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LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto I 

Triste Europa 

Um Estado pode prender e expulsar um menor 
desacompanhado só porque ele é estrangeiro e não possui os 
documentos que o próprio Estado não quis lhe conceder? E, 
na mesma situação, os idosos, as grávidas e os portadores de 
deficiência? E os que, no país de origem, foram vítimas de 
tortura, estupro ou outras formas graves de violência? 

Pois a nova norma sobre “o regresso de nacionais de 
terceiros países em situação irregular”, recentemente 
aprovada pelo Parlamento Europeu, não apenas permite que 
um país o faça como estende uma tenebrosa concepção 
jurídica da imigração aos Estados-membros da União 
Européia. 

Tanto essa diretiva como as leis de certos países que a 
inspiraram são incompatíveis com as Constituições nacionais 
dos Estados-membros. São ilegais em relação ao direito 
internacional dos direitos humanos, arduamente tecidos após 
a Segunda Guerra Mundial. E colidem com o próprio direito 
regional – especialmente a Carta dos Direitos Fundamentais 
da UE (Nice, 2000) e a Convenção Européia dos Direitos 
Humanos (Roma, 1950). 

De ardilosa redação, a norma, a um só tempo, refere os 
direitos humanos e institucionaliza sua violação sistemática. 
Uma alínea assegura um direito, enquanto outra mais adiante 
o condiciona ou lhe rouba o sentido. 

Sob o pretexto de organizar a expulsão, batizada de 
“afastamento”, o estrangeiro pode ser detido por até 18 
meses. As condições de detenção e expulsão são 
inaceitáveis: em princípio, há espaços isolados denominados 
“centros de retenção” (os que já existem lembram campos de 
concentração). Porém, havendo um número 
“excepcionalmente elevado” de estrangeiros, estes podem ser 
mesclados aos presos comuns, e as famílias podem ser 
separadas. 

Acompanha a expulsão uma “interdição de entrada” em 
todo o território coberto pela diretiva, que pode durar cinco 
anos ou até se prolongar indefinidamente. Num processo apto 
a resultar em tão graves conseqüências, o Estado pode 
considerar desnecessária a tradução dos documentos, desde 
que “se possa razoavelmente supor” que o estrangeiro os 
compreenda. 

Ademais, as informações sobre as razões de fato da 
expulsão podem ser limitadas, para salvaguardar, entre outros, 
a segurança nacional. 

Infelizmente, a comunidade internacional não exagerou ao 
apelidá-la de “Diretiva da Vergonha”. Ela constitui uma derrota 
mais grave do que o fracasso da Constituição Européia ou do 
Tratado de Lisboa, recentemente recusados por referendos 
populares. 

Concluída a fusão dos mercados, em vez de rumar para a 
integração política e consolidar seu protagonismo na cena 
mundial, a Europa faz da integração um utensílio da exclusão. 
Claro está que Bruxelas não pode evitar a deriva à direita de 
certos Estados, mas tampouco necessita servir à 
regionalização da xenofobia. 

Por outro lado, a diretiva complica ainda mais as já difíceis 
negociações inter-regionais com o Mercado Comum do Sul, 
Mercosul, cujos chefes de Estado se uniram para emitir um 
veemente protesto na recente Cúpula de Tucumán (Argentina). 

Com efeito, além da ilegalidade, aqui há ingratidão. Os 
fluxos migratórios oriundos da Europa se espalharam por 
todos os continentes. Mais do que ninguém, os europeus 
sabem que não há emigração em massa sem fortes 
motivações, essencialmente de natureza socioeconômica. 

Ora, as mazelas da imigração só podem ser resolvidas 
com a integração dos estrangeiros às sociedades, associada a 
uma enfática cooperação internacional, a fim de extrair da 
miséria e da desesperança a larga franja demográfica em que 
nascerá o futuro ser humano a expulsar. 

Estima-se que possam ser expulsos da Europa 8 milhões 
de estrangeiros considerados em situação irregular, embora, 
em sua ampla maioria, não tenham praticado nenhum crime, 
trabalhem e recolham impostos. 

Somando-se essa possibilidade à fresca barbárie do 
governo republicano dos EUA, o mundo desenvolvido 
desgasta aguda e paulatinamente sua autoridade moral para 
cobrar valores humanistas de outros governos. 

Paradoxos da globalização: jamais a humanidade dispôs 
de tantas facilidades para se mover, mas nunca antes ela foi 
tão fortemente cerceada em sua liberdade. 

A Europa crava tristes trópicos em si mesma. Estamos, 
ainda, distantes do fim do território nacional e do Estado como 
inospitaleiras construções do homem contra si mesmo. Razão 
a mais para acreditar que cabe ao Sul, e particularmente ao 
plural Brasil, a invenção de novos modelos, talvez menos 
opulentos, mas seguramente mais solidários, de convívio 
respeitoso entre os homens. 

(Ricardo Seitenfus e Deisy Ventura. Folha de São Paulo, 24 de julho de 2008) 

1
Para compor suas idéias no texto I, os autores só não se 
valeram de: 

(A) apresentação de elementos de base estatística. 
(B) comparações. 
(C) questionamentos. 
(D) citações. 
(E) argumentos referendados por órgãos de credibilidade. 

2
A respeito do texto I, analise as afirmativas a seguir: 

I. O texto aponta uma contradição entre a idéia de “união” da 
Europa e sua real política de exclusão. 

II. O texto representa um desabafo em tom emotivo por 
parte dos autores. 

III. O texto aponta para uma inferência dos Estados europeus 
como não-solidários. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
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3
“As condições de detenção e expulsão são inaceitáveis: em 
princípio, há espaços isolados denominados ‘centros de 
retenção’ (os que já existem lembram campos de 
concentração).” (L.27-30) 

No trecho acima, a função dos parênteses é: 

(A) explicar a idéia anterior. 
(B) exemplificar o dito anteriormente. 
(C) especificar um elemento particular dentre os gerais. 
(D) apresentar uma idéia que se deseja manter como 

observação à parte. 
(E) ressalvar um dado dito anteriormente. 

4
Em inter-regionais (L.56), utilizou-se corretamente a regra do 
hífen diante de palavras que se iniciam com a letra r.

Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. 

(A) micro-região 
(B) sub-região 
(C) super-regional 
(D) intra-regional 
(E) pseudo-região 

5
Em inospitaleiras (L.82), ao se juntar o prefixo à palavra 
hospitaleiras, houve perda da letra h.

Assinale a alternativa em que a junção dos dois elementos se 
deu de forma incorreta, provocando erroneamente a perda da 
letra h.

(A) subumano 
(B) megaomenagem 
(C) socioistórico 
(D) multiabilidoso 
(E) panispânico 

6
“Porém, havendo um número ‘excepcionalmente elevado’ de 
estrangeiros, estes podem ser mesclados aos presos comuns, 
e as famílias podem ser separadas.” (L.30-33) 

No trecho acima, seguindo as regras da boa discursividade, 
utilizou-se apropriadamente a vírgula antes da conjunção e.
Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. 

(A) Eles se esforçaram muito, e acabaram sendo reprovados. 
(B) Eles chegaram à janela muito timidamente, espiaram com 

cuidado, e depois abriram um sorriso. 
(C) A turba gritava, e vociferava, e brandia ameaçadoramente.   
(D) Fiz, e faria tudo novamente. 
(E) Ele esperava, naquela tarde, a chegada do malote, e, 

depois, ela esperaria após anoitecer. 

7
Por ardilosa (L.21), só não se pode entender: 

(A) diligente. 
(B) ludibriosa. 
(C) enganadora. 
(D) capciosa. 
(E) falaz. 

8
“Ora, as mazelas da imigração só podem ser resolvidas com a 
integração dos estrangeiros às sociedades, associada a uma 
enfática cooperação internacional, a fim de extrair da miséria e 
da desesperança a larga franja demográfica em que nascerá o 
futuro ser humano a expulsar.” (L.64-68) 

No trecho acima, há: 

(A) 7 artigos definidos e 3 ocorrências da preposição a.
(B) 8 artigos definidos e 4 ocorrências da preposição a.
(C) 9 artigos definidos e 4 ocorrências da preposição a.
(D) 9 artigos definidos e 3 ocorrências da preposição a.
(E) 8 artigos definidos e 2 ocorrências da preposição a.

9
Em xenofobia (L.54), há a seguinte combinação de sentidos: 
estrangeiro + aversão. 

Assinale a alternativa em que a explicação do sentido do 
elemento que antecede -fobia não tenha sido feita 
corretamente. 

(A) pantofobia (pantera) 
(B) estasiofobia (permanecer de pé) 
(C) fotofobia (luz) 
(D) ictiofobia (peixe) 
(E) gamofobia (casamento) 

10
Assinale a alternativa em que o termo exerça função sintática 
idêntica à de uma “interdição de entrada” (L.34). 

(A) sua violação sistemática (L.22) 
(B) a invenção de novos modelos (L.84) 
(C) um menor desacompanhado (L.1-2) 
(D) seu protagonismo (L.50) 
(E) espaços isolados (L.28) 

11
“Somando-se essa possibilidade à fresca barbárie do governo 
republicano dos EUA, o mundo desenvolvido desgasta aguda 
e paulatinamente sua autoridade moral para cobrar valores 
humanistas de outros governos.” (L.73-76) 

A respeito do trecho acima, analise os itens a seguir: 

I. O pronome essa tem valor anafórico. 
II. A palavra aguda classifica-se como advérbio. 
III. Há, no trecho, oito substantivos. 
Assinale: 

(A) se somente os itens I e III estiverem corretos. 
(B) se todos os itens estiverem corretos. 
(C) se nenhum item estiver correto. 
(D) se somente os itens II e III estiverem corretos. 
(E) se somente os itens I e II estiverem corretos. 

12
A forma verbal dispôs (L.77) foi grafada corretamente. Assinale 
a alternativa em que se tenha indicado incorretamente uma 
forma do verbo dispor.

(A) dispordes (B) disporão 
(C) disponde (D) dispuserdes 
(E) dispôreis 
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13
“...o Estado pode considerar desnecessária a tradução dos 
documentos...” (L.37-38) 

No trecho acima, o termo destacado exerce função sintática 
de:

(A) adjunto adnominal. 
(B) adjunto adverbial. 
(C) complemento nominal. 
(D) predicativo do objeto. 
(E) predicativo do sujeito. 

14
“Concluída a fusão dos mercados, em vez de rumar para a 
integração política e consolidar seu protagonismo na cena 
mundial, a Europa faz da integração um utensílio da exclusão. 
Claro está que Bruxelas não pode evitar a deriva à direita de 
certos Estados, mas tampouco necessita servir à 
regionalização da xenofobia.” (L.49-54) 

A respeito do trecho acima, analise os itens a seguir: 

I. A expressão em vez de não poderia ser substituída, no 
trecho, por ao invés de.

II. Ocorre alteração gramatical ou semântica ao se substituir 
“Claro está” por “Está claro”. 

III. Não ocorre alteração gramatical ou semântica ao se 
substituir “certos Estados” por “Estados certos”.  

Assinale: 

(A) se somente o item III estiver correto. 
(B) se somente o item I estiver correto. 
(C) se nenhum item estiver correto. 
(D) se todos os itens estiverem corretos. 
(E) se somente o item II estiver correto. 

15
Assinale a alternativa em que o termo tenha sido acentuado 
seguindo regra distinta dos demais. 

(A) difíceis (L.55) 
(B) próprio (L.3) 
(C) Concluída (L.49) 
(D) conseqüências (L.37) 
(E) solidários (L.85) 

16
“Estima-se que possam ser expulsos da Europa 8 milhões de 
estrangeiros...” (L.69-70) 

Assinale a alternativa em que se tenha mantido a 
concordância adequada à norma culta ao se reescrever o 
trecho acima. 

(A) Estima-se que possa ser expulso da Europa dez por cento 
dos estrangeiros... 

(B) Estima-se que possam ser expulsos da Europa 1 milhão do 
grupo... 

(C) Estima-se que possam ser expulsos da Europa milhares de 
pessoas...

(D) Estima-se que possa ser expulso da Europa três quartos 
dos estrangeiros... 

(E) Estima-se que possam ser expulsos da Europa 1,98% do 
grupo... 

17
Observando-se as siglas do texto (UE, EUA, Mercosul), 
corretamente grafadas, é possível afirmar que, dentre as 
alternativas a seguir, há uma que não segue a regra moderna 
de grafia de siglas. Assinale-a. 

(A) UFRJ 
(B) COFINS 
(C) PM 
(D) Uerj 
(E) PIS 

18
Assinale a alternativa em que a palavra indicada não seja 
formada pelo mesmo processo que as demais. 

(A) ilegais (L.15) 
(B) desacompanhado (L.2) 
(C) incompatíveis (L.14) 
(D) demográfica (L.67) 
(E) inter-regionais (L.56) 

19
“...as mazelas da imigração só podem ser resolvidas com a 
integração dos estrangeiros às sociedades...” (L.64-65) 

Assinale a alternativa em que a transformação da estrutura 
acima tenha preservado o mesmo sentido e tenha se mantido 
de acordo com a norma culta. 

(A) só se podem resolver as mazelas da imigração com a 
integração dos estrangeiros às sociedades 

(B) as mazelas da imigração só pode se resolver pela 
integração dos estrangeiros às sociedades 

(C) as mazelas da imigração pode ser resolvida só com a 
integração dos estrangeiros às sociedades 

(D) podem-se resolver só as mazelas da imigração com a 
integração dos estrangeiros às sociedades 

(E) pode-se resolver só as mazelas da imigração com a 
integração dos estrangeiros às sociedades 

20
“...há espaços isolados denominados ‘centros de retenção’...” 
(L.28-29)

Assinale a alternativa em que a transformação da estrutura 
não se manteve de acordo com a norma culta. 

(A) existem espaços isolados denominados “centros de 
retenção” 

(B) deve haver espaços isolados denominados “centros de 
retenção” 

(C) podem existir espaços isolados denominados “centros de 
retenção” 

(D) houve espaços isolados denominados “centros de 
retenção” 

(E) há de existir espaços isolados denominados “centros de 
retenção” 
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Texto II 

Sonhos sonhos são 

Negras nuvens 
Mordes meu ombro em plena turbulência 
Aeromoça nervosa pede calma 
Aliso teus seios e toco 
Exaltado coração 
Então despes a luva para eu ler-te a mão 
E não tem linhas tua palma 

Sei que é sonho 
Incomodado estou, num corpo estranho 
Com governantes da América Latina 
Notando meu olhar ardente 
Em longínqua direção 
Julgam todos que avisto alguma salvação 
Mas não, é a ti que vejo na colina 

Qual esquina dobrei às cegas 
E caí no Cairo, ou Lima, ou Calcutá 
Que língua é essa em que despejo pragas 
E a muralha ecoa 

Em Lisboa 
Faz algazarra a malta em meu castelo 
Pálidos economistas pedem calma 
Conduzo tua lisa mão 
Por uma escada espiral 
E no alto da torre exibo-te o varal 
Onde balança ao léu minh’alma 

Em Macau, Maputo, Meca, Bogotá 
Que sonho é esse de que não se sai 
E em que se vai trocando as pernas 
E se cai e se levanta noutro sonho 

Sei que é sonho 
Não porque da varanda atiro pérolas 
E a legião de famintos se engalfinha 
Não porque voa nosso jato 
Roçando catedrais 
Mas porque na verdade não me queres mais 
Aliás, nunca na vida foste minha 

(Chico Buarque)

21
“E em que se vai trocando as pernas” (verso 28) 

A palavra se no verso acima destacado se classifica como: 

(A) partícula apassivadora. 
(B) parte integrante do verbo. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) pronome reflexivo. 
(E) conjunção. 

22
“Então despes a luva para eu ler-te a mão” (verso 6) 

Assinale a alternativa em que, passando-se o primeiro verbo 
do verso acima para o imperativo e alterando-se a pessoa do 
discurso, manteve-se adequação à norma culta.  

(A) Então dispais a luva para eu ler-vos a mão 
(B) Então despe a luva para eu ler-vos a mão 
(C) Então despi a luva para eu ler-vos a mão 
(D) Então despis a luva para eu ler-vos a mão 
(E) Então dispai a luva para eu ler-vos a mão 

23
Assinale a alternativa em que o termo, na canção de Chico 
Buarque, não exerça papel adjetivo. 

(A) teus (verso 4) (B) Qual (verso 15) 
(C) nervosa (verso 3) (D) alguma (verso 13) 
(E) calma (verso 3) 

24
“Mas não, é a ti que vejo na colina” (verso 14) 

Assinale a alternativa em que esteja corretamente classificada 
a palavra destacada nos versos acima. 

(A) conjunção integrante 
(B) parte de expressão expletiva 
(C) pronome relativo 
(D) conjunção subordinativa 
(E) pronome indefinido 

25
No verso 15, às cegas recebe acento indicativo de crase por se 
tratar de expressão adverbial feminina. 

Assinale a alternativa em que ocorra inadequação à norma 
culta no tocante à presença ou à falta do acento grave. 

(A) A prova será aplicada das 9h às 11h. 
(B) Sempre me refiro à Ipanema da minha infância. 
(C) Quando os tripulantes do navio chegaram a terra, todos 

ficaram aliviados. 
(D) A secretaria funcionará de segunda à sexta. 
(E) Ele vive à custa da esposa. 

26
“Conduzo tua lisa mão / Por uma escada espiral / E no alto da 
torre exibo-te o varal / Onde balança ao léu minh’alma” (versos 
22 a 25) 

Tomando o trecho acima como um período composto, há: 

(A) três orações, sendo duas subordinadas. 
(B) três orações, sendo uma subordinada. 
(C) quatro orações, sendo duas coordenadas. 
(D) quatro orações, sendo uma coordenada. 
(E) duas orações, sendo uma coordenada. 

27
Assinale a alternativa em que a troca de posição entre as 
palavras provoque forte mudança de sentido. 

(A) “Negras nuvens” (verso 1) – nuvens negras  
(B) “Exaltado coração” (verso 5) – coração exaltado 
(C)  “longínqua direção” (verso 12) – direção longínqua 
(D) “olhar ardente” (verso 11) – ardente olhar 
(E) “alguma salvação” (verso 13) – salvação alguma 

28
“Mas porque na verdade não me queres mais” (verso 35) 

No verso acima, utilizou-se a forma correta porque. Assinale a 
alternativa em que não se tenha utilizado corretamente uma 
das quatro formas do porquê. 

(A) É necessário avaliar por quê, ontem, fomos derrotados. 
(B) Depois de entender por quê, prosseguiu. 
(C) Não sei por quê nem como. 
(D) Não entendemos as privações por que passamos. 
(E) Deve haver um porquê para nossa derrota. 

5

10

15

20

25

30

35



Concurso Público 2008 | Inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

6

29
“E no alto da torre exibo-te o varal. Onde balança ao léu 
minh’alma” (versos 24 e 25) 

A respeito dos versos acima, analise os itens a seguir: 

I. O acento em léu se justifica como acento diferencial, para 
não se confundir com o verbo leu.

II. Em minh’alma, para indicar a supressão de uma letra, 
utilizou-se apóstrofo. 

III. O pronome te exerce função de objeto indireto. 
Assinale: 

(A) se nenhum item estiver correto. 
(B) se somente os itens I e III estiverem corretos. 
(C) se somente os itens I e II estiverem corretos. 
(D) se somente os itens II e III estiverem corretos. 
(E) se todos os itens estiverem corretos. 

30
Em “Mas porque na verdade não me queres mais” (verso 35), 
ocorreu caso de próclise em função da presença de palavra de 
valor negativo. 

Assinale a alternativa que apresente caso de colocação 
pronominal em desacordo com a norma culta. 

(A) Isso o deixa abatido. 
(B) Sem dúvida, desejar-se-iam dias melhores.  
(C) Nós nos colocáramos à disposição do grupo. 
(D) O importante é que o evento se deu de forma regular. 
(E) Haviam confirmado-me o horário da consulta. 

31
“Que sonho é esse de que não se sai” (verso 27) 

Assinale a alternativa em que se passou o verso acima 
corretamente para o discurso indireto: 

(A) Ele perguntou que sonho era aquele de que não se saía. 
(B) Ele perguntou que sonho era este de que não se sai. 
(C) Ele perguntou que sonho é aquele de que não se sai. 
(D) Ele perguntou que sonho era esse de que não se saíra. 
(E) Ele perguntou que sonho foi aquele de que não se saiu. 

Atenção! As questões de 32 a 40 não estão agrupadas 
em torno de textos. 

32
Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 
grafadas corretamente. 

(A) privilégio – obcecado – malsucedido  
(B) infra-estrutura – contra-filé – empecilho 
(C) avaro – rúbrica – autocontrole 
(D) hesitar – analisar – paralizar 
(E) possui – ageitar – cãibra 

33
Assinale a alternativa em que não se tenha caso de regência 
verbal de acordo com a norma culta. 

(A) Ele preferia divertir-se a estudar.  
(B) Assistimos nosso irmão no acidente. 
(C) Eles esqueceram do livro. 
(D) Visarei às metas traçadas pela equipe. 
(E) No fim do mês, o patrão pagou ao empregado. 

34
Em relação à redação oficial, com base no Manual de Redação 
da Presidência da República, analise as afirmativas a seguir: 
I. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, 

uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, 
formalidade e uniformidade. 

II. A transparência do sentido dos atos normativos, bem 
como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado 
de Direito: é inaceitável que um texto legal não seja 
entendido pelos cidadãos. A publicidade implica 
necessariamente, clareza e concisão. 

III. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, 
pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) 
e o receptor dessas comunicações ou é o próprio Serviço 
Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a 
outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições 
tratados de forma homogênea (o público). 

Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

35
Com base no Manual de Redação da Presidência da 
República, analise as afirmativas a seguir: 
I. Há somente dois fechos diferentes para todas as 

modalidades de comunicação oficial: “atenciosamente” e 
“respeitosamente”. 

II. Nas comunicações oficiais fica proibido o uso de negrito, 
itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, 
relevo, bordas ou qualquer outra forma de formatação que 
afete a elegância e a sobriedade do documento. 

III. Para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem 
ser formados da seguinte maneira: tipo do documento + 
número do documento + palavras-chaves do conteúdo.

Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
(E) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

36

(Fernando Gonsales. http://www2.uol.com.br/niquel/) 

A respeito da tirinha acima, analise os itens a seguir: 
I. Um pressuposto para o alcance do humor da tirinha é 

conhecer a natureza da hiena.  
II. No segundo quadrinho, o demonstrativo é catafórico. 
III. O plural da palavra degrau, no segundo quadrinho, se faz 

da mesma forma que o de sarau.
Assinale: 
(A) se somente os itens I e II estiverem corretos. 
(B) se todos os itens estiverem corretos. 
(C) se nenhum item estiver correto. 
(D) se somente os itens I e III estiverem corretos. 
(E) se somente os itens II e III estiverem corretos. 
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37
A respeito do memorando, com base no Manual de Redação 
da Presidência da República, analise as afirmativas a seguir: 

I. Tem caráter exclusivamente administrativo, devendo ser 
adotado como principal comunicação cotidiana pelo 
serviço público nessa esfera. 

II. O memorando é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem 
estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis 
diferentes. Trata-se de uma forma de comunicação 
eminentemente interna. 

III. Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do 
memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela 
rapidez e pela simplicidade de procedimentos 
burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do 
número de comunicações, os despachos ao memorando 
devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta 
de espaço, em folha de continuação. 

Assinale:  

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
(E) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

38
Assinale a alternativa correta quanto à grafia e à adequação 
vocabular.

(A) Estudamos muito afim de sermos aprovados. 
(B) As idéias dela sempre vêm de encontro às minhas, ou 

seja, sempre concordamos um com o outro. 
(C) Naquela sessão da empresa, há funcionários pouco 

esforçados. 
(D) Somamos vultuosas quantias com o nosso esforço de 

poupar. 
(E) Ele é sempre tachado de ignorante. 

39

(http://www.malvados.com.br/) 

A respeito dos elementos textuais da tirinha acima, analise os 
itens a seguir: 

I. A forma “vem” no quarto quadrinho não encontra respaldo 
na norma culta. 

II. No terceiro quadrinho, o personagem, ao empregar duas 
perguntas com negativas, tem a intenção de torná-las de 
caráter afirmativo. 

III. No último quadrinho, o emprego do verbo no passado 
permite inferir que o teste já fora realizado. 

Assinale: 

(A) se somente os itens I e II estiverem corretos.  
(B) se somente os itens II e III estiverem corretos. 
(C) se somente os itens I e III estiverem corretos. 
(D) se todos os itens estiverem corretos. 
(E) se nenhum item estiver correto. 

40
Assinale a alternativa em que o prefixo tenha valor semântico 
distinto dos demais. 

(A) anormal 
(B) apatia 
(C) apnéia 
(D) afasia 
(E) abotoar 

CONHECIMENTOS DE DIREITO 

Direito Constitucional 

41
O Poder Constituinte Originário tem por características ser: 

(A) incondicionado e irrestrito. 
(B) permanente e limitado. 
(C) primário e condicionado. 
(D) autônomo e restrito. 
(E) ilimitado e transitório. 

42
Estão em desacordo com o sistema de repartição de 
competências adotado pela Constituição Federal/88: 

(A) poderes delegados para a União. 
(B) poderes remanescentes para os Estados. 
(C) poderes definidos indicativamente para os Municípios. 
(D) áreas comuns de atuações paralelas da União, Estado, 

Distrito Federal e Municípios. 
(E) setores concorrentes entre União e Estados. 

43
A respeito dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) A Constituição Federal/88 assegura o direito à vida, 
admitindo, no entanto, a pena de morte em caso de guerra 
declarada pelo Presidente da República, devidamente 
autorizado pelo Senado Federal. 

(B) Somente o cidadão tem legitimidade para a propositura da 
ação popular, podendo o autor ficar sujeito ao pagamento 
das custas judiciais. 

(C) Nos casos de desapropriação em que o bem de produção 
urbano não cumpre a sua função social, a indenização 
poderá ser em dinheiro ou em títulos da dívida pública. 

(D) A pena de banimento, vedada pela Constituição 
Federal/88, impede a expulsão do estrangeiro, mesmo que 
seu procedimento o torne nocivo à convivência e ao 
interesse nacional. 

(E) As associações só poderão ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial transitada em julgado. 

44
Incumbe à Polícia Civil, de acordo com as disposições 
constitucionais vigentes, a função de: 

(A) polícia administrativa. 
(B) polícia ostensiva. 
(C) polícia  executiva. 
(D) polícia judiciária. 
(E) polícia repressiva. 
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45
Considere as seguintes afirmativas sobre o tema 
Administração Pública: 

I. O direito de greve do servidor público civil será exercido 
nos termos e nos limites definidos em Lei Complementar. 

II. Quando houver compatibilidade de horários, não é vedada 
a acumulação remunerada de dois cargos públicos 
técnicos ou científicos, em consonância com a 
Constituição Federal/88. 

III. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III  estiverem corretas. 

46
Não se constitui pressuposto formal do estado de defesa: 

(A) a especificação das áreas abrangidas pelo decreto do 
Presidente da República. 

(B) a prévia manifestação do Conselho da República e do 
Conselho de Defesa Nacional. 

(C) a determinação, no decreto do Presidente da República, 
do tempo de sua duração, que não poderá ser superior a 
30 (trinta) dias. 

(D) a existência de grave e iminente instabilidade institucional 
que ameace a ordem pública. 

(E) a indicação de medidas coercitivas, dentre as 
discriminadas na Constituição Federal. 

47
A Lei Maior determina competir ao Poder Público a 
organização, nos termos da lei, da seguridade social, com 
observância obrigatória de determinados objetivos, entre os 
quais, não se inclui: 

(A) universalidade da cobertura e do atendimento. 
(B) eqüidade na forma de participação no custeio. 
(C) diversidade da base de financiamento. 
(D) seletividade na prestação dos benefícios e serviços. 
(E) caráter centralizado da gestão administrativa. 

48
No que concerne ao dever do Estado de efetivar a educação, a 
Constituição Federal/88 prevê expressamente a garantia de: 

(A) ensino fundamental facultativo e gratuito, inclusive para 
todos que não tiveram acesso na idade própria. 

(B) progressiva universalização do ensino médio gratuito. 
(C) atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino. 
(D) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 

do educador. 
(E) atendimento ao educando, na educação infantil, por meio 

de programas suplementares de transporte e alimentação.   

49
A Constituição Federal/88 prevê que nenhuma lei conterá 
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 
de informação jornalística, observados os seguintes preceitos 
constitucionais, à exceção de um. Assinale-o. 

(A) a liberdade de pensamento 
(B) o direito de resposta 
(C) a inviolabilidade à intimidade 
(D) a liberdade de ação profissional 
(E) a liberdade religiosa 

Direito Administrativo 

50
A inspeção de segurança veicular consubstancia, 
precipuamente, o exercício de poder: 

(A) vinculado. 
(B) discricionário. 
(C) hierárquico. 
(D) subalterno. 
(E) regulamentar. 

51
Na hipótese de automóvel que venha a cair em buraco, na via 
pública, gerando dano ao seu proprietário, o Poder Público 
deverá ser acionado no prazo de: 

(A) 1 ano. 
(B) 2 anos. 
(C) 3 anos. 
(D) 4 anos. 
(E) 5 anos. 

52
O jurado, no Tribunal do Júri, exerce: 

(A) cargo efetivo. 
(B) função paradministrativa. 
(C) cargo comissionado. 
(D) cargo gratificado. 
(E) função pública. 

53
Quando o servidor público atua fora dos limites de sua 
competência, mas visando ao interesse público, pratica: 

(A) excesso de poder, que caracteriza abuso de poder. 
(B) excesso de poder, mas que, no caso, não caracteriza 

abuso de poder. 
(C) desvio de poder, que caracteriza abuso de poder;  
(D) desvio de poder, mas que, no caso, não caracteriza abuso 

de poder. 
(E) ato válido. 

54
O alvará para licença de construção de imóvel consubstancia 
um ato: 

(A) normativo. 
(B) ordinatório. 
(C) enunciativo. 
(D) negocial. 
(E) punitivo. 
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55
Os serviços municipais de calçamento se traduzem como: 

(A) individuais. 
(B) gerais. 
(C) administrativos. 
(D) industriais. 
(E) próprios. 

Direito Penal 

56
Relativamente aos princípios de direito penal, assinale a 
afirmativa incorreta.

(A) Não há crime sem lei anterior que o defina. 
(B) Não há pena sem prévia cominação legal. 
(C) Crimes hediondos não estão sujeitos ao princípio da 

anterioridade da lei penal. 
(D) Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa 

de considerar crime. 
(E) A lei posterior que de qualquer modo favorece o agente 

aplica-se aos casos anteriores. 

57
Em matéria de princípios constitucionais de Direito Penal, é 
correto afirmar que: 

(A) a lei penal não retroagirá mesmo que seja para beneficiar o 
réu.

(B) a prática de racismo não é considerada crime, salvo se a 
vítima for detentor de função pública. 

(C) os presos têm assegurado o respeito à sua integridade 
física, mas não à integridade moral. 

(D) a Constituição não autoriza a criação de penas de 
trabalhos forçados. 

(E) as penas privativas de liberdade poderão ser impostas aos 
sucessores do condenado. 

58
Assinale a alternativa correta. 

(A) Expirado o prazo de validade da lei temporária, não se 
poderá impor prisão em flagrante àqueles que pratiquem o 
crime após a expiração, mas ainda será possível a 
instauração de processo criminal. 

(B) Todos aqueles que praticaram o crime durante a vigência 
da lei temporária poderão ser processados, mesmo depois 
de expirado seu prazo de vigência. 

(C) Cessada a vigência da lei temporária, consideram-se 
prescritos os crimes praticados durante sua vigência. 

(D) O princípio da ultra-atividade da lei penal permite que 
todos aqueles que pratiquem o crime no intervalo de três 
anos a partir do fim do prazo de vigência da lei temporária 
sejam processados criminalmente. 

(E) Terminado o prazo de vigência da lei temporária, ocorrerá 
a abolitio criminis, libertando-se os que estiverem presos 
em razão da prática do crime previsto nessa lei. 

59
Um fato criminoso praticado no interior de uma embarcação 
privada brasileira que esteja em alto-mar, fora das águas 
territoriais de qualquer país, está sujeito à aplicação da 
seguinte lei penal: 

(A) brasileira. 
(B) do país de onde a embarcação tiver partido. 
(C) do país para onde a embarcação estiver se dirigindo. 
(D) do país mais próximo de onde estiver a embarcação. 
(E) do país em que primeiro aportar a embarcação. 

60
Considera-se em legítima defesa quem: 

(A) pratica o fato sob coação irresistível. 
(B) pratica o fato para salvar-se de perigo que ele próprio 

provocou. 
(C) pratica o fato para salvar de perigo atual, que não 

provocou por sua vontade, nem podia de outro modo 
evitar, direito próprio ou alheio cujo sacrifício não era 
razoável exigir-se. 

(D) pratica o fato por erro plenamente justificado pelas 
circunstâncias e que tenha sido causado por terceiro. 

(E) pratica o fato utilizando moderadamente dos meios 
necessários para repelir uma agressão injusta a direito 
próprio ou de outrem, desde que a agressão seja atual ou 
iminente.

61
São considerados crimes contra o patrimônio: 

(A) homicídio (art. 121 do Código Penal), furto (art. 155 do 
Código Penal) e seqüestro e cárcere privado (art. 148 do 
Código Penal). 

(B) roubo (art. 157 do Código Penal), furto (art. 155 do Código 
Penal) e seqüestro e cárcere privado (art. 148 do Código 
Penal).

(C) roubo (art. 157 do Código Penal), furto (art. 155 do Código 
Penal) e extorsão mediante seqüestro (art. 159 do Código 
Penal).

(D) estelionato (art. 171 do Código Penal), furto (art. 155 do 
Código Penal) e seqüestro e cárcere privado (art. 148 do 
Código Penal). 

(E) dano (art. 163 do Código Penal), violação de domicílio (art. 
151 do Código Penal) e furto (art. 155 do Código Penal). 

62
Relativamente ao tipo objetivo, pode-se afirmar que o crime de 
incêndio (“art. 250: Causar incêndio, expondo a perigo a vida, 
a integridade física ou o patrimônio de outrem”) é 
considerado: 

(A) de perigo abstrato. 
(B) de perigo concreto. 
(C) de perigo presumido. 
(D) de alto risco. 
(E) de baixo risco. 
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Direito Processual Penal 

63
Relativamente ao inquérito policial, assinale a alternativa 
correta. 

(A) O inquérito pode ser instaurado pelo inspetor de polícia. 
(B) Nos crimes de ação penal privada, o inquérito será 

instaurado mesmo sem a manifestação expressa de 
concordância por parte da vítima ou de quem puder 
representá-la. 

(C) Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o 
inquérito somente será instaurado se houver manifestação 
expressa de concordância por parte da vítima ou de quem 
puder representá-la. 

(D) O inquérito pode ser instaurado mediante requisição do 
Ministério Público. 

(E) Não cabe recurso do despacho que indefere o 
requerimento de abertura de inquérito. 

64
Assinale a alternativa que indique o crime em que não caberá 
prisão temporária. 

(A) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°) 
(B) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, 

caput, e parágrafo único) 
(C) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 

2° e 3°) 
(D) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°) 
(E) estelionato (art. 171, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°) 

65
Um delegado poderá deixar de realizar, a seu juízo, a seguinte 
diligência:

(A) colheita de todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e suas circunstâncias. 

(B) determinação, se for caso, que se proceda a exame de 
corpo de delito e a quaisquer outras perícias. 

(C) oitiva do indiciado. 
(D) oitiva do ofendido. 
(E) diligência que for requerida pelo ofendido. 

66
As alternativas a seguir completam corretamente o fragmento 
a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 

Considera-se em flagrante delito quem... 

(A) está cometendo a infração penal. 
(B) acaba de cometer a infração penal. 
(C) é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou 

por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser 
autor da infração. 

(D) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, 
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da 
infração. 

(E) é apontado por qualquer pessoa do povo como autor de 
crime infamante. 

67
A prisão preventiva poderá ser decretada: 

(A) como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria. 

(B) nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer e 
especificamente nos crimes punidos com pena de 
detenção quando o autor do crime for identificado e 
possuir residência onde possa ser encontrado. 

(C) quando o agente pratica o crime em situação de legítima 
defesa. 

(D) sempre que houver necessidade para investigação, tanto 
nos crimes dolosos como culposos. 

(E) nos crimes hediondos, ainda que não estejam presentes 
os requisitos cautelares. 

68
Relativamente à prova, assinale a afirmativa incorreta.

(A) O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada 
inadmissível não poderá proferir a sentença. 

(B) A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, 
porém, facultado ao juiz de ofício determinar, no curso da 
instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de 
diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. 

(C) São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 
processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas 
em violação a normas constitucionais ou legais. 

(D) São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, 
salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre 
umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser 
obtidas por uma fonte independente das primeiras. 

(E) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo 
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as 
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

Legislação

69
Em relação aos atos que podem constituir crimes de tortura, 
assinale a afirmativa incorreta.

(A) constranger alguém com emprego de violência ou 
ameaça, causando-lhe sofrimento físico com o fim de 
obter informação 

(B) constranger alguém com emprego de violência ou 
ameaça, causando-lhe sofrimento físico para provocar 
ação ou omissão de natureza criminosa 

(C) constranger alguém com emprego de violência ou 
ameaça, causando-lhe sofrimento físico em razão de 
discriminação racial ou religiosa 

(D) submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, 
com emprego de violência ou ameaça, a intenso 
sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal 

(E) constranger alguém sem emprego de violência nem 
ameaça, para que faça algo que a lei não obriga 
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70
Relativamente ao crime de tortura (Lei 9.455/97), é correto 
afirmar que a pena do crime é aumentada quando: 

(A) o crime é cometido contra agente público. 
(B) o crime é cometido por pessoa maior de sessenta anos. 
(C) o crime é cometido por agente público. 
(D) o crime é cometido durante o repouso noturno. 
(E) a pessoa que tinha o dever de evitá-las ou apurá-las se 

omite em face dessas condutas. 

71
Assinale a alternativa que indique o crime em que não é 
cabível a interceptação das comunicações telefônicas 
regulada pela Lei 9.296/96. 

(A) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°) 
(B) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, 

caput, e parágrafo único) 
(C) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 

2° e 3°) 
(D) ameaça (art. 147) 
(E) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°) 

72
Relativamente à lei de interceptações telefônicas, assinale a 
afirmativa incorreta.

(A) A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser 
determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da 
autoridade policial, na investigação criminal. 

(B) Deferido o pedido de interceptação, o ofendido conduzirá 
os procedimentos de interceptação. 

(C) O pedido de interceptação de comunicação telefônica 
conterá a demonstração de que a sua realização é 
necessária à apuração de infração penal, com indicação 
dos meios a serem empregados. 

(D) Só será admitida a interceptação de comunicações 
telefônicas quando a prova não puder ser feita por outros 
meios disponíveis. 

(E) Constitui crime realizar interceptação de comunicações 
telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar 
segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com 
objetivos não autorizados em lei. 

73
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), não
constitui crime o seguinte procedimento: 

(A) conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar 
capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção 
e vestuário de acordo com as normas e especificações 
aprovadas pelo Contran. 

(B) afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para 
fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 
atribuída. 

(C) deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de 
prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo 
diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da 
autoridade pública. 

(D) praticar lesão corporal culposa na direção de veículo 
automotor. 

(E) dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 
Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de 
dano. 

74
Relativamente aos Juizados Especiais Criminais, assinale a 
afirmativa incorreta.

(A) Nas hipóteses de infração de menor potencial ofensivo, ao 
autor do fato que, após a lavratura do termo 
circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao 
juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, 
não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. 

(B) Nos casos de infrações penais de menor potencial 
ofensivo em que a ação penal é de iniciativa privada ou de 
ação penal pública condicionada à representação, o autor 
do fato e a vítima poderão realizar a composição dos 
danos, pondo fim ao litígio e acarretando a renúncia ao 
direito de queixa ou representação. 

(C) A composição dos danos civis será reduzida a escrito e 
homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, porá 
fim ao processo, devendo, no entanto, a vítima ajuizar ação 
de conhecimento perante o juízo civil competente. 

(D) O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos 
critérios da oralidade, informalidade, economia processual 
e celeridade, objetivando, sempre que possível, a 
reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de 
pena não privativa de liberdade. 

(E) Consideram-se infrações penais de menor potencial 
ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, 
cumulada ou não com multa. 

75
O Supremo Tribunal Federal decidiu que os crimes previstos 
no art. 1º da Lei 8.137/90 são crimes materiais. Isso significa 
que:

(A) é preciso aguardar o término do procedimento 
administrativo-fiscal em que seja constatada a efetiva 
redução ou supressão do tributo para ajuizar a ação penal 
por crime de sonegação fiscal. 

(B) é preciso que a denúncia venha acompanhada de laudo 
pericial subscrito por dois peritos oficiais atestando a 
falsificação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais. 

(C) o autor do crime terá a pena aumentada em 1/3 a 2/3. 
(D) não será instaurado inquérito para apuração da conduta do 

funcionário que patrocinar, direta ou indiretamente, 
interesse privado perante a administração fazendária, 
valendo-se da qualidade de funcionário público. 

(E) a lei foi revogada. 

76
Com relação aos crimes hediondos, assinale a afirmativa 
incorreta.

(A) Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e 
indulto.

(B) A progressão de regime, no caso dos condenados por 
crimes hediondos, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 
(dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 
(três quintos), se reincidente. 

(C) São crimes hediondos, dentre outros, o latrocínio (art. 157, 
§ 3o, in fine), a extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 
2o) e crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei 
no 2.889/56. 

(D) A pena por crime hediondo será cumprida inicialmente em 
regime fechado. 

(E) Os crimes hediondos são insuscetíveis de fiança e 
liberdade provisória. 
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77
Na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional  
(Lei 7.492/86), não está previsto o seguinte crime: 

(A) gerir fraudulentamente instituição financeira. 
(B) induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição 

pública competente, relativamente a operação ou situação 
financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a 
falsamente.

(C) fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido 
pela legislação, em demonstrativos contábeis de 
instituição financeira, seguradora ou instituição integrante 
do sistema de distribuição de títulos de valores 
mobiliários. 

(D) ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 
de crime contra o sistema financeiro nacional. 

(E) efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de 
promover evasão de divisas do país. 

78
A Lei do Crime Organizado (Lei 9.034/95) prevê a seguinte 
medida investigativa: 

(A) prisão temporária. 
(B) infiltração de agentes. 
(C) interceptação de comunicações telefônicas. 
(D) arresto de bens. 
(E) prisão preventiva. 

79
Segundo a Lei 7.716/89, as condutas relacionadas a seguir 
constituem crime de racismo, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, 
bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao 
público 

(B) impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, 
pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar 

(C) constranger alguém com emprego de violência ou 
ameaça, causando-lhe sofrimento físico em razão de 
discriminação racial ou religiosa 

(D) impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos 
ou residenciais e elevadores ou escada de acesso a eles 

(E) negar ou obstar emprego em empresa privada 

80
Nas situações apresentadas a seguir é imposta prisão em 
flagrante, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) nas infrações de menor potencial ofensivo, ao agente que 
se recusar a comparecer ao juizado especial criminal 
quando intimado 

(B) nos crimes de trânsito ao condutor de veículo, nos casos 
de acidentes de trânsito de que resulte vítima, se o agente 
prestar pronto e integral socorro àquela 

(C) ao agente do crime de extorsão mediante seqüestro que 
se comprometer a delatar os comparsas da prática 
criminosa 

(D) ao agente que alterar o aspecto ou estrutura de edificação 
ou local especialmente protegido por lei, em razão de seu 
valor ecológico sem autorização da autoridade competente 

(E) ao agente do crime de estelionato que se propuser a 
reparar o dano causado posteriormente 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 

81
Um usuário está com um arquivo aberto no Word 2003 BR. 

A execução dos atalhos de teclado <Ctrl> + P e F8 têm,
respectivamente, os seguintes significados: 

(A) configurar idioma / estender seleção. 
(B) configurar idioma / aplicar negrito. 
(C) imprimir arquivo / configurar idioma. 
(D) imprimir arquivo / estender seleção. 
(E) imprimir arquivo / aplicar negrito. 

82
No Word 2003 BR, um inspetor da Polícia Civil executou as 
seguintes tarefas: 

I. abriu um arquivo previamente gravado no disco rígido; 
II. realizou algumas alterações no texto; 
III. gravou no HD o arquivo digitado. 
Na execução das tarefas (I) e (III), ele empregou, 
respectivamente, os atalhos de teclado: 

(A) <Ctrl> + A / <Ctrl> + B. 
(B) <Ctrl> + N / <Ctrl> + B. 
(C) <Ctrl> + G / <Ctrl> + S. 
(D) <Ctrl> + N / <Ctrl> + S. 
(E) <Ctrl> + A / <Ctrl> + S. 

83
Um inspetor deseja, no Word 2003 BR, gerar uma página 
inteira com a mesma etiqueta. Para isso, ele deve adotar o 
seguinte procedimento: 

(A) digitar um Novo Documento em formato postscript com as 
informações das etiquetas repetidas e alinhadas 
correspondendo à posição das etiquetas na folha. 

(B) processar a folha de etiquetas na impressora várias vezes 
e alterar a posição do layout da etiqueta a cada vez na 
caixa de diálogo Envelopes e Etiquetas.

(C) inserir as informações das etiquetas na caixa Endereço e 
clicar na opção Página inteira – mesma etiqueta da caixa 
de diálogo Envelopes e Etiquetas.

(D) criar um novo documento de etiquetas com o uso do 
botão Novo Documento e empregar os comandos Copiar e 
Colar para gravar as informações de cada etiqueta. 

(E) gerar um arquivo texto com informações predefinidas e 
cruzá-lo com o modelo de etiquetas desejado escolhido na 
aba de ferramentas da caixa de diálogo Envelopes e 
Etiquetas.

84
Observe a figura.  

Ela representa uma referência existente no Word 2003 BR, 
conhecida como Barra de: 

(A) títulos. 
(B) menus. 
(C) status. 
(D) opções. 
(E) objetos. 
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85
No Word 2003 BR, estando na segunda linha do terceiro 
parágrafo de um texto, pressionar as teclas HOME e END irá 
gerar, respectivamente, o posicionamento do cursor do mouse
no seguinte ponto: 

(A) início do texto / final do texto. 
(B) início do terceiro parágrafo / final do terceiro parágrafo. 
(C) início da segunda linha do terceiro parágrafo / final do 

terceiro parágrafo. 
(D) início do terceiro parágrafo / final da segunda linha do 

terceiro parágrafo. 
(E) início da segunda linha do terceiro parágrafo / final da 

segunda linha do terceiro parágrafo. 

86
Observe o texto a seguir, digitado e fomatado com o texto 
Verdana negrito e itálico, no Word 2003 BR

Manter um antivírus sempre atualizado.  

Usar um firewall e um anti-spam. 

Recebeu mensagem pedindo recadastramento de conta em 
banco ou cartão de credito, nunca digite sua senha. Ela e 
pessoal e intransferível.  

Não abra e-mails de remetentes desconhecidos.  

Efetue o pagamento de produtos na internet somente se tiver 
plena confiança no site no qual está comprando.  

Não distribua seu número de identidade ou CPF. Dados 
pessoais só devem ser fornecidos para sites de absoluta 
confiança.  

Todo sorteio deve estar devidamente regularizado pela Caixa 
Econômica Federal, SEAE ou SUSEP.  

Não abra anexos com arquivos executáveis ou imagens de 
origem desconhecida. Podem conter vírus ou trojan.

Ao editar a citação “Caixa Econômica Federal”, para aplicar o 
fonte  diferente do texto e estilos negrito, itálico e 
sublinhado, deve-se selecionar a citação e: 

clicar na caixa 
(A)

e nos ícones 
,  e .

  

clicar na caixa 
(B)

e nos ícones 
,  e .

  

clicar na seta da caixa 
(C)

para escolher fonte e nos ícones 
,  e .

  

clicar na caixa 
(D)

e nos ícones 
,  e .

  

clicar na seta da caixa 
(E)

para escolher fonte e nos ícones 
,  e .

87
No Word 2003 BR, para utilizar o recurso de mala direta é 
necessária uma referência de um campo de arquivo de dados 
em um documento principal. Para fazer referência a um campo 
identificação_policial, o campo de arquivo de dado deve 
empregar delimitadores. 

Nesse caso, a sintaxe a ser empregada é: 

(A) /*  identificação_policial  */ 
(B) <<  identificação_policial  >> 
(C) &&  identificação_policial  && 
(D) %%  identificação_policial  %% 
(E) $$  identificação_policial  $$ 

88
Um usuário está digitando um texto no Word 2003 BR.  Para 
inserir uma tabela com 5 linhas e 7 colunas, ele deve atuar no 
menu Tabela, acionando o seguinte ícone: 

(A)

  

(B)

  

(C)

  

(D)

  

(E)

89
Considere o Word 2003 BR e que um usuário precise gerar 

uma etiqueta. Para isso utilizará o recurso 

, indicado na janela abaixo.

A janela é aberta ao ser pressionada a seguinte opção do 
menu:

(A) Ferramentas.
(B) Formatar.
(C) Inserir.
(D) Exibir.
(E) Editar. 
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90
O texto abaixo, referente à Secretaria de Estado de Polícia 
Civil, foi digitado no Word 2003 BR.

Analisando-se a formatação do texto acima, é correto afirmar 
que foram utilizados os seguintes recursos: 

(A) itálico / sombra / alinhamento centralizado / capitular 
(B) gótico / negrito / alinhamento justificado / mesclar 
(C) itálico / negrito / alinhamento centralizado / capitular 
(D) gótico / sombra / alinhamento justificado / mesclar 
(E) itálico / negrito / alinhamento justificado / capitular 

91
Um inspetor está digitando um texto no Word 2003 BR em um 
documento com muitas páginas e incluiu o logotipo da Polícia 
Civil do Estado do Rio de Janeiro, em cores, no cabeçalho 
de cada página. Ele observou que esse fato resultou em 
aumento significativo no tamanho do documento. Para o 
problema da replicação do logotipo em cada página do 
documento, o inspetor deverá proceder do seguinte modo: 

(A) gerar o arquivo DOC em formato compactado JPG. 
(B) criar um vínculo no Word para o arquivo do logotipo. 
(C) converter o arquivo do  logotipo para o formato WMF. 
(D) redimensionar a imagem para a resolução de 800 x 600 

pixels.
(E) salvar a imagem colorida para um arquivo BMP em tons de 

cinza.

92
Um policial civil está registrando uma ocorrência e, para isso, 
utiliza o Word 2003 BR. 

Nessa atividade, ele executou os seguintes procedimentos: 

I. abriu um modelo já criado anteriormente; 
II. num determinado ponto do texto, criou uma tabela, 

aplicou alguns recursos de estilo e inseriu a logomarca da 
instituição;

III. ao final do trabalho, teclou F7 para executar o recurso de 
verificação de ortografia e gramática; 

IV. selecionou a tabela para pequenos ajustes e pressionou 
uma tecla indevidamente, o que provocou a deleção da 
tabela. 

Para desfazer o erro e restaurar a tabela na posição 
anteriormente ocupada no texto, ele deve executar o seguinte 
atalho de teclado: 

(A) <Crl> + K. 
(B) <Crl> + Y. 
(C) <Crl> + R. 
(D) <Crl> + W. 
(E) <Crl> + Z. 

93
Quando se utilizam os recursos oferecidos pelo Word 2003 
BR, é possível e conveniente, a partir da opção Ferramentas
existente na barra de menu, definir um nível de segurança para 
macros, embora isso já seja feito por default, no momento em 
que o software é instalado. 

Nesse contexto, analise os níveis caracterizados a seguir: 

I. O usuário pode escolher se irá ou não executar macros 
que podem não ser seguras. 

II. Somente macros de fontes seguras serão executadas; 
macros não assinadas serão desativadas 
automaticamente. 

Os níveis de segurança I e II são denominados, 
respectivamente: 

(A) Médio e Alto. 
(B) Baixo e Médio. 
(C) Alto e Muito Alto. 
(D) Baixo e Muito Alto. 
(E) Médio e Muito Alto. 

94
No contexto dos processadores de texto existentes no 
mercado, existe uma extensão no nome de arquivo como 
alternativa ao formato .doc, para utilização em casos da 
necessidade de se transferirem documentos de texto 
formatados entre aplicativos, mesmo que sejam executados 
em plataformas diferentes. 

Tanto o Word 2003 BR do MSOffice como o Writer do pacote 
BrOffice.org 2.3 permitem o emprego dessa outra extensão, 
indicada como um formato de arquivo que vários 
processadores de texto entendem, sendo utilizado com 
freqüência quando o documento é criado em um processador 
de texto mas editado em outro. 

Essa extensão é conhecida por: 

(A) FLA. 
(B) PDF. 
(C) RTF. 
(D) STD. 
(E) TXT. 

95
Um usuário do processador de textos BROffice.org 2.3.1 
Writer digitou um trabalho no software e ao final realizou os 
ajustes de rotina. Ao final salvou-o na pasta Meus
Documentos, existente no disco rígido C: do 
microcomputador. Para isso, ele dispõe de duas alternativas, 
Salvar e Salvar Como..., atividades executadas por meio do 
uso de dois atalhos de teclado. 

Esse atalhos são, respectivamente: 

(A) Ctrl + B e Ctrl + Shift + B. 
(B) Ctrl + S e Ctrl + Alt + S. 
(C) Ctrl + S e Ctrl + Shift + B. 
(D) Ctrl + B e Ctrl + Alt + B. 
(E) Ctrl + S e Ctrl + Shift + S. 
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96
Um inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro está 
digitando um texto no BROffice.org 2.3 Writer e, na seqüência 
dessa atividade, executou dois atalhos de teclado: o primeiro, 
pressionando simultaneamente as teclas <Ctrl> e A, para 
alterar o estilo da letra utilizada; o segundo, pressionando 
simultaneamente as teclas <Ctrl> e F, para uso de um outro 
recurso. 

Esses atalhos de teclado, possuem, respectivamente, os 
seguintes significados: 

(A) selecionar tudo / formatar páginas. 
(B) selecionar tudo / localizar e substituir. 
(C) selecionar tudo / aplicar formatação padrão. 
(D) abrir arquivo existente / localizar e substituir. 
(E) abrir arquivo existente / aplicar formatação padrão. 

97
A figura ilustra o emprego de um recurso em um texto, 
existente no software BROffice.org 2.3 Writer. 

O ícone utilizado no software para esse recurso e a 
denominação pela qual é conhecido são: 

(A) e FontWork. 

   

(B) e FontWork. 

   

(C) e FontArt. 

   

(D) e WordArt. 

   

(E) e WordArt. 

98
O BROffice.org 2.3 Writer como processador de textos 
disponibiliza uma variedade de recursos que o torna bastante 
flexível e operacional. Um importante recurso disponível nesse 
software é: 

(A) gerar planilhas e salvá-las em formato .XLS. 
(B) criar logomarcas e salvá-las em formato .CDR. 
(C) publicar imagens para a Web em formato .SWF. 
(D) exportar arquivos diretamente em formato .PDF. 
(E) salvar arquivos de texto em seu formato padrão .WRI. 

99
Ao utilizar o BROffice.org 2.3 Writer como processador de 
textos, o usuário dispõe de diversos recursos, como ícones 
existentes no software, para uso no caso da necessidade de 
visualizar página como também para realizar verificação 
ortográfica. 

Esses ícones são, respectivamente: 

(A)
 e .

(B)
 e .

(C)
 e .

(D)
 e .

(E)
 e .

100
Um usuário do BROffice.org 2.3 Writer digitou um trabalho e, 
durante as atividades desenvolvidas, selecionou um trecho do 
texto e pressionou simultaneamente as teclas <Ctrl> e X.  
A execução desse atalho de teclado corresponde a: 

(A) aplicar ao texto o fonte default Times New Roman. 
(B) apagar definitivamente o texto selecionado. 
(C) copiar o texto para a área de buffer.
(D) transferir texto para a Lixeira. 
(E) mover o texto para a área de transferência. 
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