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ENSINO MÉDIO
GUARDA CIVIL MUNICIPAL

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 6 (seis) páginas numeradas
sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Português (10
questões), Matemática (10 questões), Informática (05 questões),
Conhecimentos Gerais (05 questões), Sociologia (05 questões),
Atualidades (05 questões) e Noções Básicas de Direito (10
questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no
cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados,
com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das
questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.

V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve
os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 3(três) horas
após seu início.

VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.

VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta
de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado,
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas
e este caderno. As observações ou marcações registradas no
caderno não serão levadas em consideração.

XI. O candidato não poderá levar o Caderno de Questões. 
A prova será divulgada no site do IBFC.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular,
pager ou similares.

Boa Prova!
PORTUGUÊS

Para as questões de 1 a 5, leia o texto abaixo, de Walcyr
Carrasco.
A exposição da intimidade
A exposição da vida pessoal se tornou tão comum que
parece até estranho quando alguém é diferente
Sempre me surpreendo como hoje em dia as pessoas têm

coragem de exibir a intimidade. Como têm prazer em se
expor. Talvez eu seja conservador. Não entendo o motivo
pelo qual o ex-jogador Edmundo e o promoter David Brazil
posaram, no último Carnaval, para fotos simulando coito
anal. Vestidos, friso bem. Ninguém pense que se tratou
de uma saída do armário de Edmundo. Pelo contrário,
ainda deu uma declaração para lá de preconceituosa.
Disse que já fez muito sexo com homossexuais, mas que
não é um deles porque sempre foi o homem da relação.
(Para ser franco, estou “traduzindo” a frase. Foi muito,
muito mais chula.) A troco do que alguém se presta a esse
papel? Talvez seja a saudade dos tempos em que era
glorificado quando entrava em campo. Voltar a sentir o
gosto da fama para quem já não está na constelação dos
famosos pode ser uma explicação. Não é a única. O que
levaria Brad Pitt, astro consagrado, a declarar, como fez
recentemente no programa CBS this morning, nos Estados
Unidos:

– Angelina (Jolie) é uma garota malvada na intimidade.
Deliciosamente malvada.

A imprensa passou dias comentando que o casal é “quente”...
Atores que ganham milhões de dólares por filme e estão
em todas as revistas do mundo precisam disso?

Talvez a ex-BBB Mayra Cardi precise. Falou sobre o uso de
acessórios eróticos na rádio FM O Dia. Lembro que fiz
uma reportagem sobre um dos primeiros sex shops abertos
em São Paulo. Faz um tempão. Na época, quem

frequentava sex shops era discreto. Acho que na intimidade
tudo é válido. Antes, intimidade era intimidade. Ou seja,
algo que acontecia dentro de uma relação. Poderia ser a
troca de segredos entre amigos, simplesmente. As
conversas entre pais e filhos. A loucura de um encontro
sexual. Ou o cotidiano de um amor. Algo privado, relacionado
somente com os envolvidos. Para muitos, a base do amor.
A palavra intimidade era sempre associada à delicadeza.

A exposição da vida pessoal se tornou tão comum que parece
até estranho quando alguém é diferente 

Há quem até venda seus momentos mais particulares. Tornou-
se comum a negociação entre atores famosos e
patrocinadores nos festejos importantes. Uma atriz
conhecida ganhou a festa de casamento inteira para dar
exclusividade a uma publicação. Tudo bem, todo mundo
tem direito de fazer negócios. Mas o casamento não deveria
ser um momento único, de emoção? Ao contrário,
recentemente um ator conhecido separou-se de uma estrela
de televisão. Lamentava-se:

– Já tínhamos acertado a viagem para Veneza, onde seria o
noivado! Tudo patrocinado! E tivemos de voltar atrás!

Festas pessoais com patrocinadores já se tornaram comuns.
Para muitos famosos, ou em ascensão, desvendar a
intimidade faz parte do jogo. Trata-se da famosa permuta.
É tão comum que o apresentador Otávio Mesquita certa
vez se saiu com esta frase afiada:

– Não posso ter mais filhos!
– Que aconteceu?
– O ginecologista da minha mulher não faz mais permuta.
Rimos. Debochava de seus pares, que vivem quase

exclusivamente do escambo entre a fama e tudo o que é
de graça, de restaurantes a cirurgiões plásticos.

A exposição da vida pessoal tornou-se tão comum que se
estranha quando alguém é diferente. A atriz Carolina
Dieckmann chegou a ganhar fama de chata por se rebelar
contra o programa Pânico na TV, então na Rede TV, em
2006. Carolina recusou-se a participar de um quadro
chamado “Sandálias da humildade”. Os repórteres do
programa foram a seu condomínio de megafone e com um
guindaste, com a intenção de gravar através da janela de
seu apartamento. A atriz entrou com um processo – e venceu.
Não pode mais ser abordada pelos repórteres do programa.
Carolina tem o direito de preservar sua vida pessoal.
Chegaram a acusá-la de reacionária, de querer a volta da
censura. Talvez por ter ido contra a maré. Já que muitas de
suas colegas no mundo luminoso das estrelas divulgam
cada início de namoro, as crises, o fim e, é claro, o recomeço,
com novo eleito. Só falta descreverem a cor das cuecas e
da lingerie. Quem sabe ninguém ainda perguntou. Toda
pessoa tem o direito de defender sua privacidade, seja
famosa ou não. E de não expor a família e a vida.

Uma das mais conhecidas frases do teatrólogo Nelson
Rodrigues é: “Se todos conhecessem a intimidade sexual
uns dos outros, ninguém cumprimentaria ninguém”. Está
se tornando ultrapassada. Ninguém mais se assusta com
a intimidade, principalmente dos famosos. Tornou-se uma
forma de atrair os holofotes sobre si. E me assusto ao
pensar no que ainda vem por aí. 

1) Considere as afirmações abaixo.
I. O autor considera que a exposição da intimidade só é

válida para as celebridades.
II. De acordo com o autor, a obra de Nelson Rodrigues está

ultrapassada, pois se trata de peças antigas.
Está correto o que se afirma em
a) somente I                                               c) I e II
b) somente II                                              d) nenhuma

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N.º  01/2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

VERSÃO: A

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO R.G DO CANDIDATO



IBFC_JP_A2

2) Considere as afirmações que seguem.
I. O autor critica as pessoas que julgaram a atriz Carolina

Dieckmann reacionária por não querer se expor.
II. O autor critica os atos imorais que as pessoas cometem

na sua intimidade.
Está correto o que se afirma em
a) somente I                                               
b) somente II                                             
c) I e II
d) nenhuma

3) A palavra “teatrólogo” é formada por:
a) composição por aglutinação
b) derivação prefixal
c) derivação sufixal
d) derivação imprópria

4) Considere o período abaixo.

“Tornou-se comum a negociação entre atores famosos e
patrocinadores nos festejos importantes.”

Se o termo “a negociação” fosse para o plural, o verbo ficaria:
a) Tornaram-se                                           
b) Tornou-se                                               
c) Tornarão-se
d) Torna-se

5) Assinale a alternativa que indica corretamente a
substituição do termo grifado pelo pronome.

Há quem até venda seus momentos mais particulares.

a) Há quem até o venda.
b) Há quem até os venda.
c) Há quem até lhe venda.
d) Há quem até lhes venda.

6) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das pessoas que fazem esportes, tem uma vida
mais saudável.

I. Há um problema de pontuação, pois a vírgula está
empregada de forma incorreta.

II. Há um problema de concordância, o verbo “tem” deveria
ser substituído por “têm”.

Está correto  o que se afirma em
a) somente I                                               
b) somente II                                             
c) I e II
d) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Se o diretor ___________, os funcionários voltarão ao trabalho.

a) intervir                                                     
b) intervim                                                  
c) intervier
d) interviesse

8) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.

Pedi ____ ela ____ indicação de um livro.

a) à – a                                                       
b) à – à                                                      
c) a – a
d) a – à

9) Assinale a alternativa que indica a conjunção adequada
para completar a lacuna.

Sua vontade era dormir, _________ tinha que terminar o

relatório ainda naquela noite.

a) portanto                                                   

b) assim                                                      

c) embora

d) entretanto

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

Na última noite, prendeu-se dois suspeitos que teriam
participado do assalto do Banco Central.

I. Se a locução verbal “teriam participado” fosse substituída
por “participaram”, não haveria qualquer alteração de
sentido.

II. Há um problema de concordância verbal, pois o correto
seria “prenderam-se”.

Está correto o que se afirma em

a) somente I                                               

b) somente II                                             

c) I e II

d) nenhuma

MATEMÁTICA

11) Observe as afirmações:

I) O número 124 tem exatamente 6 divisores naturais.
II) A soma entre duas dízimas periódicas pode resultar num

número inteiro.
III) O valor da expressão {-3.[ (-2)2-(-5)]0 +(-1)3 } = -4.

Pode-se dizer que são corretas:
a) I e II, somente.
b) Todas.
c) Somente III.
d) II e III, somente.

12) O volume de um objeto, em forma de paralelepípedo e
base ABCD, é de 60000cm3, sendo que a altura do
paralelepípedo mede 50 cm. A área da base ABCD desse
paralelepípedo , em cm2, é equivalente a:
a) 1200
b) 1500
c) 2000
d) 2400

13) Um motorista dirige um automóvel e faz um percurso em
3 horas numa velocidade média de 75 km/h. Se o motorista
fizesse o mesmo percurso em 150 minutos, então sua
velocidade média seria de:
a) 62,5 km/h
b) 80 km/h
c) 87,5 km/h
d) 90 km/h

14) Sabendo-se que o produto entre x e y é igual a 6 e que a
soma de seus quadrados é igual a 13, podemos dizer que
a soma entre x e y, no conjunto dos naturais é:
a) 7
b) 6
c) 5
d) 4
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15) A função A(t) = - t2 + 8t  - 7 descreve a trajetória de uma
bola arremessada para cima até atingir o solo, sendo t
dado em minutos e A(t) a altura(em metros) da bola em
relação ao solo. A altura máxima que a bola atinge é de:
a) 10 metros
b) 8 metros
c) 6 metros
d) 9 metros

16) O sexto termo de uma progressão geométrica cujo
segundo termo é (-3) e cuja razão é a mesma de uma
progressão aritmética de sétimo termo igual a 10 e quinto
termo igual a 14 é:
a) -48
b) 24
c) 48
d) 96

17) Um empresário decidiu premiar 3 de seus vendedores
dentre os 10 que trabalham em sua empresa para irem,
cada um, a um país diferente, com todas as despesas
pagas. O número de possibilidades de escolha dos
vendedores que ganharão os 3 prêmios é de:
a) 120
b) 720
c) 360
d) 240

18) Ana aplicou certa quantia em 3 meses a uma taxa de juros
de 30% a.a., no regime de juros simples e Carlos aplicou,
em regime de juros compostos, a mesma quantia que Ana
também em 3 meses e com a mesma taxa de juros anual.
Pode-se afirmar então que:
a) Carlos recebeu de juros a mesma quantia que Ana.
b) Carlos recebeu quantia maior de juros que Ana.
c) Ana recebeu quantia maior de juros que Carlos.
d) Não se pode concluir quem recebeu mais juros, pois o

mesmo depende da quantia aplicada.

19) Dentre as afirmações a seguir, a única incorreta é:
a) O suplemento do ângulo reto é um ângulo reto.
b) Todo polígono regular têm ângulos internos congruentes.
c) A maior corda de um círculo tem medida igual ao dobro

do raio desse círculo.
d) Se dois triângulos têm os mesmos ângulos então eles são

congruentes.

20) Considere que numa caixa há somente 2 bolas azuis
(numeradas de 1 a 2), 3 bolas amarelas (numeradas de 1
a 3) e 5 bolas pretas (numeradas de 1 a 5), de mesmas
espessuras e pesos. A probabilidade de retirarmos uma
bola da caixa que seja azul ou tenha um número par é: 
a) 10%
b) 20%
c) 50%
d) 40%

INFORMÁTICA

21) Considere as afirmações que seguem, referentes aos
componentes de um microcomputador.
I. A memória RAM é um tipo de memória cujo conteúdo é

gravado permanentemente.
II. O disco rígido é uma memória não volátil, ou seja, as

informações não são perdidas quando o computador é
desligado.

Está correto o que se afirma em
a) somente I                                               
b) somente II                                             
c) I e II
d) nenhuma

22) No sistema operacional Microsoft Windows XP quando
utilizamos o processo de cortar e colar, o conteúdo cortado
é deslocado tipicamente para um local denominado:
a) barra de tarefas
b) windows update
c) painel de controle
d) área de transferência

23) Considere as afirmações que seguem, referente ao
Microsoft Office Word 2007.

I. É possível desenhar uma tabela complexa, por exemplo,
uma que contenha células de tamanhos diferentes ou um
número variável de colunas por linha.

II. É possível inserir uma tabela em outra tabela para criar
uma tabela mais complexa.

Está correto o que se afirma em

a) somente I                                                 c)  I e II

b) somente II                                                d)  nenhuma

24) Se numa planilha do Microsoft Office Excel 2007 uma
célula estiver preenchida da seguinte forma: A1=2 o
resultado da fórmula =A1^A1^A1+A1 será:
a) 10
b) 16
c) 18
d) 256

25) Cliente de e-mails da Microsoft com várias opções para
recebimento, envio e organização de mensagens
eletrônicas:
a) Web Browser
b) Microsoft Outlook
c) Windows Explorer
d) Microsoft PowerPoint

CONHECIMENTOS GERAIS

26) Sobre os primeiros capitães mores da Paraíba, analise
as afirmações abaixo.
I - João Tavares foi o primeiro capitão-mor, ao qual governou

de 1585 a 1588 a Capitania da Paraíba.

II - Com o objetivo de evitar a entrada dos franceses, Frutuoso
Barbosa ordenou a construção de uma fortaleza em
Cabedelo.

III- No governo de Feliciano Coelho de Carvalho, os Potiguaras
incendiaram o Forte de Cabedelo. Seu governo finalizou
em 1592.

Assinale a alternativa que contenha as afirmações corretas.
a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e II, apenas.

d) II e III, apenas.

27) Em relação à população nativa da Paraíba, assinale a
alternativa incorreta.
a) Na Paraíba havia duas raças de índios, os Tupis e os

Cariris (também chamados de Tapuias).

b) Os Tupis se dividiam em Tabajaras e Potiguaras, que eram
inimigos.

c) Na época da fundação da Paraíba, os Tabajaras formavam
um grupo de aproximadamente 5 mil  pessoas. Eles eram
pacíficos e ocupavam o litoral, onde fundaram as aldeias
de Alhanda e Taquara.

d) Os índios Cariris se encontravam em menor número que
os Tupis e ocupavam uma área que se  estendia desde o
Planalto da Borborema até os limites do Ceará, Rio Grande
do Norte e Bahia.
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28) Em relação à geografia da Paraíba, analise as afirmações
abaixo.
I - No litoral temos a Planície Litorânea, formada pelas praias

e terras arenosas.
II - Na região da mata, se encontram os tabuleiros, formados

por acúmulos de terras que descem de lugares altos.
III- No Agreste, temos algumas depressões que ficam entre

os tabuleiros e o Planalto da Borborema, onde se encontram
muitas serras, como a Serra de Teixeira.

Assinale a alternativa que contenha as afirmações corretas.
a) I, II e III.
b) I, apenas.
c) II, apenas.
d) Todas estão incorretas.

29) Assinale a alternativa correta em relação à vegetação do
estado da Paraíba.
a) A caatinga predomina no litoral.
b) Matas e manguezais são encontrados no Sertão.
c) Xique-xique e mandacaru são plantas encontradas no

mangue litorâneo.
d) A caatinga é a vegetação característica do Sertão.

30) Assinale a alternativa correta em relação à hidrografia da
Paraíba.
a) Os rios litorâneos são rios que nascem no litoral e correm

na direção da Serra da Borborema.
b) Os rios sertanejos são rios que vão em direção ao norte

em busca de terras baixas e desaguando no litoral do Rio
Grande do Norte. 

c) Dentre os rios litorâneos, o mais importante é o rio Piranhas.
d) Dentre os rios sertanejos, o mais importante é o rio Paraíba.

SOCIOLOGIA

31) Em relação ao conceito de cidadania moderna, assinale
a alternativa incorreta.
a) A cidadania moderna refere-se ao conjunto de direitos e

deveres dos cidadãos que pertencem a uma nação, ou
seja, o povo de um país.

b) Antes da constituição da cidadania moderna, os direitos
e deveres entre os homens eram definidos por privilégios
sociais.

c) Os direitos civis impuseram um nivelamento jurídico entre
os cidadãos, que passaram a ser considerados iguais
perante a lei. 

d) Após a constituição da cidadania moderna, as distinções
de origem e classe social deixaram de existir, devendo
interferir na igualdade jurídica dos cidadãos. 

Analise o texto abaixo para responder às questões 32 e 33.

“Conforme o contexto histórico, social e político, a expressão
‘participação política’ se presta a inúmeras interpretações.
Se considerarmos apenas as sociedades ocidentais que
consolidaram regimes democráticos, por si só, o conceito
pode ser extremamente abrangente. A participação
política designa uma grande variedade de atividades,
como votar, se candidatar a algum cargo eletivo, apoiar
um candidato ou agremiação política, contribuir
financeiramente para um partido político, participar de
reuniões, manifestações ou comícios públicos, proceder
à discussão de assuntos políticos etc.” Cancian, Renato.
In http://educacao.uol.com.br/sociologia. Acessado em
16/04/2012.

32) Assinale a alternativa que, segundo o autor, não é
característica da participação política.
a) Votar e ser votado.
b) Participar de comícios.
c) Discutir política.
d) Receber dinheiro de um partido político.

33) Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de
participação política descrito no texto.
a) Ele diz que a participação política é restrita às sociedades

ocidentais.
b) Nas sociedades ocidentais, a participação política é

extremamente restrita.
c) A interpretação da participação política depende dos seus

contextos histórico, social e político.
d) Só há democracia nas sociedades orientais.

34) Assinale a alternativa incorreta em relação ao conceito
de estratificação social.
a) Estratificação econômica: baseada na posse de bens

materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e
em situação intermediária.

b) Estratificação espacial: baseada na impossibilidade do
indivíduo ir e vir dentro do espaço geográfico onde a
sociedade está estabelecida.

c) Estratificação política: baseada na situação de mando na
sociedade (grupos que têm e grupos que não têm poder).

d) Estratificação profissional: baseada nos diferentes graus
de importância atribuídos a cada profissional pela
sociedade. 

35) Assinale a alternativa que contenha uma característica
ligada ao conceito de socialização.
a) Cultura
b) Espaço 
c) Indústria
d) Superestrutura

ATUALIDADES

36) Foi publicado na Revista Veja de 19 de outubro de 2011
sobre prováveis desvios no Ministério do Esporte: “... A
polícia de Brasília prendeu cinco pessoas acusadas de
desviar dinheiro de um programa criado pelo governo
federal para incentivar crianças carentes a praticar
atividades esportivas.”

Sobre o assunto que foi noticiado em mídia nacional, leia
as sentenças abaixo e assinale a alternativa incorreta:

a) Este grupo foi acusado de receber recursos do Ministério
do Esporte, através de organizações não governamentais
(ONGs).

b) A Presidenta Dilma suspendeu na época os convênios do
Governo Federal com as ONG’s.

c) O programa visa exclusivamente a descoberta de novos
talentos direcionados à praticas esportivas por crianças
carentes. 

d) O antigo Ministro Orlando Silva foi apontado como mentor
e beneficiário deste esquema.

37) Leia a notícia a seguir do www.blog.planalto.gov.br  de
30.07.11 que fala sobre a realização da Copa do Mundo
de 2014: “Para receber o mundial – um dos maiores
eventos esportivos da atualidade – o governo federal tem
coordenado diversas ações e investimentos que trarão
melhorias nas áreas de infraestrutura, emprego e renda
e promoção da imagem do país.”

Com base na notícia assinale a alternativa correta:

I. Uma Copa do Mundo pode ser uma ótima oportunidade
para alavancar melhorias de infraestrutura que beneficiem
o país.

II. Somente uma Copa do Mundo traz melhorias para a
infraestrutura, geração de emprego e renda, e a divulgação
da imagem positiva de um país é irrelevante.

a) A alternativa I está correta e a II está incorreta.

b) A alternativa I está incorreta e a II está correta.

c) As alternativas I e II estão corretas.

d) As alternativas I e II estão incorretas.
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38) Leia a notícia extraída do site www.educacao.uol.com.br
de 22.10.11: “Cercando a prova de cuidados, o MEC
(Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais) tentam fazer com que
os problemas das últimas edições não se repitam”.

A notícia acima refere-se à realização das provas do ENEM
de 2011. De acordo com o noticiário nacional sobre o
assunto, assinale a alternativa incorreta:

a) O exame passou a interferir também na seleção para vagas
em universidades federais.

b) O ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, é um
instrumento apenas de avaliação da qualidade do ensino
médio.

c) O ENEM pode ser utilizado pelos estudantes que querem
uma bolsa no Prouni (Programa Universidade para Todos).

d) A organização das provas já apresentou problemas em
outras edições.

39) Conforme noticiado no www.blog.planalto.gov.br sobre
a inauguração do teleférico no complexo do Alemão RJ
em 07.07.11 e noticiado em mídia nacional: “... Para a
construção do teleférico, foram investidos R$ 210 milhões
do PAC, com contrapartida do governo do estado. O total
de investimento pelo Programa na comunidade é de 
R$ 939,4 milhões.”

Com base nas ações realizadas pelo PAC – Programa de
Aceleração do Crescimento, do Governo Federal, assinale
a alternativa correta:

I. Outra frente do PAC, Minha Casa, Minha Vida prevê
transformar favelas em bairros populares. À exemplo dos
trabalhos feitos no Complexo do Alemão.

II. Reduzir o déficit habitacional, garantir o acesso à casa
própria e melhorar a qualidade de vida da população são
alguns objetivos que norteiam as ações do PAC, Minha
Casa, Minha Vida. 

a) A alternativa I está correta e a II está incorreta.

b) A alternativa I está incorreta e a II está correta.

c) As alternativas I e II estão corretas.

d) As alternativas I e II estão incorretas.

40) Segundo noticiado no site www.g1.globo.com em 05.10.11
e 01.11.11 sobre um possível esquema de fraude no INSS
na Paraíba: “A Polícia Federal pediu o sequestro de bens
das 23 pessoas suspeitas de envolvimento em um
esquema de fraudes que teria causado um prejuízo de R$
10 milhões na Previdência Social.”

De acordo com o noticiado sobre o assunto neste período,
leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa incorreta:

a) Em nota enviada à imprensa, a assessoria da PF informou
que a quadrilha utilizava documentos falsos para comprovar
atividades rurais e conseguir aposentadorias e pensões
do INSS indevidamente. 

b) Segundo a PF, a quadrilha utilizaria ‘laranjas’ e até dados
de pessoas mortas para obter benefícios junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS).

c) O grupo foi preso em diferentes cidades da Paraíba, durante
a operação 'Agendamento Virtual' e responderia o processo
em liberdade.

d) De acordo com a PF de Campina Grande, um levantamento
minucioso dos documentos apreendidos mostra que muitos
deles teriam casas, automóveis e dinheiro em contas
bancárias no nome de terceiros, o que poderia descartar
a caracterização de lavagem de dinheiro.

NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO

41) Assinale a alternativa em que a palavra “direito” é
empregada com o mesmo sentido de “justo”.
a) O direito brasileiro acolhe o divórcio.
b) Temos o direito de reclamar do prefeito.
c) Não é direito condenar o inocente.
d) Estuda-se direito na faculdade.

42) Lei o texto abaixo e responda o que se pede.

“Suponha-se que exista um número grande de indivíduos
em uma sociedade que necessitem alugar prédios para
suas moradas. Os edifícios são poucos e, havendo muita
demanda, é certo que pela lei da oferta e da procura os
preços dos imóveis a serem locados tendem a se elevar.
O legislador, percebendo-se desse fato social, atribui
valor preponderante à necessidade dos inquilinos,
protegendo-os com uma Lei do Inquilinato, que lhes dá
maior proteção em detrimento do proprietário.” 

Dentro da chamada Teoria Tridimensional do Direito,
descrita por Miguel Reale, a trilogia da qual não se afasta
qualquer expressão da vida jurídica é sintetizada pelo
enunciado:
a) fato social – valor – norma jurídica.
b) Legislativo – Executivo – Judiciário.
c) liberdade – igualdade – fraternidade.
d) sensibilidade legislativa – voto – cidadania.

43) Em tema de direitos e deveres individuais, é INCORRETO
afirmar que:

a) nenhuma pena passará da pessoa do condenado.

b) a prática de racismo constitui crime afiançável e prescritível.

c) não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal.

d) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo, entre
outras hipóteses, durante o dia, por determinação judicial.

44) “Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade
jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar
atividades típicas da Administração Pública, que
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão
administrativa e financeira descentralizada”.

Este é o conceito de:

a) Autarquia.

b) Empresa Pública.

c) Associação Pública.

d) Sociedade de Economia Mista.

45) A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios do(da):

a) formalismo, moralidade, oficialidade e eficiência.

b) legalidade, pessoalidade, moralidade e formalismo.

c) pessoalidade, publicidade, formalismo e oficialidade.

d) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.

46) “Servidor Público” é expressão que designa pessoa física
que presta serviços ao Estado ou às entidades da
Administração, com vínculo de trabalho e mediante
remuneração paga pelos cofres públicos. Nesse sentido,
são espécies do gênero “servidores públicos”, EXCETO:

a) agentes políticos.

b) empregados públicos.

c) servidores temporários.

d) servidores públicos estatutários.
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47) Com a finalidade de tornar possível a regularização
fundiária das favelas urbanas brasileiras, bem como sua
urbanização, o Estatuto da Cidade estabeleceu o
instituto:

a) da usucapião coletiva.

b) da desapropriação para fins de reforma agrária.

c) da ocupação temporária de imóveis particulares para fins
de interesse público.

d) da utilização de bens e serviços particulares para o
atendimento das necessidades urgentes.

48) “Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar
ato de ofício” é conduta tipificada no Código Penal
brasileiro definida como:

a) Concussão.

b) Prevaricação.

c) Corrupção ativa.

d) Corrupção passiva.

49) Segundo o que está previsto na Lei n.º 4.898/65, o abuso
de autoridade sujeitará o seu autor à sanção
administrativa, civil e penal. As sanções administrativas
serão aplicadas de acordo com a gravidade do abuso
cometido e consistirá, entre outras, em:

a) multa de cem a cinco mil reais.

b) demissão, a bem do serviço público.

c) detenção por dez dias a seis meses.

d) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de
qualquer outra função pública por prazo de até três anos.

50) Acerca da Lei nº 11.340/06 (Violência Doméstica), assinale
a alternativa INCORRETA.
a) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico no âmbito da unidade doméstica,
compreendida como o espaço de convívio permanente
de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas.

b) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico no âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa.

c) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico em qualquer relação íntima de afeto, na qual
o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.

d) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher
toda e qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico, inclusive aquelas praticadas por ex-namorado.

Realização:
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