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SOLDADO PM - 3ª CLASSE (COMBATENTE)
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

VERSÃO

C

INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 90 (noventa) questões objetivas
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (25 questões), Matemática (10 questões), Informática
Básica (10 questões), Atualidades (10 questões), Conhecimentos Gerais do Estado de Sergipe (10 questões) e Noções
de Direito (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na
marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
VIII. 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.
IX. 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.
X. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.
Boa Prova!
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I
A Rua
(Fragmento)
EU AMO A RUA. Esse sentimento de natureza toda
íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e
razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto
e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos
irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas
aldeias, nos povoados, não porque soframos, com a dor e os
desprazeres[...], mas porque nos une, nivela e agremia o amor
da rua.
(...) a rua é um fator da vida das cidades, a rua tem alma!
(...) a rua é a agasalhadora da miséria. Os desgraçados não
se sentem de todo sem o auxílio dos deuses enquanto diante
dos seus olhos uma rua abre para outra rua (...).
A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há
suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que
se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres, e haveis
de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para
as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia tão
triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos
nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais igualitária,
a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. (...)
A rua é a eterna imagem da ingenuidade. Comete crimes,
desvaria à noite, treme com a febre dos delírios, para ela
como para as crianças a aurora é sempre formosa, para ela
não há o despertar triste, e quando o sol desponta e ela abre
os olhos esquecida das próprias ações, é (...) tão modesta, tão
lavada, tão risonha, que parece papaguear com o céu e com
os anjos...
A rua faz as celebridades e as revoltas, a rua criou um
tipo universal, tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada
detalhe, em cada praça, tipo diabólico que tem, dos gnomos
e dos silfos das florestas, tipo proteiforme, feito de risos e
de lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de
abandono e de inédita filosofia, tipo esquisito e ambíguo com
saltos de felino e risos de navalha, o prodígio de uma criança
mais sabida e cética que os velhos de setenta invernos, mas
cuja ingenuidade é perpétua, voz que dá o apelido fatal aos
potentados e nunca teve preocupações, criatura que pede
como se fosse natural pedir, aclama sem interesse, e pode
rir, francamente, depois de ter conhecido todos os males da
cidade, poeira d’oiro que se faz lama e torna a ser poeira – a
rua criou o garoto!
RIO, João do. A alma encantadora das ruas. São Paulo: Companhia
das Letras, 1997, pp. 28–31.
Vocabulário
Agremia: do verbo agremiar; juntar num mesmo grupo.
Canteiros: pedreiros responsáveis pelas construções com pedra.
Frontarias: fachada principal; frente.
Melopeia: melodia; canção melodiosa.
Silfos: seres mágicos do ar presente em mitologias europeias.
Proteiforme: que muda de forma frequentemente.
Potentados: majestades; maiorais; pessoas de grande poder.

1) No título do texto, o autor faz uso de um artigo definido
acompanhando o substantivo “rua”. Esse emprego
constrói o seguinte efeito de sentido:
a) Indica uma rua conhecida apenas pelo leitor acionando
o imaginário deste.
b) Faz referência à ideia de rua num sentido generalizante,
às ruas de maneira geral.
c) Aponta para uma rua específica, definida, e que possui
características próprias.
d) Revela a singularidade das ruas mostrando elementos
que as diferem entre si.
Considere o trecho abaixo para responder às questões 2,
3 e 4 seguintes:
“Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria
revelado por mim.” (1º§)

2) A expressão “Esse sentimento”, que inicia o trecho,
faz referência:
a) ao amor apresentado na frase anterior.
b) ao desejo da rua, representado no texto.
c) a algo que será dito só posteriormente.
d) a um sentimento exclusivo do leitor.
3) O trecho apresenta uma oração cuja construção verbal
ilustra a voz:
a) passiva sintética.
b) passiva analítica.
c) reflexiva.
d) ativa.
4) O pronome “vos” exemplifica um registro formal da
Língua e aponta para a segunda pessoa do discurso
exercendo a função sintática de:
a) vocativo.
b) agente da passiva.
c) sujeito.
d) objeto indireto.
5) Ao tratar da rua, nota-se que o autor privilegia uma
abordagem essencialmente:
a) objetiva.
b) técnica.
c) poética.
d) distanciada.
6) Identificando-se o radical de “desgraçados”, notase que tal vocábulo fora formado pelo processo de
derivação:
a) prefixal e sufixal.
b) sufixal.
c) parassintética.
d) prefixal.
7) No terceiro parágrafo, ao comparar o nascimento da
rua com o do homem, o autor, em linhas gerais, quer
dar destaque:
a) à grande quantidade de homens e ruas que surgem
nos grandes centros urbanos.
b) ao trabalho físico, muscular, ao esforço que se percebe
na concepção de ambos.
c) ao modo prático pelo qual ambos são projetados antes
de serem realizados.
d) à superioridade dos homens em relação às ruas que
são por aqueles construídas.
Considere o trecho abaixo para responder às questões 8
e 9 seguintes:
“tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papaguear
com o céu e com os anjos...” (3º§)
8) O vocábulo “tão” é repetido no trecho cumprindo papel
enfático e deve ser classificado, morfologicamente,
como:
a) advérbio.
b) pronome indefinido.
c) adjetivo.
d) preposição.
9) A conjunção destacada na passagem relaciona ideias
e possui valor semântico de:
a) causa.
b) finalidade.
c) conformidade.
d) consequência.
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10) Considerando o contexto em que estão inseridas, as
palavras destacadas em “A rua faz as celebridades e
as revoltas,” (4º§) estabelecem entre si uma relação
semântica, podendo ser consideradas:
a) homônimos.
b) sinônimos.
c) antônimos.
d) parônimos.
11) No último parágrafo do texto, o autor emprega uma
estratégia discursiva para a apresentação de uma
ideia. Tal estratégia pode ser entendida como:
a) indicação de questionamentos acerca da ideia que
seria confrontada, ao final do texto, com um outro
posicionamento.
b) suspensão de ideia que seria explicitada ao final,
antecipada por meio de expressões que a caracterizam.
c) representação objetiva de uma ideia que, antecipada
no parágrafo anterior, seria reiterada por meio de
elementos concretos.
d) antecipação de posicionamentos distintos sobre a ideia
que fora apresentada em todos os demais parágrafos
do texto.
12) Analisando-se a questão de forma mais ampla, ao
afirmar, na última oração do texto, que a rua criou o
garoto, o autor assume um posicionamento irônico e
crítico uma vez que:
a) o papel fundante de existência de garotos na rua é de
ordem só familiar.
b) não é possível inferir responsabilidades pela origem
dos garotos na rua.
c) a palavra criar foi empregada, exclusivamente, no
sentido de destinar cuidados.
d) a responsabilidade pelo surgimento desses garotos é
da sociedade e não da rua.
Texto II
Rua da Amargura
(Vinicius de Moraes)
A minha rua é longa e silenciosa como um caminho que foge
E tem casas baixas que ficam me espiando de noite
Quando a minha angústia passa olhando o alto.
A minha rua tem avenidas escuras e feias
De onde saem papéis velhos correndo com medo do vento
E gemidos de pessoas que estão eternamente à morte.
A minha rua tem gatos que não fogem e cães que não ladram
Tem árvores grandes que tremem na noite silente
Fugindo as grandes sombras dos pés aterrados.
A minha rua é soturna...
Na capela da igreja há sempre uma voz que murmura louvemos
Sozinha e prostrada diante da imagem
Sem medo das costas que a vaga penumbra apunhala.[...]
13) Há uma diferença essencial no modo como os dois
textos caracterizam a “rua”. Assim, os textos I e II,
fazem, respectivamente, uma representação desse
espaço que é:
a) generalizante e específica.
b) descritiva e argumentativa.
c) objetiva e subjetiva.
d) negativa e positiva.
14) A locução adjetiva “da amargura”, presente no
título, caracteriza a rua, mas percebe-se que se
trata da caracterização do ânimo do enunciador.
Essa afirmação pode ser comprovada MELHOR pelo
seguinte verso do poema:
a) “A minha rua é longa e silenciosa como um caminho
que foge” (v.1).
b) “Tem árvores grandes que tremem na noite silente”
(v.8).
c) “E gemidos de pessoas que estão eternamente à
morte.” (v.6).
d) “Quando a minha angústia passa olhando o alto.”(v. 3).
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15) O texto II é marcado pela presença de muitos adjetivos.
Desse modo, assinale a alternativa em que a palavra
destacada NÃO é um exemplo de adjetivo.
a) “Fugindo as grandes sombras dos pés aterrados.”
(v.9).
b) “De onde saem papéis velhos correndo com medo do
vento” (v.5).
c) “Quando a minha angústia passa olhando o alto.” (v.3).
d) “Sem medo das costas que a vaga penumbra apunhala.”
(v.13).
16) Em “E gemidos de pessoas que estão eternamente
à morte.”(v.6), o termo em destaque possui o acento
grave. Essa presença justifica-se em função do
vocábulo feminino que compõe uma locução:
a) adverbial.
b) adjetiva.
c) prepositiva.
d) conjuntiva.
17) O verso “De onde saem papéis velhos correndo com
medo do vento” (v.5) apresenta uma forma verbal no
gerúndio. Tal forma nominal é caracterizada por indicar
uma ação:
a) hipotética.
b) passada concluída.
c) em processo.
d) pontual, no presente.
18) No décimo verso, o vocábulo destacado em “A minha
rua é soturna...” deve ser entendido como sinônimo de:
a) pobre.
b) melancólica.
c) desconhecida.
d) religiosa.
19) Ao reescrever o verso “A minha rua tem avenidas
escuras e feias” (v.4), haveria incorreção gramatical
apenas na seguinte alternativa:
a) A minha rua possui avenidas escuras e feias.
b) Na minha rua, há avenidas escuras e feias.
c) A minha rua contém avenidas escuras e feias.
d) Na minha rua, existe avenidas escuras e feias.
Texto III
Em três anos, violência urbana mata mais de 120 jovens
em Rio Preto, SP

Assassinatos e acidentes de trânsito são as principais causas de morte.
No Brasil, morte de jovem por homicídio cresceu mais de 200% em
30 anos.

Um estudo do centro latino-americano mostra que a
violência envolvendo jovens cresceu mais de 200% nas
últimas três décadas no país. Foram computados casos de
mortes por homicídio e no trânsito. No noroeste paulista, as
autoridades afirmam que os crimes estão controlados, mas
para as famílias das vítimas, muita coisa ainda precisa ser
feita para que a população se sinta segura.
No Brasil, a morte de jovens por homicídio e acidente
cresceu quase 210% nos últimos 30 anos. As estatísticas
fazem parte do Mapa da Violência, divulgado pelo Centro de
Estudos Latino-americanos.
Apesar de em São José do Rio Preto (SP), o número
de mortes ter diminuído, as estatísticas não deixam de ser
preocupantes. O levantamento feito entre 2009 e 2011 mostra
que durante esse período: 45 jovens foram assassinados e 83
morreram no trânsito.
O tenente da Polícia Militar Ederson Pinha explica porque
pessoas de 18 a 30 anos estão entre as principais vítimas.
“Hoje o jovem com 18 anos já tem a carteira de habilitação
e tem um veículo, além da motocicleta, que cresce com os
jovens. Tem também a questão da imaturidade e inexperiência
ao volante. Quando o jovem percebe que não tem essa
maturidade, ele já se envolveu no acidente”, afirma o tenente.
Tão preocupante quanto as mortes de jovens no trânsito
é o número de acidentes provocados por eles. A imprudência,
o consumo de álcool e o excesso de velocidade têm
transformado veículos em verdadeiras armas nas mãos de
alguns motoristas. [...]
(Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-pretoaracatuba/noticia/2013/07/em-tres-anos-violencia-urbana-matamais-de-120-jovens-em-rio-preto-sp.html.Acesso em 23/05/18)
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20) O texto III tem um caráter mais objetivo na apresentação
de uma ideia. Assinale a alternativa que apresenta um
elemento que não contribui para essa objetividade:
a) A avaliação pessoal do jornalista em relação ao
aumento da violência.
b) O uso de dados estatísticos que ilustram as informações
apresentadas.
c) Indicação de um lugar específico ao qual os fatos fazem
referência.
d) O emprego de um argumento de autoridade, no caso, o
do tenente da Polícia.
Considere o trecho abaixo para responder às questões 21
e 22 seguintes.
“muita coisa ainda precisa ser feita para que a população se
sinta segura.” (1º§)
21) Em relação à colocação do pronome oblíquo destacado,
assinale a alternativa correta.
a) Ilustra uma próclise que não é autorizada pela
Gramatica Normativa por não haver fator de atração.
b) Verifica-se um emprego facultativo da posição do
pronome em função da flexão do verbo que este
acompanha.
c) Trata-se de um registro informal, comum à fala e à
escrita, autorizado pela Gramática Normativa.
d) Nesse contexto, o pronome deveria estar empregado
no meio do verbo em posição mesoclítica.

MATEMÁTICA
26) Considere os conjuntos finitos A = {0,1,3,5,6}, B =
{-1,0,2,4,5,6,7} e C = {1,2,3,4,7,8} e as afirmações:
I. O total de elementos do conjunto que representa a
união entre os conjuntos A e B é igual a 8.
II. O total de elementos do conjunto que representa a
intersecção entre os conjuntos A e C é igual a 3.
III. O total de elementos do conjunto que representa a
diferença entre os conjuntos A e B, nessa ordem, é
igual a 2.
IV. O total de elementos do conjunto que representa a
diferença entre os conjuntos B e C, nessa ordem, é
igual a 4.
Assinale a alternativa que apresenta o total exato de
afirmações corretas:
a) 1
b) 4
c) 3
d) 2
27) O número 33 está descrito na base decimal. Assinale
a alternativa que apresenta esse mesmo número
descrito na base 8 (octal):
a) 14
b) 41
c) 55
d) 37

22) Atente para a análise da classe gramatical do vocábulo
destacado em “muita coisa”(1º§). Em seguida, assinale
a alternativa em que se destaca um exemplo de palavra
de mesma classificação morfológica.
a) Todos estudaram bastante.
b) Ficaram bem agitados os alunos.
c) Queria muito a sua ajuda.
d) Algumas pessoas chegaram atrasadas.

28) Um número é composto por 3 algarismos sendo que o
algarismo da centena é o 7 e o da unidade é o 4. A soma
dos possíveis algarismos da dezena desse número de
modo que ele seja divisível por 3 é:
a) 12
b) 18
c) 15
d) 9

23) Em “A imprudência, o consumo de álcool e o excesso de
velocidade têm transformado veículos em verdadeiras
armas nas mãos de alguns motoristas.”(5º§), nota-se
que a concordância da forma verbal é feita com:
a) o sujeito composto que a precede.
b) o sujeito indeterminado na 3ª pessoa.
c) o vocábulo “veículos” flexionado no plural.
d) “verdadeiras armas”, que é sujeito posposto.

29) Um comerciante vende balas em pacotinhos, sempre
com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebeu que
dentre as balas que possuía poderia colocar 8, 12 ou
20 balas em cada pacote. Nessas condições, assinale
a alternativa que apresenta o número mínimo de balas
que o comerciante dispunha:
a) 360
b) 240
c) 120
d) 60

24) A construção “Apesar de”, que introduz o terceiro
parágrafo, possui valor semântico:
a) alternativo.
b) concessivo.
c) explicativo.
d) aditivo.
25) Todos os vocábulos abaixo, retirados do texto III, são
acentuados pela mesma regra que justifica o acento da
palavra “violência”, EXCETO:
a) famílias.
b) homicídio.
c) diminuído.
d) inexperiência.

30) Um azulejista deve cobrir uma parede de forma
retangular de dimensões 3 metros por 4,5 metros,
ele dispõe de azulejos de forma quadrada com lado
medindo 15 cm. Nessas circunstâncias, o número
mínimo de peças de azulejo que o azulejista vai
precisar para cobrir totalmente a parede é:
a) 6000
b) 600
c) 900
d) 3000
31) A razão entre o número de candidatos aprovados e do
número de candidatos reprovados num concurso é
de 3 para 14. Se 840 candidatos foram reprovados no
concurso, então o total de candidatos que fizeram o
concurso foi:
a) entre 990 e 1030
b) entre 920 e 980
c) menos que 900
d) mais que 1040
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32) Para utilizar o limite do cheque especial um banco
cobra juros simples com taxa mensal de 12%. Se um
cliente utilizou, durante 6 dias, o valor de R$ 1.500,00,
então o valor de juros que deve pagar será:
a) R$ 120,00
b) R$ 48,00
c) R$ 36,00
d) R$ 72,00
33) José perguntou ao seu avô Pedro, que é professor de
matemática, com que idade ele se formou na faculdade.
Pedro disse ao neto que sua idade era o produto entre
as raízes da equação x2 -10x + 21 = 0. Nessas condições,
assinale a alternativa que apresenta a idade que Pedro
se formou na faculdade:
a) 18
b) 27
c) 24
d) 21
34) Dois triângulos retângulos são semelhantes na razão

2
. Se as medidas dos catetos do menor triângulo são
3

39) Quanto ao Windows 7 e também aos principais
navegadores da Internet, analise as afirmativas abaixo,
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):
( ) Google Chrome não pode ser instalado no Windows 7.
( ) Windows Explorer é o principal navegador do Windows
7.
( ) O navegador Opera pode ser instalado no Windows 7.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo:
a) V - F - F
b) F - F - V
c) F - V - V
d) V - V - F
40) O software livre que é compatível com os formatos
do Microsoft Office 2003/2007/2010 (Word, Excel e
Power Point), e disponível para o Sistema Operacional
Windows (XP/7/8), é o:
a) LibreOffice
b) WinZip
c) OpenDrive
d) DropBox

6 cm e 8 cm, então a medida da hipotenusa do maior
triângulo, em cm, é:
a) 12
b) 18
c) 10
d) 15

41) Referente aos conceitos de segurança da informação
aplicados a TIC, assinale a alternativa que NÃO
representa tipicamente um malware:
a) worm
b) trojan
c) spyware
d) hacker

35) Os pontos de coordenadas (-3, 2) e (1, 10) são
elementos de uma função de primeiro grau. Então para
que o ponto (x, 6) seja um elemento dessa função,o
valor de x deve ser:
a) 2
b) 1
c) – 1
d) – 2

42) No processo de formatação de um disco rígido o
sistema de arquivos padrão que deverá ser utilizado
para permitir o uso do Sistema Operacional Windows
(XP/7/8) é o:
a) FAT 64
b) HPFS
c) WINFS
d) NTFS

INFORMÁTICA BÁSICA

43) Em uma planilha eletrônica Excel, do pacote
da Microsoft Office 2003/2007/2010, a fórmula
=SOMA(B3:C4) é equivalente a:
a) =B3+B4+C3+C4
b) =B3+C4
c) =BC3+BC4
d) =B1+B2+B3+C1+C2+C3+C4

36) Quanto aos principais e mais conhecidos protocolos
específicos de e-mail, analise as afirmativas abaixo e
assinale a alternativa correta:
I - TCP
II - POP
III - SMTP
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas
b) I, II e III estão corretas
c) I e III, apenas
d) II e III, apenas
37) Um exemplo típico e clássico de uma rede de
computadores do tipo WAN (Wide Area Network) é a
própria:
a) rede local
b) Internet
c) rede metropolitana
d) rede Wi-Fi
38) Tanto em hardware como em software utiliza-se do
conceito de bit (Binary Digit). O bit é representado
matematicamente por:
a) 1 e -1
b) 1 e 2
c) 0 e 1
d) A e B
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44) Leia a frase abaixo referente a lixeira do Sistema
Operacional Windows (XP/7/8):
“Com a tecla ______ pode-se mover um arquivo para
a lixeira e depois podendo ser restaurado. No entanto,
com as teclas ______ exclui-se diretamente o arquivo
sem enviar para a lixeira”.
Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:
a) Delete / Ctrl+Delete
b) Esc / Shift+Esc
c) Delete / Shift+Delete
d) Alt / Ctrl+Alt
45) Para iniciar uma apresentação, desde o começo,
desenvolvida no Powerpoint do pacote da Microsoft
Office 2003/2007/2010, deve-se utilizar especificamente
a tecla:
a) F5
b) F2
c) F1
d) F12
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ATUALIDADES
46) O Brasil é o oitavo país do mundo em produção de
energia eólica. Em 2016, o Brasil ultrapassou a Itália no
ranking e passou ocupar a nona posição. Atualmente
(2018), o Brasil conta com 12,76 GW (gigawatts) de
capacidade de energia instalada, contra os 12,39 GW
(gigawatts) do Canadá. A China, ocupa a primeira
posição, seguida pelos Estados Unidos, Alemanha,
India, Espanha, Reino Unido e França. A energia eólica
é obtida através ________________________________.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
a) De reaproveitamento de vapores de gás estufa
b) Da força da água (marés)
c) Da queima da mistura de óleo mineral sintético e semisintético
d) Da força do vento
47) Desenvolvimento Sustentável é um assunto em pauta.
Resumidamente, pode-se dizer que desenvolvimento
sustentável é a capacidade de utilizar os recursos e os
bens da natureza sem comprometer a disponibilidade
desses elementos para as gerações futuras. Com
base neste conceito, sobre exemplos de medidas
sustentáveis, analise as afirmativas abaixo e assinale
a alternativa correta.
I. Reaproveitamento do lixo reciclável.
II. Reuso da água por indústrias.
III. Utilização da energia solar e eólica.
IV. Agricultura orgânica.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I, II e IV, apenas
c) II e IV, apenas
d) I, II e III, apenas
48) Em 1964, Martin Luther King ganhou o prêmio Nobel
da Paz, aos 35 anos, tornando-se a pessoa mais jovem
a receber o prêmio na época. Em 2018 completam-se
50 anos de sua morte. Em 4 de abril de 1968, o norteamericano era assassinado com um tiro, na sacada do
quarto de um hotel, aos 39 anos de idade. Martin Luther
King entrou para a história como um símbolo da luta
_______________________________.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
a) Contra a participação dos Estados Unidos na Guerra
do Golfo
b) Contra a pena de morte
c) Contra o racismo
d) Contra a matança dos índios no oeste dos Estados
Unidos
49) O príncipe Harry e a atriz norte-americana Meghan
Markle casaram-se em 19/05/2018 na Capela de São
Jorge, no castelo de Windsor. Com isso, Meghan
é mais uma plebeia a se tornar membro da realeza
________________, concretizando o enlace que, nas
semanas que antecederam a cerimônia, tomou conta
dos noticiários em todo o mundo. Assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna.
a) Da Inglaterra
b) Da Suécia
c) De Mônaco
d) Da Bélgica
50) Na grande luta contra a corrupção no Brasil nos últimos
anos, o Supremo Tribunal Federal (STF) é mencionado
atualmente (2018) com grande intensidade em todas
as mídias do país. A guarda da Constituição é de
competência do STF, que é composto por um conjunto
de ministros, sendo todos brasileiros natos.
Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de
ministros que compõe o STF.
a) Seis
b) Onze
c) Cinco
d) Doze

51) Ao Supremo Tribunal Federal (STF) cabe, entre outros,
a guarda da Constituição Brasileira. As decisões
tomadas pelos ministros do STF têm por base a
Constituição, sobre a qual ouvimos falar regularmente
nas mídias do país, principalmente após deflagrada a
Operação Lava Jato (2014). Assinale a alternativa que
apresenta o ano em que a Constituição da República
Federativa do Brasil vigente (2018) foi promulgada.
a) 1888
b) 2008
c) 1998
d) 1988
52) O Brasil assiste ao aumento crescente e significativo
da violência. A cada ano que passa, o número de
mortes violentas aumenta. A taxa de feminicídios no
Brasil é a quinta maior do mundo, segundo a Agência
Brasil. São 4.473 homicídios dolosos em 2017, um
aumento de 6,5% em relação a 2016. Com relação a
definição de feminicídio, analise as afirmativas abaixo
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Todo roubo seguido de morte de mulheres.
( ) Todo e qualquer assassinato de mulheres.
( ) Homicídio praticado contra a mulher pelo simples fato
dela ser mulher.
( ) Todo homicídio com morte violenta.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.
a) V, V, V, F
b) F, F, V, F
c) F, V, V, F
d) F, F, F, V
53) Donald Trump anunciou que está tirando os Estados
Unidos do Acordo de Paris. Trump disse que o acordo
prejudica os interesses nacionais americanos. O
presidente americano diz não ter nada contra o acordo
que deixou, mas que o considera injusto com os
americanos, por prejudicar sua competitividade.
Assinale a alternativa correta que contém os objetivos
do Acordo de Paris.
a) Controle e legislação sobre o desenvolvimento e venda
de armas
b) Medidas que protegem as leis e direitos autorais,
coibindo e eliminando a pirataria, fortalecendo a
economia global
c) Metas para reduzir poluição emitida por fábricas,
veículos e desmatamento e, desta forma, limitar o
aumento da temperatura do planeta
d) Controle sobre o enriquecimento de urânio para fins
armamentistas
54) Documentos que vieram a público em maio de 2018,
mostram novos fatos sobre a participação do Estado
em determinadas ações tomadas contra opositores
da ditadura militar no Brasil. De acordo com registros
da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados
Unidos, os generais Ernesto Geisel, presidente do
Brasil à época (1974 a 1979), e João Figueiredo, então
diretor do Serviço Nacional de Informações (SNI), e que
assumiu a Presidência da República depois de Geisel,
sabiam e concordaram com a ______________________
destes opositores.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
a) Proibição de trabalho em serviços públicos
b) Proibição de voto nas eleições
c) Prisão perpétua
d) Execução sumária
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55) Bitcoin é considerada a primeira moeda digital mundial
descentralizada, responsável pelo ressurgimento do
sistema bancário livre. Em 2017, esta moeda digital
valorizou 1400% (por cento) e atingiu a maior cotação
da história: mais de 19 mil dólares.
Analise as afirmativas sobre Bitcoin e assinale a
alternativa correta.
I. É uma moeda que não existe fisicamente.
II. É uma moeda totalmente virtual.
III. A sua emissão é controlada por um Banco Central.
IV. Ela é produzida por milhares de computadores, através
de um processo chamado “mineração”.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I, II e IV, apenas
c) I e II, apenas
d) II e IV, apenas
CONHECIMENTOS GERAIS DO ESTADO DE SERGIPE
56) Observe a figura a seguir, a qual apresenta as bacias
hidrográficas que banham o estado do Sergipe.

Figura 1: Bacias hidrográficas do Sergipe. Fonte: Grupo
Acqua (2018).

Assinale a alternativa que relaciona corretamente
os números indicados no mapa ao nome da bacia
hidrográfica:
a) 1 – Japaratuba; 4 – Doce; 5 – Real; 7 – Paraíba
b) 1 – Sergipe; 4 – Doce; 5 – São Miguel; 7 – Japaratuba
c) 1 – São Francisco; 4 – Sergipe; 5 – Vaza Barris; 7 –
Piauí
d) 1 – Paraíba; 4 – São Miguel; 5 – Piauí; 7 – São Francisco
57) O clima é um dos elementos geográficos mais
importantes, influenciando na distribuição da
vegetação, dos animais, dos solos, entre outros. Com
relação às características climáticas do estado do
Sergipe, assinale a alternativa correta.
a) O sertão sergipano tem o clima semiárido como
predominante
b) A faixa do agreste sergipano é marcada pelo clima
subtropical
c) O litoral do Sergipe tem como predominante o clima
equatorial quente e úmido
d) A faixa interior do Sergipe está associada ao clima
tropical desértico
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58) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divide o estado do Sergipe em três mesorregiões:
Sertão Sergipano, Agreste Sergipano e Leste
Sergipano. Com relação à localização dos municípios
sergipanos, assinale a alternativa incorreta:
a) O município de Carira está localizado na mesorregião
do Sertão Sergipano
b) O município de Nossa Senhora Aparecida está
localizado na mesorregião do Agreste Sergipano
c) O município de Nossa Senhora do Socorro está
localizado na mesorregião do Leste Sergipano
d) O município de Lagarto está localizado na mesorregião
do Agreste Sergipano
59) O último censo demográfico brasileiro foi realizado no
ano de 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Em relação aos dados populacionais
de Sergipe, com base no censo de 2010, atribua valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F):
( ) A população do Sergipe foi contabilizada em 5.068.017
habitantes.
( ) O Sergipe é o menor estado em contingente
populacional do Brasil.
( ) O Sertão Sergipano concentra as menores taxas de
densidade populacional do estado.
( ) O Leste Sergipano concentra as maiores taxas de
densidade populacional do estado.
( ) O município mais populoso do estado é a capital
Aracaju.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) F, F, V, V, V
b) F, V, V, V, V
c) V, V, F, F, F
d) V, F, F, F, F
60) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que
completa correta e respectivamente as lacunas:
Considerando a dinâmica da paisagem atual, unidades
de paisagem na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe
podem ser identificadas com base na caracterização
geológica-geomorfológica-vegetacional,
evidenciandose três unidades de paisagem que se diferenciam
em subambientes. Na unidade ________________ a
elevação não excede 40 metros e a declividade encontrase em torno de 0 – 2 %, típico de um relevo plano. Nas
(nos) ________________ as altitudes encontram-se em
torno de 80 a 160 metros, com declividade de 2 – 6 %,
destacando-se em termos vegetacionais o cerrado e os
campos antrópicos, utilizados para o cultivo da cana-deaçúcar. Na unidade ________________ a altitude não
ultrapassa 320 metros, com declividade apresentando
variações, principalmente entre 0 – 2 % e clima dominante
do tipo subúmido seco a semiárido (CARVALHO; SOUTO,
2011).
a) Planícies Costeiras, Cordilheiras Costeiras, Tabuleiros
Costeiros
b) Pediplanos Interioranos, Cordilheiras Costeiras,
Planícies Costeiras
c) Pediplanos
Interioranos,
Planícies
Costeiras,
Cordilheiras Costeiras
d) Planícies Costeiras, Tabuleiros Costeiros, Pediplanos
Interioranos
61) “O Brasil é formado por seis biomas de características
distintas [...]. Cada um desses ambientes abriga
diferentes tipos de vegetação e de fauna” (MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, 2018). Assinale a alternativa que
indica corretamente os dois principais biomas que se
desenvolvem no estado do Sergipe:
a) Cerrado e Agreste
b) Mata Atlântica e Cerrado
c) Mata Atlântica e Caatinga
d) Agreste e Caatinga
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62) O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional) atua em Sergipe, desde 1937. O estado possui
inúmeros patrimônios vinculados ao ciclo econômico
da cana-de-açúcar, representado por antigas capelas
de engenhos, igrejas e casarões, tanto na zona rural
como nas áreas urbanas e importantes acervos de
arte sacra dos séculos XVIII e XIX, presentes nas duas
cidades históricas de São Cristóvão e Laranjeiras
(IPHAN, 2018).
Sobre as cidades de São Cristóvão e Laranjeiras,
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. O tombamento do conjunto arquitetônico, urbanístico
e paisagístico de Laranjeiras ocorreu devido à sua
importância no desenvolvimento da região, identificado
pela presença do primeiro porto.
II. No início do século XIX, Laranjeiras ainda era muito
importante como um grande centro comercial e
exportador, o que levou o governo a designá-la como a
primeira Alfândega de Sergipe.
III. A primeira capital do atual estado de Sergipe,
Laranjeiras, é considerada a segunda cidade mais
antiga do Brasil. Durante o período da União Ibérica
(1641 – 1660), a cidade foi praticamente destruída.
IV. A Igreja e Convento de São Francisco, as Igrejas de
Nossa Senhora das Vitórias, a do Rosário dos Homens
Pretos e de Nosso Senhor dos Passos, são exemplos
de edifícios históricos tombados pelo IPHAN em São
Cristóvão.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas
b) I e IV, apenas
c) IV, apenas
d) I, III e IV, apenas
63) A história da capital de Sergipe, Aracaju, antigo povoado
Santo Antônio de Aracaju é uma das mais inusitadas.
Sua fundação ocorreu inversamente ao convencional.
Ou seja, não surgiu de forma espontânea como as
demais cidades, foi planejada especialmente para ser
a sede do Governo do Estado (IBGE, 2018).
Sobre a cidade de Aracaju, assinale a alternativa
incorreta:
a) As terras onde hoje se encontra o município de Aracaju
pertenciam ao cacique Serigy, que compreendia desde
as margens do rio Sergipe até as margens do rio VazaBarris. Em 1590, Cristóvão de Barros atacou as tribos
do cacique Serigy e de seu irmão Siriri, matando e
derrotando os índios
b) As terras de Aracaju originaram-se das sesmarias, doadas
a Pero Gonçalves por volta de 1602. Compreendiam 160
quilômetros de costa, que iam da barra do Rio Real à
barra do Rio São Francisco, onde em todas as margens
do estuário não existia uma vila sequer. Apenas eram
encontrados arraiais de pescadores
c) Para planejar a cidade em linhas retas, aterraramse vales e elevou-se nos montes de areia; ocorrem
desapropriações onerosas e desnecessárias. A única
exceção foi que a Rua da Frente ganhasse uma curva,
criando a bela avenida que margeia o rio Sergipe
d) Como cidade projetada, Aracaju nasceu em 1855 por
necessidades econômicas, para substituir Laranjeiras,
que era a antiga sede da Capitania de Sergipe Del Rey,
mas que se situava longe do mar, atendendo à pressão
de senhores de engenho

64) Sobre o processo de ocupação e formação territorial
do estado do Sergipe no início da colonização do
Brasil, assinale a alternativa incorreta.
a) Inicialmente, a ocupação se deu com a investida dos
jesuítas, sob o pretexto da catequização dos indígenas.
Logo após, acontece a instalação definitiva dos
portugueses nas terras sergipanas, pela necessidade
de comunicação entre Salvador e Olinda
b) No litoral, Portugal procurou garantir a posse da terra
pelo povoamento e ocupação, com a finalidade de
eliminar a influência francesa, cuja aliança com os
indígenas ameaçava os domínios portugueses
c) A Capitania de Sergipe, localizada entre as prósperas
capitanias de Pernambuco e Sergipe, foi doada para
Francisco Pereira Coutinho em 1534, responsável pela
fundação da cidade-forte de São Cristóvão
d) A colonização e o povoamento sergipano foram
efetuados no sentido sul-norte, dando-se prioridade a
ocupação das margens e das barras dos rios, tendo
como ponto de partida o rio Real
65) “Em Sergipe, a Proclamação da República não
encontrou resistência aberta que viesse comprometer
a implantação do regime republicano entre os que
detinham o comando político da então Província.
A adesão foi imediata (...). Para presidir o Estado foi
empossada, em 17 de novembro de 1889, uma Junta
Governativa que constituiu o Governo Provisório,
composto por Antônio José de Siqueira Meneses,
Vicente Luís de Oliveira Ribeiro e Baltasar Góis. A
Junta Governativa ficou no comando do Estado até 09
de dezembro de 1889 quando então foi empossado o
primeiro Presidente de Sergipe” (OLIVEIRA, 2008).
Assinale a alternativa que indique o nome do primeiro
Presidente de Sergipe, equivalente hoje ao cargo de
Governador do Estado:
a) Lourenço Freire de Mesquita Dantas
b) Felisbelo Firmo de Oliveira Freire
c) Vicente Luís de Oliveira Ribeiro
d) Augusto César da Silva
NOÇÕES DE DIREITO
66) No que se refere ao Histórico dos Direitos Humanos,
assinale a alternativa incorreta:
a) A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948
representa uma resposta civilizatória em face das
atrocidades que ocorreram durante a segunda guerra
mundial
b) Os direitos humanos surgiram com a declaração
universal dos direitos humanos
c) O movimento contemporâneo pelos direitos humanos
teve origem na reconstrução da sociedade ocidental ao
final da segunda guerra mundial
d) Os direitos humanos representam reivindicações
universalmente válidas, independentemente do fato de
serem reconhecidas ou não pelas leis
67) Com relação ao Histórico dos Direitos Humanos, em
particular, em atenção ao preceituado na Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, assinale a
alternativa que não corresponde ao texto da citada
Declaração:
a) Diante da necessidade de se reprimir os crimes, será
admitida a possibilidade de imposição de pena mais
grave do que a que era aplicável no momento em que
o ato delituoso foi cometido
b) Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em
que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar
ao seu país
c) Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se
inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente
provada no decurso de um processo público em que
todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam
asseguradas
d) Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua
nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade
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68) Assinale a alternativa que não se apresenta em
consonância com as justificativas delineadas na
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948:
a) Os Estados Membros se comprometeram a promover,
em cooperação com as Nações Unidas, o respeito
universal aos direitos e liberdades fundamentais do
homem e a observância desses direitos e liberdades
b) O desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a
consciência da Humanidade
c) O reconhecimento da dignidade inerente a todos os
membros da família humana e seus direitos iguais e
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e
da paz no mundo
d) É essencial que os direitos do homem sejam protegidos
pelo império da lei, para que o homem possa ser
compelido, como último recurso, à rebelião contra a
tirania e a opressão
69) A Constituição Federal da República autoriza o
ingresso na casa, sem o consentimento do morador,
na seguinte hipótese:
a) a qualquer hora do dia ou da noite, em caso de desastre,
para prestar socorro
b) somente durante o dia, no caso de flagrante delito de
contravenção
c) a qualquer hora do dia ou da noite, mediante
determinação judicial
d) somente durante a noite, no caso de flagrante delito de
crime
70) Assinale a alternativa correta. No que se refere aos
direitos fundamentais, assim dispõe a Constituição
Federal da República:
a) É livre a locomoção no território nacional em tempo
de paz ou de guerra, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens
b) Assegura-se com exclusividade aos agentes políticos
o acesso à informação, resguardando-se o sigilo da
fonte, quando necessário à segurança do Estado
c) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente
d) É permitido ao cidadão exercer qualquer profissão,
ofício ou trabalho, sem qualquer tipo de ressalva
71) A Constituição Federal da República não assegura,
nos termos legais:
a) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico
das obras que criarem ou de que participarem
aos criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas
b) a proteção à reprodução da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas
c) a proteção às participações individuais em obras
coletivas
d) o direito do cidadão de fiscalizar a administração
pública e de aplicar sanções no exercício do poder de
polícia
72) A Constituição Federal da República não assegura,
independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição para mitigação do direito adquirido
ou do ato jurídico perfeito
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para
defesa de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal
c) o direito de petição aos Poderes Públicos contra o
abuso de poder ou à ilegalidade
d) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos
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73) A Constituição Federal da República não proíbe a
aplicação de penas:
a) de banimento
b) de perda de bens
c) de trabalhos forçados
d) perpétuas
74) Assinale a alternativa onde se apresenta a modalidade
de licitação destinada a adquirir bens e serviços
comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em
sessão pública, por meio de propostas e lances, para
classificação e habilitação do licitante com a proposta
de menor preço.
a) pregão
b) tomada de preços
c) consulta
d) leilão
75) O “Habeas Data” não se presta a:
a) retificar dados, quando não se prefira fazê-lo por
processo sigiloso, judicial ou administrativo
b) assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante, constantes de registros de
entidades governamentais
c) anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade
de que o Estado participe
d) assegurar o conhecimento de informações relativas à
pessoa do impetrante, constantes de bancos de dados
de entidades de caráter público
76) No que diz respeito ao mandado de segurança, assinale
a alternativa incorreta:
a) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado
por partido político com representação no Congresso
Nacional
b) o mandado de segurança deverá ser concedido para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público
c) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado
por organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados
d) o mandado de segurança deverá ser concedido sempre
que a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e
à cidadania
77) Assinale a alternativa que se encontra em
contrariedade com os direitos sociais, como tais
previstos expressamente na Constituição Federal da
República:
a) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança
b) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e oitenta dias
c) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo
no mínimo de trinta dias, nos termos da lei
d) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal
78) Assinale a alternativa correta. Com relação à liberdade
de associação profissional ou sindical, assim dispõe
a Constituição Federal da República:
a) não é dado à lei exigir autorização estatal para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão
competente, sendo que a interferência e a intervenção
na organização sindical são vedadas ao Poder Público
b) não se permite a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
econômica ou profissional, na mesma base territorial
c) faz-se obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho
d) ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, exceção feita às
questões de ordem administrativa

IBFC_05 - VERSÃO C

79) Com relação ao direito de greve, assinale a alternativa
incorreta:
a) A Constituição Federal assegura o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir sobre a
oportunidade de exercê-lo
b) É vedada a realização de greve em atividades
essenciais
c) A Constituição Federal assegura o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir sobre os
interesses que devam por meio dele defender
d) Os abusos cometidos no exercício do direito de greve
sujeitam os responsáveis às penas da lei
80) Assinale a alternativa correta. Apresenta-se como
direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
a) remuneração do trabalho diurno superior à do noturno
b) irredutibilidade do salário, sem qualquer ressalva
c) duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
d) seguro-desemprego, em caso de desemprego
voluntário
81) A Constituição Federal da República afirma que a
soberania popular será exercida pelo sufrágio universal
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante determinados
instrumentos, dentre os quais não se encontra:
a) o plebiscito
b) a iniciativa popular
c) o referendo
d) a ação popular
82) O voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios para:
a) os cidadãos maiores de setenta anos
b) os cidadãos maiores de dezoito anos
c) os cidadãos analfabetos
d) os cidadãos maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos
83) Para que possa ser considerado elegível, o candidato
deverá preencher o requisito de idade mínima de:
a) vinte e um anos para Governador e Vice-Governador
de Estado e do Distrito Federal
b) vinte anos para Deputado Federal, Deputado Estadual
ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz
c) dezoito anos para Vereador
d) trinta anos para Presidente e Vice-Presidente da
República e Senador
84) Assinale a alternativa correta. No que se refere ao
tema da “liberdade individual”, assim preceitua
expressamente a Convenção Interamericana de
Direitos Humanos:
a) Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das
razões da sua detenção e notificada, sem demora, da
acusação ou acusações formuladas contra ela
b) O processo penal deve ser público, salvo no que for
necessário para preservar os interesses da justiça
c) A confissão do acusado só é válida se feita sem coação
de nenhuma natureza
d) O acusado absolvido por sentença passada em julgado
não poderá ser submetido a novo processo pelos
mesmos fatos

85) Assinale a alternativa correta. No que diz respeito
ao tema da “proteção da honra e da dignidade”,
assim discorre de forma expressa a Convenção
Interamericana de Direitos Humanos:
a) A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra,
bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou
religioso que constitua incitação à discriminação, à
hostilidade, ao crime ou à violência
b) Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito
a que seus filhos ou pupilos recebam a educação
religiosa e moral que esteja de acordo com suas
próprias convicções
c) A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura
prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a
eles, para proteção moral da infância e da adolescência
d) Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias
ou abusivas em sua vida privada, na de sua família,
em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de
ofensas ilegais à sua honra ou reputação
86) De acordo com os ditames constitucionais, compete
às Polícias Militares:
a) exercer as funções de polícia aeroportuária, de
fronteiras e marítima
b) a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
c) na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
ferrovias federais
d) as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais comuns
87) Assinale a alternativa correta. O crime de ameaça é de
ação penal:
a) privada, exclusiva
b) pública condicionada à representação do ofendido ou
de seu representante legal
c) privada, subsidiária da pública
d) pública incondicionada
88) No crime de furto simples a titularidade da ação penal:
a) é do Ministério Público
b) é da vítima, concorrentemente com o Ministério Público
c) é da vítima, exclusivamente
d) é da vítima e do seu representante legal
89) Integram a administração indireta, na qualidade de
pessoas jurídicas de direito privado:
a) as agências reguladoras e as agências executivas
b) as autarquias e as fundações de direito privado
c) as sociedades de economia mista e as empresas
públicas
d) os órgãos do terceiro setor e os consórcios públicos
90) Assinale a alternativa que apresenta características
inerentes aos contratos administrativos:
a) prazo indeterminado e comutatividade
b) informalidade e onerosidade
c) imutabilidade e equilíbrio negocial
d) caráter personalíssimo e presença de cláusulas
exorbitantes
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