressão, menos, Lupa 

(C) Arquivo. Visualizar impressão. mais. Lupa

I, Fechar.

(D) Exibir, Visualizar impressão, mais, Lupa 

, Lupa

, Fechar., T, Imprimir

, Lupa

I, Lupa

Lupa

T, Imprimir

(E) Arquivo, Visualizar impressão, menos, Lupa 

, Fechar.

, Lupa

Sair., T, Lupa 






 
(D) O indivíduo civilmente identificado jamais será submetido 
identificação criminal. 
E) As normas definidoras dos direitos e garantias individuais 

têm aplicação imediata. 

QUESTÃO 32 

A ação popular é um instituto presente na Constituição 
Federal vigente. Nesse sentido, assinale a alternativa que 
indica quem pode propor a ação popular. 

  (A) Qualquer pessoa física ou jurídica. 
(B) Qualquer cidadão. 
(C) Apenas as pessoas necessitadas economicamente. 
(D) Qualquer brasi leiro. 
(E) Apenas o preso. 

QUESTÃO 33 ______________________________________  

Analise as afirmativas de acordo com a Constituição Federal 
de 1988 e, tendo como referência a perda de cargo pelo 
servidor estável, assinale a alternativa correta. 

I — Em virtude de sentença judicial, independente de trânsito 
em julgado.. 
II — Mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 
Ill — Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 
IV — Mediante procedimento de aposentadoria. 

(A) Todas as afirmativas estão erradas. 
(B) Há apenas uma afirmativa certa. 
(C) Há apenas duas afirmativas certas. 
(D) Há apenas três afirmativas certas. 
(E) Todas as afirmativas estão certas. 

QUESTÃO 34 ___________________________________  

A Carta Magna atual elenca como bens da União: 

(A) todas as terras devolutas. 
(B) todas as ilhas fluviais. 
(C) todas as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes         
emergentes ou em depósito. 
(D) todas as ilhas lacustres. 
(E) todos os potenciais de energia hidráulica. 

QUESTÃO 35 ____________________________________  

Tendo como referência a Constituição Federal e os direitos 
do servidor público no exercício de mandato eletivo, assinale 
a alternativa correta. 

(A) Tratando-se de mandato eletivo federal, poderá optar 
pela sua remuneração.(- 
(B) Investido no mandato de prefeito, não será obrigado a se 
afastar do cargo. 
(C)  I nves t i do  no  manda to  de  ve reado r ,  havendo  
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo sem prejuízo da remuneração de vereador. 
(D) Caso o exercício do mandato exija o afastamento do 
cargo, seu tempo de serviço ficará suspenso. 
(E) Para efeito de beneficio previdenciário, no caso de 
afastamento, é o mesmo suspenso enquanto perdurar o 
exercício do mandato eletivo., 

 
 

QUESTÃO 36  

Assinale a alternativa correta. 

(A) O prazo de validade do concurso público é de dois anos, 
não podendo ser prorrogado. 
(B) Os cargos, empregos e funções públicas somente são 
acessíveis aos brasileiros. 
(C) A investidura em cargo ou emprego público, nos termos 
da Constituição Federal, sempre dependerá de concurso 
público., 
(D) Somente lei  complementar poderá autorizar a 
contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público.  
(E) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

QUESTÃO 37  __________________________  

Em relação aos princípios da Administração Pública, assinale 
a alternativa incorreta. 

(A) O da autotutela dispõe sobre a possibilidade de anular os 
atos ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos. 
(B) Os da razoabilidade e proporcionalidade impõem 
limitações à discricionariedade, exigindo da Administração 
Pública adequação entre meios e fins. 
(C) O da moralidade administrativa assevera que a 
Administração Pública e os administradores públicos devem 
agir de acordo com os bons costumes, as regras de boa 
administração, os princípios de justiça e de eqüidade.   

  (D) O da publicidade exige ampla divulgação de todo e 
qualquer ato praticado pela Administração Pública. 
(E) O da eficiência é o que se impõe a todo agente público 
para realizar suas atribuições com presteza, perfeição e 
rendimento funcional. 

QUESTÃO 38 

Assinale a alternativa que não representa um traço 
característico do poder hierárquico administrativo. 

(A) O de editar atos normativos com o objetivo de ordenar a 
atuação dos órgãos subordinados. 
(B) O de controlar as atividades dos órgãos inferiores. 
(C) O de dar ordens aos subordinados, que implica o dever 
de obediência. 
(D) O de ser marcado pelo discricionarismo. 
(E) O de delegar atribuições que não lhe sejam privativas. 

QUESTÃO 39  __________________________________  

A Administração Pública tem por incumbência condicionar o 
exercício dos direitos dos cidadãos ao bem-estar coletivo, 
fazendo uso de seu poder de polícia. A respeito desse tema, 
assinale a alternativa incorreta. 

( A )  S ã o  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  p o d e r  d e  p o l i c i a :  
discricionariedade; auto-executoriedade e coercibilidade. 
(B) A vedação de manter certos animais na zona urbana é 
um dos exemplos de restrições decorrentes do poder de 
polícia. 
(C) A faculdade de a Administração decidir e executar 
diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem 
intervenção do Judiciário, caracteriza a auto-executoriedade 
do poder de polícia. 
(D) 0 poder de polícia é abrangente e não se distingue 
polícia administrativa de polícia judiciária. 
(E) O poder de polícia administrativa ocorre tanto em caráter 
preventivo como repressivo. 
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QUESTÃO 40 _______________________________________  

Relativamente ao regime disciplinar dos servidores regidos 
pela Lei n.° 8.112/1990, assinale a afirmativa correta. 

(A )  As  pe na l i dad es  de  d em issã o  e  c assaçã o  de  
aposentadoria serão aplicadas pelo Presidente da República 
ou, havendo delegação, pelo Ministro de Estado. 
(B) Ao servidor é proibido manter sob sua chefia imediata, 
em cargo ou função de confiança cônjuge, companheiro ou 
parente até o terceiro grau. 
(C) Tratando-se de servidor ocupante de cargo em comissão, 
a penalidade será aplicada pela autoridade que houver feito 
a nomeação. 
(D) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o 
servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 
(E) Entende por inassiduidade habitual a falta ao serviço, 
sem causa justificada, por trinta dias, durante o período de 
doze meses... 

QUESTÃO 41 _______________________________________  

Quanto à organização do Distrito Federal, em conformidade 
com a respectiva Lei Orgânica, assinale a alternativa correta. 

(A) As Administrações Regionais integram a estrutura 
administrativa do Distrito Federal. 
(B) A bandeira, o hino e o brasão são símbolos do Distrito 
Federal, vedada a instituição de outros símbolos. 
(C) Haverá somente um Conselho de Representantes 
Comunitários para todas as Regiões Administrativas do 
Distrito Federal. 
(D)  O Dis t r i to  Federa l  o rganiza-se em Reg iões 
Administrativas, cuja criação ou extinção somente poderá 
ocorrer mediante lei aprovada por dois terços dos Deputados 
Distritais. 
(E) Não há participação popular no processo de escolha do 
Administrador Regional. 

QUESTÃO42____________________________ 

A disciplina acerca da segurança pública constante da Lei 
Orgânica do Distrito Federal estabelece que: 

(A) somente a Polícia Civil subordina-se diretamente ao 
Governo do Distrito Federal. 
(B) o ingresso na carreira das Polícias Civil e Militar dar-se-á 
exclusivamente por concurso público de provas ou de provas 
e títulos. 
(C) os órgãos integrantes da segurança pública estão 
autorizados a receber doações em espécie e em bens 
móveis e imóveis, observada a obrigatoriedade de prestar 
contas. 
(D) à Polícia Civil incumbe as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, inclusive as militares.  
(E) os institutos de criminalística, de medicina legal e de 
identificação compõem a estrutura administrativa da Policia 
Civil, e seus dirigentes são indicados pelo Governador do 
Distrito Federal. 

QUESTÃO 43 _________________________________  

A inimputabilidade do agente exclui: 

(A)  o  fa to  t íp ico.  
(B)  a anti jur idicidade. 
(C) a punibilidade.  
(D) a culpabilidade.  
(E) a tipicidade. 

QUESTÃO 44 __________________________________  

A embriaguez completa exclui a imputabilidade quando: 

(A) fortuita ou proveniente de força maior. 
(B) voluntária ou culposa. 
(C) proveniente de paixão ou emoção. 
(D) preordenada. 
(E )  a  e mb r i a gu e z  nã o  é  c aus a  d e  e xc lus ã o  d e  
imputabilidade. 

QUESTÃO 45 _________________________________  

Assinale a alternativa que indica corretamente como se 
consuma o crime de concussão. 

(A) A solicitação da vantagem. 
(B) A aceitação da vantagem. 
(C) A efetiva exigência da vantagem. 
(D) O recebimento da vantagem. 
(E) O oferecimento de vantagem. 

QUESTÃO 46 _________________________________  

Com relação à nova Lei de Entorpecentes (Lei n.° 11.343, de 
2006), assinale a alternativa correta. 

(A) A nova Lei reduziu a pena de detenção relativamente ao 
crime de porte de drogas para uso próprio. 
(B) A nova Lei manteve o mesmo prazo da Lei antiga (Lei 
n.° 6.368, de 1976) para conclusão do inquérito policial. 
(C) A nova Lei pune o tráfico ilícito de entorpecentes na 
mesma gravidade com que era punido na Lei antiga (Lei 
n.° 6.368, de 1976). 
(D) A lei não permite que se aplique qualquer tipo de sanção 
ao usuário. 
(E) Prescrevem em dois anos a imposição e a execução das 
penas relativas ao crime de porte de drogas para uso próprio. 

QUESTÃO 47 _________________________________  

O funcionário que deixa de responsabilizar subordinado que 
cometeu infração no exercício do cargo, comete crime de: 

(A )  p revar i cação .  
(B )  advocacia administrativa. 
(C) omissão funcional criminosa.   
(D) condescendência criminosa.  
(E) desobediência. 

QUESTÃO 48 _________________________________  

A r es p e i t o  d o  c r i me  d e  a buso  d e  au to r i d ad e  (L e i  
n.° 4.898/1965), assinale a alternativa incorreta. 

(A) Falta legitimidade ao Ministério Público para ofertar a 
denúncia ante a ausência de inquérito policial ou de 
justificação previstos na Lei de Abuso de Autoridade.  
(B) Constitui abuso de autoridade o atentado ao sigilo de 
correspondência, à liberdade de consciência ou de crença, 
ao livre exercício de culto religioso e ao direito de reunião. 
(C) O agente público condenado por abuso de autoridade 
está sujeito a perder o cargo e a ficar inabilitado para outra 
função pública pelo prazo de 3 anos. 
(D) Constitui abuso de autoridade ordenar a privação da 
liberdade individual, sem as formalidades legais ou com 
abuso de poder. 
(E) A lei que institui a prisão temporária acrescentou à lei 
especial sobre abuso de autoridade mais uma figura típica, 
consistente em prolongar a execução de prisão temporária. 
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QUESTÃO 49 _____________________________________  

Competência é a delimitação da jurisdição, ou seja, o espaço 
dentro do qual pode determinada autoridade judiciária aplicar 
o direito aos litígios que lhe forem apresentados, compondo- 
os. A respeito do tema proposto, assinale a alternativa 
incorreta. 

(A) Quando não se tem certeza do lugar onde a infração se 
consumou, utiliza-se a regra do domicílio ou residência do 
acusado (ratione loci). 
(B) O Código de Processo Penal adotou a teoria do 
resultado, vale dizer, é competente o foro do lugar onde se 
consumou a infração penal. 
(C) O Código Penal considera local do crime tanto o lugar do 
comportamento (ação ou omissão) como o do resultado. 

   (D) Compete à justiça comum processar e julgar militar por 
crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em 
serviço. 
(E) A competência será determinada pela conexão quando 
duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. 

QUESTÃO 50 __________________________ _____ 

Ainda a respeito da competência no processo penal, assinale 
a alternativa correta. 

(A) O critério da prevenção é aplicado quando houver 
prerrogativa de função, isto é, a existência e eleição legal de 
um foro privilegiado para julgar determinado réu. 
(B) Se o réu tiver mais de uma residência, firmar-se-á a 
competência em razão da distribuição. 
(C) Existindo um crime eleitoral conexo com um crime 
comum, prevalecerá a competência da jurisdição comum.    
(D)Tratando-se de in f ração cont inuada ou   
permanente,praticada em território de duas ou mais 
jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. 
(E) A competência jurisdicional, em um crime de extorsão, 
mediante seqüestro que se estende por várias comarcas, 
será determinada pelo lugar em que se deu a privação da 
liberdade da vítima. 

QUESTÃO 51 

No tocante ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. 

(A) Somente poderá ser instaurado mediante requerimento, 
não havendo possibilidade de ser iniciado de ofício pelo 
delegado de polícia. 
(B) E prescindível para o oferecimento da denúncia se o 
Ministério Público dispuser de elementos indispensáveis à 
propositura da ação penal. 
(C) O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender 
de representação, poderá sem ela ser iniciado.'- 

(D) É nulo se faltar a nomeação de curador ao réu maior de 
dezoito e menor de vinte e um anos de idade. 
(E) Cuidando-se de crime de ação penal privada, pode ser 
instaurado de ofício pela autoridade policial, desde que tenha 
presenciado a prática da infração penal. 

QUESTÃO 52 

Nas ações penais privadas, a queixa é a petição inicial, 
contendo a acusação formulada pela vítima, por meio de seu 
advogado, contra o agente do fato delituoso, Acerca desse 
tema, assinale a alternativa correta. 

(A) A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do 
Ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público. 

(B) A queixa não poderá ser dada por procurador, ainda que 
este possua poderes especiais. 

   (C) A queixa contra qualquer dos autores do crime não obriga 
os demais, uma vez que o ofendido não está obrigado a 
ajuizar ação penal contra todos os agressores que tenham, 
juntos, cometido o delito. 
(D) A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a 
um dos autores do crime não beneficia os outros eventuais 
co-autores. 
(E) O perdão, como ato unilateral do ofendido, concedido a 
um dos autores do crime não beneficiará os outros eventuais 
co-autores.. 
co-autores. 

QUESTÃO 53 

A respeito da prova no processo penal brasileiro, assinale a 
alternativa incorreta. 

(A) A prova pericial é indispensável se existirem vestígios; 
todavia, se os vestígios desaparecerem, a prova subjetiva 
pode superar a perícia. 
(B) Os crimes que deixam vestígios serão objeto de exame 
de corpo de delito, que só poderá ser direito, in loco. 
(C) O laudo pericial deverá ser elaborado no prazo máximo 
de dez dias, podendo esse prazo ser prorrogado. 
(D) Apesar de adstrito às provas constantes nos autos, o juiz 
é livre para apurar os fatos independentemente da iniciativa 
da acusação e da defesa. 
(E) Não será feita a autópsia quando, em um incêndio, o 
corpo da vitima estiver totalmente carbonizado e não houver 
sinais de ocorrência de infração penal a apurar. 

QUESTÃO 54 

Ainda acerca da prova no processo penal, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer 
dia e a qualquer hora. 
(B) A lei exige a realização da perícia por dois peritos oficiais; 
todav ia ,  em caso de  necess idade,  e  dev idamente 
comprovado, o exame poderá ser realizado por um só perito. 
(C) As perícias serão feitas por um perito oficial e, não 
havendo este, por duas pessoas idôneas. 
(D) O exame de corpo de delito deverá ser realizado entre as 
seis e às dezoito horas. 
(E) Tanto os peritos não-oficiais, quanto os oficiais, deverão 
prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o 
encargo, sob pena de nulidade do laudo. 

QUESTÃO 55 ______________________________________  

Analise as afirmativas de acordo com o Tratado de Direitos 
Humanos e assinale a alternativa correta. 

I — O direito à propriedade é uma das garantias do tratado de 
direitos humanos. 
II — Ninguém será submetido a castigo cruel. 
Ill — Ninguém será preso preventivamente. 
IV — Todo ser humano tem direito à vida. 

(A) Todas as afirmativas estão erradas. 
(B) Há apenas uma afirmativa certa. 
(C) Há apenas duas afirmativas certas. 
(D) Há apenas três afirmativas certas. 
(E) Todas as afirmativas estão certas. 
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QUESTÃO 56 ________________________________  

Analise as afirmativas de acordo com o Tratado de Direitos 
Humanos e assinale a alternativa correta. 

I — Todo ser humano tem direito ao trabalho. 
II — Todo ser humano tem direito à livre escolha de emprego, 
a condições justas e favoráveis de trabalho. 
Ill — Todo ser humano tem direito à proteção contra o 
desemprego. 
IV — Todo ser humano tem direito à liberdade e à segurança 
pessoal. 

(A) Todas as afirmativas estão erradas. 
(B) Há apenas uma afirmativa certa. 
(C) Há apenas duas afirmativas certas. 
(D) Há apenas três afirmativas certas. 
(E) Todas as afirmativas estão certas. 

QUESTÃO 57 _______________________________  

Assinale a alternativa correta com relação ao direito dos 
trabalhadores rurais e urbanos, consagrado pela Constituição 
Federal de 1988, refletindo o contido no Tratado de Direitos 
Humanos. 

(A) A relação de emprego protegida contra a despedida 
motivada e voluntária. 
(B) O seguro desemprego em qualquer caso de desemprego.   
(C) O salário-mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, 
capaz de atender às necessidades como moradia,  
alimentação, saúde, lazer, higiene, transporte e previdência 
social do trabalhador e sua família. 
(D) A irredutibilidade de salário. 
(E) O salário-família pago a todos os trabalhadores.  

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 
paz. 
Ill — Os pais têm prioridade de direito na escolha da escola 
em que estudarão seus filhos. 
IV — Todo ser humano tem direito a trabalhar no máximo 6 
horas diárias. 

(A) Todas as afirmativas estão erradas. 
(B) Há apenas uma afirmativa certa. 
(C) Há apenas duas afirmativas certas. 
(D) Há apenas três afirmativas certas. 
(E) Todas as afirmativas estão certas. 

QUESTÃO 60 _______________________________  

Analise as afirmativas de acordo com a Constituição Federal 
de 1988 e assinale a alternativa correta. 

I — A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais. 
II — Não existe pena de morte no Brasil em tempo de paz. 
Ill — O Tribunal do Júri tem competência para julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. 
IV — Caberá Hábeas Corpus sempre que um direito for 
violado. 

 (A) Todas as afirmativas estão erradas. 
 (B) Há apenas uma afirmativa certa.  
(C) Há apenas duas afirmativas certas.  
(D) Há apenas três afirmativas certas. 
(E) Todas as afirmativas estão certas. 

QUESTÃO 58 ________________________________  

Assinale a alternativa que explicita um direito individual 
enumerado no art. 5.° da Constituição Federal de 1988. 

(A) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento 
desumano ou degradante salvo em tempo de guerra ou de 
estado de sítio. 
(B) Nenhum brasileiro será extraditado. 
(C) Não será concedido extradição de estrangeiro por crime 
político ou comum. 
(D) São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios ilícitos, porém poderão ser admitidas as provas 
consideradas ilegítimas . 

  (E)Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, porém 
a obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos 
sucessores e contra eles executadas. 

QUESTÃO 59 _______________________________  

Com relação aos mandamentos expressos no Tratado de 
Direitos Humanos, analise as afirmativas e assinale a 
alternativa correta. 

I — Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. 
A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico- 
profissional será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta com base no mérito. 
II — A instrução será orientada no sentido do pleno 
des env o lv imen to  da  pe rs ona l i dade  humana  e  do  
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas 
l iberdades fundamenta is .  A ins t rução promoverá a  
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