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V e rifiq u e se e s ta
LETRA é a m e s m a
do seu C a rtã o
d e R espostas.
DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE
DE MAHATMA GANDHI PARA EXAME GRAFOTÉCNICO.
"Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer!"
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

ATENÇÃO
•

• Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de inicio da prova.

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

• ESTE CADERNO CONTÉM 80 (OITENTA) QUESTÕES
□ E MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA-A, B, C . D e E - CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

• Siga, atentam ente, a form a correta de
preenchim ento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.
• Não haverá substituição do Cartão de Respostas
porerro do candidato.

Por motivo de segurança:
Quantidade de
questões

Valor de cada
questão

L ín g u a P o rtu g u e s a

10

1,0

A tu a lid a d e s

10

1,0

C o n h e c im e n to R e g io n a l

15

1,0

N o ç õ e s d e In fo rm á tic a

05

1,0

C o n h e c im e n to s E s p e c ífic o s

40

2 ,0

Disciplinas

•

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

•

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

■ O c a n d i d a t o só p o d e r á r e t i r a r - s e
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;
■ Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;
■ O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
meio. O d e s c u m p rim e n to dessa
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e
■ Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.
• Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

BOA PROVA!
www.funcab.org

• Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.
• O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

C____________LÍNGUA PORTUGUESA____________ )
Leia o texto
propostas.

abaixo

e responda

às

contaminou as políticas de segurança pública do Rio
nas últimas décadas. A atual experiência das UPPs
reforça a ideia de que com planejamento e uma
gestão a salvo de ingerências políticas, é possível,
sim, combater a criminalidade. A ocupação das
favelas pela polícia também ajuda a desconstruir o
mito de que os bandidos ali encastelados compõem
um grupo de criminosos tão organizados quanto
invencíveis. Eles não o são. Quando o estado se
impõe, os resultados se fazem notar - e a cidade
como um todo se beneficia disso. Para se ter uma
ideia, no entorno das áreas em que as UPPs foram
implantadas, os imóveis se valorizaram até 300% em
um ano e a frequência escolar subiu 30%. Avanços
como esses em lugares tão pobres e violentos não
deixam dúvida quanto à necessidade de que essa
política seja perm anen te-e irreversível.

questões

A liberdade chega aos morros
Ao fincar a bandeira do Brasil e a do Batalhão
de Operações Especiais (Bope) numa laje que servia
como QG de traficantes, um grupo de policiais da
tropa de elite do Rio de Janeiro marcava, na semana
passada, a retomada do poder em um conjunto de
sete violentas favelas da Zona Norte - a maior
operação dessa natureza já feita em morros cariocas.
Ela é parte de um programa para estabelecer bases
permanentes da polícia em áreas sob o jugo do
trá fic o , as cham ad as U nida des de P o lícia
Pacificadora (UPPs), que já devolveram ao estado o
controle de territórios em catorze favelas. Nas mãos
de criminosos portrês décadas e palco de sangrentos
confrontos entre policiais e traficantes, o Borel, o
m aior entre os m orros ocupados na últim a
quarta-feira, chamou atenção: enquanto os 280 PMs
tomavam as vielas, não se ouviu ali um único tiro.
Cena rara, ela é o retrato de uma ação planejada nos
últimos seis meses, que envolveu o setor de
inteligência da polícia e foi precedida de quatro
operações menores, nas quais já haviam sido
capturados traficantes como Bill do Borel, o chefão
local. Além disso, o Secretário de Segurança, José
Mariano Beltrame, decidiu tornar púbiica a operação,
com o propósito declarado de provocara debandada
dos bandidos - o que de fato ocorreu. Dai só ter
havido uma prisão. Ju stifica B eltram e: “ Se
estivessem lá, jamais conseguiriamos retomar o
poder sobre territórios sem um banho de sangue”.
Isso faz refletir sobre a real capacidade de o
estado reaver o comando nos morros mais lucrativos
para o tráfico que o Borel, de onde os bandidos
evidentem ente não querem sair. Diz Pedro
Strozenberg, especialista em segurança pública: “A
ocupação dessas favelas pelo poder público vai
requerer muito mais homens e uma verdadeira
estratégia de guerra, algo que não se viu até aqui".
É o caso do Complexo do Alemão, também na
Zona Norte, o maior conjunto de favelas do
Rio, com 130 000 habitantes (justamente onde estão
refugiados agora os traficantes do Borel, segundo a
polícia). Estima-se que circulem por ali 300 bandidos
armados com mais de uma centena de fuzis de
guerra. Outra dificuldade em tomar o complexo das
mãos dos traficantes diz respeito à sua intrincada
geografia: entrecortado de morros acidentados que
atingem quase 200 metros de altura e pontuado por
centenas de vielas labirínticas, o Alemão impõe um
grau de dificuldade à polícia que não se compara ao
do Borel - mas é preciso que ela o ocupe.
Adecisão do estado de retomar o controle das
fa v e la s c a rio c a s rom pe com a ló g ic a da
complacência e da frouxidão com a bandidagem, que

(FRANÇA, Ronaldo. Revista Veja, 05/05/2010.)

( Questão 01 )--------------------------------------------------------De acordo com a leitura do texto:
A) 5 ocupação de outras cemun nades que seriam
mais lucrativas para o tráfico não vão requerer um
contingente tão grande de policiais como foi
necessário no morro do Borel.

B) o anúncio de que os policiais invadiríam o morro
foi uma estratégia do Secretário de Segurança
para evitar um confronto maior entre policiais e
traficantes.
C) o texto critica as estratégias empregarias pela
polícia do Rio de Janeiro, atentando para o fato de
que as medidas tomadas não são mais capazes
de reverter a situação.
D) o deslize do Secretário de Segurança provocou a
fuga dos traficantes do m orro do Borel,
prejudicando o sucesso da operação.

E) a intrincada geografia do Conr pfcXb GOAIomie, ns
Zona Norte do Rio, com suas ruas estreitas,
favorece a ocupação das Unidades de Polícia
Pacificadora.

©

( Questão 02 )---------------------------------------------------------

( Questão 04 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que, mantendo a coerência
verbal, a oração destacada foi corretam ente
desenvolvida.

O pronome destacado no trecho abaixo funciona
como elemento de coesão para evitar a repetição da
palavra:

“AO FINCAR A BANDEIRA DO BRASIL E A DO
BATALHAO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (BOPE)
NUMA LAJE que servia como QG de traficantes, um
grupo de policiais da tropa de elite do Rio de Janeiro
marcava, na semana passada, a retomada do poder
em um conjunto de sete violentas favelas da Zona
Norte...”

“ ...o Alemão impõe um grau de dificuldade à polícia
que não se compara ao do Borel - mas é preciso que
ela O ocupe.”

A) Enquanto fincava a bandeira dc Bras.il e a do
Batalhão de Operações Especiais (Bope) numa
laje...

C) grau.

A) polícia
Bi Alemão

D) Borel
Ei dificuldade

Bi Parçi que fincasse a bandeira do Brasil s 5 do
Batalhão de Operações Especiais (Bope) numa
laje...
C) Emhors fincasse a bandeira rin Brasil e a do
Batalhão de Operações Especiais (Bope) numa
laje...
D) Se fincasse a bandeira do Brasil e g do Batalhão
de Operações Especiais (Bope) numa laje...
E) Já que fincou a bandeira do Brasil e a do Batalhão
de Operações Especiais (Bope) numa laje...

( Questão 05 )--------------------------------------------------------O substantivo QUARTA-FEIRA (parágrafo 1) foi
formado pelo processo de:
A) derivação prefixai.
B) derivação sufixai.
C) composiçãoporaglutinação.
D) derivação parassintética.
E) composição porjustaposição.

( Questão 03 )--------------------------------------------------------( Questão 06 )--------------------------------------------------------Observe o trecho transcrito do segundo parágrafo:
“ ...de onde os bandidos evidentemente não querem
sair.” Se trocarmos o verbo SAIR pelo verbo VOLTAR,
que preposição deve ser colocada antes do pronome
ONDE?
A) a
B) em
1 para
) por
com

Assinale a opção em que a forma verbal está
coerente com a nova redação do trecho abaixo.
‘“ A ocupação dessas favelas pelo poder público VAI
REQUERER muito mais homens e uma verdadeira
estratégia de guerra, algo que não se viu até aqui'.”
A) Talvez a ocupação dessas favelas pelo poder
público REQUISESSE muito mais homens e uma
verdadeira estratégia de guerra, algo que não se
viu até aqui.
B) Talvez a ocupação dessas favelas pelo poder
público REQUER muito mais homens e uma
verdadeira estratégia de guerra, algo que não se
viu até aqui.
C) Talvez a ocupação dessas favelas pelo poder
público REQUEREU muito mais homens e uma
verdadeira estratégia de guerra, algo que não se
viu até aqui.
D) Talvez a ocupação dessas favelas pelo poder
público REQUERIA muito mais homens e uma
verdadeira estratégia de guerra, algo que não se
viu até aqui.
E) Talvez a ocupação dessas favelas pelo poder
público REQUEIRA muito mais homens e uma
verdadeira estratégia de guerra, algo que não se
viu até aqui.

)

( Questão 07 )---------------------------------------------------------

(

A oração destacada no fragmento abaixo expressa,
no contexto, ideia de:

( Questão 11 ;---------------------------------------------------------

‘“ SE ESTIVESSEM LÁ, jamais conseguiriamos
retomar o poder sobre territórios sem um banho de
sangue'.”

A) concessão

D e p o is de a b a la d o pela c ris e e c o n ô m ic a
internacional iniciada em 2008, o setor agrícola
brasileiro registrou desempenho espetacular em
2013. Nesse mesmo ano, o produto que liderou a
pauta das exportações do país foi:

B) causa

A) □ café

C) consequência

Bi a soja.

D) condição.

C) a laranja.

Ei conformidade

D) o feijão.

( Questão 08 )---------------------------------------------------------

E) o açúcar.

Se passarmos a forma verbal destacada em: “...e FOI
PRECEDIDAde quatro operações menores...” para a
voz ativa, encontraremos:

( Questão 12 )--------------------------------------------------------Em março de 2013, a presidente da República, Dilma
Rousseff, promulgou a lei dos royalties do petróleo,
depois de acirrada disputa no Congresso Nacional,
que recusou a proposta original do Governo Federal
sobre a distribuição dos recursos do petróleo entre
estados e municípios. Sobre o assunto, é correto
afirmar que:

A) precederam,
B) precediam.
C) precederá
D) precedeu.

E) precedia.

A) a posição da presidente era em favor de uma
d istrib u içã o m ais ig u a litá ria das receitas
provenientes do petróleo, a qual não foi aceita
pelo Congresso.

( Questão 09 )--------------------------------------------------------O termo destacado em: “Além disso, o Secretário de
Segurança, José Mariano Beltrame, decidiu tornar
PÚBLICA a operação...” exerce a seguinte função
sintática:

B) a campanha "Veia, Dilma" recebeu apoio dos
estados produtores de petróleo, como Rio de
Janeiro e Espírito Santo.

Ai predicativo do objeto.
B) objeto direto

C) o gove rn o

federal propôs m udanças na
distribuição dos royalties de todo o petróleo do
país, mas o Congresso votou mudança apenas
para opré-sal.

C) predicativo do sujeito.
D) objeto indireto.

E) adjuntoadnominal.

D) os esiãdos s municípios prejudicados pela nova
lei reconheceram, contudo, a constitucionalidade
desta, não recorrendo ao Poder Judiciário.

( Questão 10 )--------------------------------------------------------Em um dos trechos abaixo a palavra destacada foi
empregada em sentido conotativo. Aponte-o.

E) a lei aprovada

TIRO."

B) "...a maior operação dessa natureza já fera em
MORROS cariocas."

quais

iá haviam

pelo C onere aso Nacional

beneficiou os estados e municípios produtores de
petróleo.

Ai "...tomavam as vielas, não se ouviu ali um único

C) '...nas

ATUALIDADES

sido capturados

TRAFICANTES como Bill do Borel...”
D) “Ac fincar a BANDEIRAdo Brasil e a do Batalhão
de Operações Especiais (Bope) numa laje..,"

E) “Nas mao? cfe Ciirnino'x.3 poí bês décadas e
PALCO de sangrentos confrontos entre policiais e
traficantes...”

©

( Questão 13 )---------------------------------------------------------

( Questão 1 5 ;---------------------------------------------------------

As eleições municipais de março deste ano na
França, nas quais o partido Frente Nacional saiu
vitorioso em 11 cidades, chamaram a atenção para o
avanço da direita radical no país. Liderado por Marine
Le Pen, a Frente Nacional defende:

Em setembro de 2006, o diplomata brasileiro Roberto
Azevedo assumiu a direção-geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC), instituição encarregada
de liberalizar e ampliar o comércio internacional.
Desde 2006, as negociações entre países ricos e
emergentes estão emperradas na OMC. Um dos
grandes desafios de Azêvedo à frente da instituição é:

A) a deportação de imigrantes desempregados
B) o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A) abrir unilateralmente o mercado brasileiro para os

C) a legalização da maconha e de outras drogas.

produtos industriais dos países ricos.

D) a União Européia (UEj e a moeda únics do bloco,
oEuro.

E) o extermínio de grupos árnicoe minoritários
radicados no país.

( Questão 14 ;--------------------------------------------------------Em abril de 2013, Nicolás Maduro assumiu o controle
político da Venezuela após a morte de seu
a n te ce sso r- o líder socialista Hugo Chávez - à frente
do país desde 1998. É correto afirmar que Maduro:

A) desligou a Venezuela do Bloco Bolivariano do qual

B) abrir o mercado interne cios países ricos, a fim cie
favorecer o comércio entre estes e os países
emergentes, como o Brasil.
C) impor medida? protecionistas, como cobrança de
impostos sobre importação de produtos, a fim de
amparar a produção agrícola e industrial do país.

D) reverter a balança m m ercial negativa do E.rasil,
que, no ultimo ano, gastou mais com importações
do que arrecadou exportando.

E) aumentar somente as exportações brasileiras de
produtos industriais.

o país fora I ídersob o governo de Chávez.

B) amarga em meio à crise política por que passa o
país, decorrente, em grande parte, da escassez
de dólares e da inflação alta.
C) enfrenta atualmente forte oposição doa países da
União das Nações Sul-Americanas (Unasul),
dentre os quais o Brasil.

D) foi eleito com ampin apo'o da classe média,
principal força de oposição ao governo de Chávez
no país.

E) diminuiu o controle do Estado sobre setores
industriais e stra tég icos
petrolífero, especialmente.

do

país,

com o

o

( Questão 16 )--------------------------------------------------------No mundo, hoje, há cinco países que se declaram
oficialmente comunistas: China, Coréia do Norte,
Vietnã, Laos e Cuba. Dentre esses, o país que
atualmente preocupa as potências capitalistas por
ameaçar aberta mente usar armas atômicas, que vem
desenvolvendo e testando, é:

Ai o Laos.
B) oVietnã.
C) a ilha de Cuba.

D) a Coréia do Norte.
Ei a China.

( Questão 17 )---------------------------------------------------------

( Questão 19 )---------------------------------------------------------

O Programa Mais Médicos, implantado pelo Governo
Federal em julho de 2013, conta com grande número
de profissionais cubanos, que atua na periferia das
grandes cidades e nos municípios isolados do Brasil.
O principal motivo por que esses profissionais da
saúde deixam seu país é:

Um dos desdobramentos recentes da crise na
Ucrânia foi a anexação da Crimeia pela Rússia.
Localizada em território ucraniano, na península do
mar Negro, a Criméia foi anexada após:

A) a repressão politic': na ilha.

cii.ir

persegue 03

médicos não filiados ao partido comunista
cubano.
B) a forte pressão da Organização Mundial da Saúde
(OMS) sobre Cuba para que seus médicos atuem
em outros paises.

C) s precarização dos serviços mériinos em Cuba,
notada especialmente na falta de hospitais e
equipamentos cirúrgicos.
D) a falta de oportunidade dos médicos cubanos para
aplicar em Cuba seus conhecim entos em
doenças tropicais.

A) viiória aperiada em referendo dos populares
favoráveis à anexação, que não contou com o
reconhecimento dos Estados Unidos e da União
Européia (UE).

B) movimento armado separatista, apoiado pelas
tropas russas, reconhecido, contudo, pelos
Estados Unidos e pela União Européia (UE).
C) acordo firmado entre o Parlamento da Crimeia s a
Rússia, sem consulta popular.

D) ocupação de seu território pelas tropas russas
com grande saldo de mortos entre a população
local.
E) declaração de independência do Parlamento local
e referendo popular em favor da anexação.

E) a baixa remuneração dos médicos em Cuba, em
comparação com os salários pagos à categoria
nos demais países da América Latina.

( Questão 18 )--------------------------------------------------------Atualmente, o Brasil é o país com o maior número de
assassinatos registrados no mundo - só em 2011,
mais de 52 mil, segundo dados do Ministério da
Saúde. Em relação à violência no país, é correto
afirmar que:

A) a taxa de homicídios explodiu nos últimos anos na
região Sudeste, a mais populosa do país.

B) os

ín d ic e s de h o m ic í d io d im in u ir a m
acentuadamente nas Regiões Norte e Nordeste
na última década.
C) os homicídios são, em ampla maioria, cometidos
contra a população de rendas média e alta, vítima
de assalto seguido de morte (latrocínio).
D) o homicídio é hoje a principal causa de mortes
entre jovens de 15 a 24 anos, segundo o Mapa
Violência de 2013.

E) a maior parte dos homicídios é provocada por
enfrentamentos religiosos, raciais ou étnicos.

( Questão 20 )--------------------------------------------------------Instituída em 2011 pela presidente Dilma Rousseff
para investigar violações de direitos humanos no
Brasil entre 1946 e 1988, a Comissão Nacional da
Verdade (CN V) divulgou, em maio de 2013, o relatório
do seu primeiro ano de trabalho. Focando suas
in ve stig a çõ e s no período do regim e m ilita r
(1964-1985), a Comissão divulgou em seu relatório
preliminarque:

A) o crime de tortura era praticado apenas contra os
participantes da luta armada no país.
B) a “tortura de opositores políticos" foi um
subterfúgio criado pelos grupos de esquerda que
atuavam no país à época para influenciar a
opinião pública contra o regime militar.
C) os nomes de tcaas as vítimas da ditadura foram
revelados já na década de 1980, com a
redemocratização do país.
□5 a tortura foi praiicamente extinta a partir cie 1968,
ocasião em que as in stituições m ilitares
começaram a rever os “excessos” do passado.
E) a prática cia tortura corno técnica de inierrogalório
já se dava antes da luta armada, tendo se
intensificado a partir desta.

( _________ CONHECIMENTO REGIONAL__________)
( Questão 21 )--------------------------------------------------------Segundo a Constituição do Estado de Rondônia, o
Estado cooperará com a União na proteção dos bens
indígenas, no reconhecimento de seus direitos
originários sobre terras que tradicionalmente ocupam
e no respeito a sua organização social, usos,
costumes, línguas e tradições.
É dever do Poder Público Estadual assegurar às
comunidades indígenas, em seu próprio habitat.

A) proteção e assistência social s de saúde,
respeitando-se a medicina nativa.
B) capacilação dos adultos para trabalhos na

( Questão 23 )--------------------------------------------------------Com a base nos dados divulgados pelo IBGE do
censo de 2010, o Estado de Rondônia possuía, na
ocasião, 25 aglomerados subnormals com cerca de
12.000 domicílios particulares nessas áreas. Na
maior parte desses domicílios, 0 abastecimento de
água ainda era feito de forma não adequada, por
meio de:

A) água da chuva armazenada em cisterna.
B) carro-pipa.
C) rede geral de distribuição.
D) poço ou nascente na propriedade.
E) poço ou nascente fora da propriedade.

construção civil de prédios públicos.

C) promoção do ensino obrigatório c? língua
portuguesa para as comunidades indígenas.

D) criação de pontos turísticos que rendem lucro e
independência financeira às aldeias.

E) construção de rodovias de acesso às aldeias para
facilitara integração entre os povos indígenas.

( Questão 22 )--------------------------------------------------------Segundo a Lei Complementar n° 76/1993 - Estatuto
da Polícia Civil do Estado de Rondônia, o
Diretor-Geral da Polícia Civil será escolhido a partir
de uma lista tríplice, com os três primeiros colocados,
eleitos pelos Delegados de Polícia de Classe
Especial do Quadro Estadual e mediante votação
secreta de todos os Delegados do mesmo Quadro.
A escolha do Diretor-Geral da Polícia Civil é
atribuição do:

A) Presidente do Tribunal de Justiça.
B) Governador do Estado.

C) Secretário de Ordem Pública
D) Chefe da Defensoria Pública
Ei Presidente da Câmara dos Deputados.

( Questão 24 )--------------------------------------------------------Antes de ser elevado à condição de Estado, em 1981,
R ondônia ch am ava -se T e rritório Federal de
Rondônia, por lei assinada pelo então Presidente da
República Juscelino Kubitschek em 1956. A sua
origem como unidade federativa da União ocorreu em
1943, com a criação pelo Presidente Getúlio Vargas
do Território Federal de:

A) Porto Velho
Bi Guaporé.

C) Pared
D) Boa Vista.
Ei Pêirópolis.

( Questão 25 )--------------------------------------------------------Dentre as opções relacionadas nas alternativas
seguintes, assinale aquela que apresenta o nome do
relevo em que está localizado o ponto mais elevado
de Rondônia.

Ai Serra dos Pacaás-Novos
B) Chapada Setentrional.
C) Montanha de Caçoai.
D) Planície Amazônica
E) ValedoMamoré

( Questão 26 )---------------------------------------------------------

( Questão 28 )---------------------------------------------------------

O processo de ocupação do interior do Brasil, na
segunda metade do século XIX e nas primeiras
décadas do século XX, teve como um dos principais
personagens o Marechal Cândido Rondon a quem
coube a m issão de im plem entar linhas de
co m u n ic a ç ã o te le g rá fic a s on d e hoje estã o
localizados os estados de Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Rondônia, entre outros. Rondon teve
tam bém im portância fundam ental em outras
questões relacionadas à ocupação do interior do
país. Nas alternativas que seguem, assinale a que
apresenta outra questão que contou com a atuação
de Cândido Rondon.

Além do Brasil, outros paises tinham interesse na
construção da ferrovia Madeira-Mamoré, dentre eles,
o interesse maior era da Bolívia. O grande interesse
boliviano devia-se ao fato de que a construção da
Madeira-Mamoré:

A) CriaçãodosCentrosdeTradiçõesG aúchas.
B) incorporação de grupos indígenas aos trabalhos
oficiais.
C) instalação das universidades federais nas áreas
de fronteira.

D) Debates sobre a formulação do Tratado de
Madrid.

E) Construção da rodovia que conecta Cuiabá a Boa
Vista.

(Questão 27 )A agricultura é um dos setores econômicos mais
importantes do Estado de Rondônia. Os dados do
censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística em 2010 registram que, em Rondônia, a
lavoura permanente cujo desempenho obteve o

A) jngrileria o controle boliviano sobre toda a
Amazônia Ocidental.
B) proporcionaria à Bolívia a tao sonhada saída para

o Oceano Pacífico.

C) retomaria a ocupação oficial do Estado do Acre.
D) facilitaria a exportação de seus produtos, como a
borracha.

E) geraria para a Bolivia enormes lucros com a
monopólio do aço porela produzido.

( Questão 29 )--------------------------------------------------------Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental (SEDAM) de Rondônia, no estado há sete
bacias hidrográficas. Das bacias hidrográficas a
seguir, a que se localiza mais próxima do estado do
Acre é a do rio:

A) Roosevelt
) Jamari.
) Mamoré
) Machado

Aburiã.

A) palmito.
B) goiaba.

( Questão 30 )---------------------------------------------------------

D) cacau.

Ao longo da segunda metade do século XX, o Estado
de Rondônia se tornou referência nacional no
seguinte setor econômico:

E) banana

A) produção de pneumáticos

C) abacate

B) rizicultura.
C) extração da carnaúba
D) criação de caprinos
E) mineração da cassiteríta.

( Questão 31 )---------------------------------------------------------

( Questão 34 )---------------------------------------------------------

Na segunda metade do século XX, o processo de
colonização do Estado de Rondônia ocorreu de
maneira sistemática. Nesse processo, destacam-se
a lg u n s perso n a g e n s, e a lgum as a tiv id a d e s
econômicas. Assinale a opção que contém a região
de destaque no envio de migrantes para Rondônia
com a correspondente atividade econômica principal
dessa ocupação.

Segundo a Lei Complementar Estadual n° 68/1992 Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia, a reinvestidura do servidor estável no
cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua
transformação, quando invalidada a sua demissão
por decisão a d m in istra tiva ou ju d ic ia l, com
ressarcimento de todas as vantagens, denomina-se:

A) Sul / pecuária bovina.
B) Sudeste / produção deal godão.

C) Nordeste/indústriam etal-mecânica.
D) Nordeste /extração da castanha.

A) reintegração.
B) reversão
C) exoneração.
D) ascensão funcional
Ei readaptação.

E) Sul/indústriassiderúrgicas.

( Questão 32 )--------------------------------------------------Os estados do Acre e de Rondônia possuem diversas
semelhanças naturais, históricas, econômicas e
sociais. A proximidade entre eles é certamente uma
das causas de tais semelhanças. Nas opções a
seguir, identifique e assinale o município do Acre que
possui divisa com o Estado de Rondônia.

A) Rio Branco
B) Acrelândia.
C) Xapuri.

( Questão 35 )--------------------------------------------------De acordo com a Lei Complementar Estadual
n° 68/1992, o servidor estável pode ser autorizado a
frequentar curso de graduação, aperfeiçoamento ou
especialização, durante o qual lhe é assegurada
remuneração integral do cargo efetivo, ficando o
servidor obrigado a remeter, mensalmente, ao seu
órgão de lotação, o comprovante de frequência do
referido curso. A falta de frequência implicará a
suspensão automática da licença e da remuneração
do servidor, devendo este retornar ao serviço no
prazo de:

D) Porto Walter

A) dois meses

E) Assis Brasil

B') cinco dias.
C) duas semanas.

( Questão 33 )--------------------------------------------------Assinale a alternativa correta sobre a geomorfologia
de Rondônia.

A) A Chapada do? Rareei?, conecis natural mente os
Estados de Rondônia e Mato Grosso.

B) □ Vale do Guaporé separa a Chapada dos

D) trinta dias
E) seissemanas

( __________NOÇÕES DE INFORMÁTICA__________ )

( Questão 36 )---------------------------------------------------

Pacaás-Novos do Estado de Mato Grosso.

C) Apesar cia pequena variação cie aliiiude, o ponto
mais elevado está a 2.156 metros.
D) O releve denominado Planície Amazônica ocupa
cerca de 85% de Rondônia.

E) A principal

nascente do Rio Madeira está

localizada na Serra dos Pacaás-Novos.

A função do Microsoft Office Word utilizada para
guardar o documento criado é:

A) Salvar
B) Fechar
C) Novo.
D) Compartilhar

E) Abrir.

( Questão 37 )---------------------------------------------------------

( Questão 40 )---------------------------------------------------------

Sobre procedim entos ligados à
computadores, é correto afirmarque:

A) mon lores, finos e leves, feitos de cristal líquido,
são chamados de CRT.

Suponha que você tenha recebido em sua Caixa de
Entrada a mensagem com o assunto “Re: Número
Celular". Considerando a configuração padrão do
correio eletrônico, a expressão “Re" indica que essa
mensagem foi:

B) a forma indicada para desligar o corriputfcflor é
pressionar o botão Liga/Desliga do computador.

A) criada.

utilização

de

C) unidades de CD e DVD são exemplos de unidades
de disco rígido de um computador.
D) os alto-falantes podem vir embuiieos na unidade
de sistema ou ser conectados com cabos.
E) as impressoras a jato de tinta são recomendadas
para impressões rápidas, já as impressoras a
laser são indicadas somente para impressões de
alta qualidade.

B) encaminhada
C) Poiicia Civil
D) respondida.
E) Guarda Municipal.

( _______ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS________ )
( Questão 41 ---------------------------------------------------------

( Questão 38 )--------------------------------------------------------No Microsoft Office Excel 2007, o(s) ícone(s)
relacionado(s) à criação de fórmulas e funções
é(são):

C o n s id e ra n d o o tem a “ D ire ito s e D e veres
Fundamentais”, assinale a alternativa correta.
A) O Estado prestará assistência jurídica integral s

gratuita a todos.
B) n Estado não é obrigado a indenizar o condenado
por erro judiciário.

C) A prisão ainda que ilegal, será mantida pela
autoridade judiciária.
C)

£ AutoSoma -

D) Será concedida extradição de estrangeiro por
crime político ou de opinião.

E) São graíuitas as ações de' habeas corpus s
habeas data.

( Questão 39 )--------------------------------------------------------No Windows Explorer, um clique sobre um arquivo
prepara esse arquivo para ser:
Ai movido pa ra outra oasta

B) renomeado.
C) copiado.
D) aberto
E) excluído

( Questão 42 )---------------------------------------------------------

( Questão 44 ;---------------------------------------------------------

Com bass no tsma "Direitos Políticos”, assinale a
alternativa correta.

Tendo em vista o tema “Ordem Social”, assinale a
alternativa correta.

A) □ mandato eletivo poderá ser impugnado ante g

A) A assistência à saúde é vedada à iniciativa

Justiça Eleitoral no prazo de seis meses contados
da dipiomação, instruída a ação com provas de
abuso do poder econômico ou corrupção.

privada.
B-> É permitida a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.

B) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente
da Republica, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar
aos respectivos mandatos até dois meses antes
do pleito.

C) Menhum beneficio previdenciário que substitua c
salário de contribuição ou o rendimento do
trabalho do segurado terá valor mensal superior
ao salário mínimo.

C) A idade mínima paia concorrer acs cargos de
Governador e Vice-Governador de Estado é de
40 anos.
D) C Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem
os houver sucedido, ou substituído no curso dos
mandatos não poderão ser reeleitos.

D) Lei Complementer disporá sobre os casos em que
será possível a comercialização de órgãos e
tecidos humanos.
E) 0 acesso ao ensino obrigatório s graiuÜQ é direito
público subjetivo.

Ei A lei que alterar o processo eleitora! entrará em

( Questão 45 ---------------------------------------------------

vigor na data de sua publicação, não se aplicando
à eleição que ocorra até um ano da data de sua
vigência.

A Constituição Federal de 1988 considera como
direito social:

A) a liberdade de expressão.
B) a propriedade,

( Questão 43 )---------------------------------------------------

c) a moradia.

Segundo a Constituição Federal de 1988, a quem
compete exercer as funções de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras?

D) a liberdade de religião.
E) a herança.

A) Polícia Civil
B) Polícia Federal

(Questão 46 )-

c) Polícia Militar

O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no
mínimo:

D) Policia Rodoviária Federal
E) Policia Ferroviária Federal

A) vinte Ministros
Bi onze Ministros.
C) trinta e três Ministros
D) vinte e cinco Ministros
E) cinco Ministros

©

( Questão 47 )---------------------------------------------------------

( Questão 50 )---------------------------------------------------------

Considerando o tema “Poder Legislativo", assinale a
alternativa correta.

Em matéria de segurança pública, de acordo com a
Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar que a
polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
competem à:

A) Os Deputados e Senadores respondem civil e
administrativamente por quaisquer de
opiniões, palavras e votos.

suas

A) Guarda Municipal.

B) Policia Civil.

B) Os Deputados 0 Senadores, desde a expedição
do diploma, serão submetidos a julgamento
perante o SupremoTribunal Federal.

C) Polícia Rodoviária Federal
D) Policia Militar

C) A sessão legislativa poderá ser interrompida sem

E) Policia Federal.

a aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias.

D) Cada Estado e c Distriio Federal elegerão dois

( Questão 51 )----------------------------------------

Senadores, com mandato de oito anos.
A legítima defesa é causa de exclusão da:

E) A Câm ara dos Deputados com põe-se de
representantes do povo, eleitos pelo sistema
majoritário, em cada Estado, em cada Território e
no Distrito Federal.

A) conduta.
B) imputabilidade.
C) tipicidade.
D) antijuridicidade.

( Questão 48 )---------------------------------------------------------

E) culpabilidade.

A quem compete decretar o estado de defesa e o
estado de sítio?

A) Ministro do SuperiorTribunal ae Justiça.

(Questão 52 )-

Bi Presidente da República.
C) Presidente do Congresso Nacional.

De acordo com 0 conceito analítico de crime, è um
dos elementos do fato típico:

D) Gnvernadnrdn Estado

A) imputabilidade.

Ei Ministrado SupremoTribunal Federal

B) conduta
C) exigibiliaadede conduta diversa.
D) exercício regular de um direito

(Questão 49 )-

E) potencial consciência da ilicitude.

Segundo a Constituição Federal de 1988, integra a
Seguridade Social:

Ai a segurança pública

( Questão 53 )---------------------------------------------------------

B) a cultura.

De acordo com a doutrina, os delitos que dependem
da ocorrência de um resultado natural istico para sua
consumação são conhecidos como crimes:

C) a educação.
D) a comunicação social.

A) formais

E) a previdência social.

B) unissubsistentes
C) de mera conduta.
D) materiais.
E) plurissubsistentes

©

(Questão 54 } ---------------------------------------------------

(Questão 57 }---------------------------------------------------------

Funcionário público que, no trajeto de sua residência
até a repartição onde trabalha, dentro de um ônibus
coletivo, aproveita-se da distração de uma pessoa e
subtrai-lhe a carteira, contendo quantia em dinheiro,
responde pelo crime de:

0 artigo 3odo Código Penal dispõe: “a lei excepcional
ou temporária, embora decorrido o período de sua
duração ou cessadas as circunstâncias que a
determinaram, aplica-se ao fato praticado durante
sua vigência”. 0 referido artigo prevê ofenôm eno da:

A) ruri.c.

A) coculoabilidade.

B) estelionato

B) tipicidadeconglobante

C) roubo.

C) retroativíoade da lei

D) apropriação indébita.

D) abolitio criminis

E) peculato

E) ultra-atividade da lei

(Questão 55 }---------------------------------------------------------

(Questão 58 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa correta.

Aquele que der causa â instauração de investigação
policial, de processo ju dicial, instauração de
investigação administrativa, inquérito civil ou ação de
im p ro b id a d e a d m in is tra tiv a c o n tra a lg u é m ,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente, comete
o crime de:

A) Todos os crimes dispostos na parte especial do
Código Penal preveem a forma dolosa e culposa
do delito.
B) 0 direito brasileiro não reconhece a figura da
culpa imprópria.

C) □

A) denunciação caluniosa

dolo eventual não é admitido no direita

Bj falso testemunho

brasileiro.

C) injúria.

D) C crime de lesão corporal seguido do resultado
morte, disposto no artigo 129, § 3o, do Código
Penal, é exemplo de crime preterdoloso.

D) comunicaçãofalsa de crime.
E) difamação.

Ei 0 crime culposo admite afigurada tentativa.
(Questão 59 )---------------------------------------------------------

(Questão 56 } --------------------------------------------------0 erro de tipo essencial invencível exclui:

No que tange ao concurso de agentes, o Direito Penal
brasileiro adotou, como regra, a teoria:

A) o dolo e a culpa

A) Clássica

B) somente o dolo

B) Unitária.

C) somente a culpa.

C) Dualista.

D) a potencial consciência da ilicitude

D) Pliralística.

E) a culpabilidade

E) Finalista

©

( Questão 60 )---------------------------------------------------------

( Questão 62 )---------------------------------------------------------

A utilização de um inimputável pelo autor intelectual
de um crime para praticá-lo é denominado pela
doutrina como:

Quanto ao prazo para conclusão de inquérito policial
por crime de tráfico de drogas, é correto afirmar que:
A) será de cento e vinte dias, prorrogável per ale
metade, m ediante de liberação do ju iz
competente, para conclusão de seus trabalhos.

A) autoria mediata
B) participação por omissão.

C) autoria incerta.

B) deverá terminar no prazo de dez dias, se o
indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver
preso preventiva mente, contado o prazo, nessa
hipótese, a partir do dia em que se executar a
ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando
estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
C) deverá terminar em vinte dias, se o indiciado
estiver preso, contado esse prazo a partir do dia
em que se executar a ordem de prisão; ou no
prazo de quarenta dias, quando o indiciado estiver
solto, contado a partir da data em que se instaurar
o inquérito, podendo ser prorrogado por mais vinte
dias pela autoridade judiciária, desde que não
estejam concluídos exames ou perícias já
iniciados, ou haja necessidade de diligência,
indispensáveis à elucidação do fato.

D) participaçãode menorimportância
E) autoria colateral

( Questão 61 )--------------------------------------------------------Quanto ao exame de corpo de delito e das perícias
em geral, é correto afirmar segundo o Código de
Processo Penal:
A) ©Tf caso de lesões corporais, se o primeiro exame
pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a
exame indireto, durante o qual os peritos não
terão presente o auto de corpo de delito já
realizado, para que não sejam sugestionados. Se
o exame tiver por fim precisar a classificação do
delito, deverá ser feito logo que decorra o prazo de
10 dias, contado da data do crime.

D) será de quinze dies quando o indiciado estiver
preso, podendo ser prorrogado por mais quinze
dias, a pedido, devidamente fundamentado, da
autoridade policial e deferido pelo juiz a que
competir o conhecimento do processo.

B) A auiópsis será leila pelo menos vinte e quairo
horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela
evidência dos sinais de morte, julgarem que possa
ser feita antes daquele prazo, o que declararão no
auto.

E) será concluído no prazn de trinta dias. se o
indiciado estiver preso e de 90 noventa dias,
quando solto, podendo o prazo ser duplicado pelo
juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido
justificado da autoridade de polícia judiciária.

C) Hão sendo possível o exame de corpo de delito,
por haverem desaparecido os vestígios, a prova
testemunhai não lhe poderá suprir a falta.
□j l\ios C 8 tM de rnorte vinlenia. independents de
quando haver infração penal que apurar, ou
mesmo quando as lesões externas permitirem
precisar a causa da morte sem que seja
necessário exame interno para a verificação de
alguma circunstância relevante, ainda assim
proceder-se-á a exame externo simples do
cadáver.
E) O laudo pericial será elaborado no prazo máximo
de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado,
excepcionalmente, a requerimento dos peritos.
Havendo exumação para exame cadavérico, o
administrador do cemitério deverá indicar o lugar
da sepultura, sob pena de desobediência. Diante
da recusa deste ou de falta de quem indique a
sepultura, ou, ainda, de encontrar-se o cadáver
em lugar não destinado a inum ações, a
autoridade procederá às pesquisas necessárias,
o que tudo constará do auto.

©

( Questão 63 )---------------------------------------------------------

( Questão 64 )---------------------------------------------------------

Quanto à ação penal, é correto afirmar:

Quanto à competência dos Juizados Especiais
Criminais, é correto afirmar:

A) Kio caso ria ação penal de iniciativa privada:
quando a vítima comunica diretamente o fato à
autoridade policial e presencia a lavratura do auto
de prisão em flagrante contra o autor do crime,
tem-se demonstrado inequivocamente o seu
interesse em que seja prom ovida a sua
responsabilidade, portanto o auto de prisão está
em total consonância com o Código de Processo
Penal.
B) O prazo para o oferecimento da queixa começa a
correr do dia em que o crime se consumou; no
caso de tentativa, do dia em que cessou a
atividade criminosa; nos crimes permanentes, do
dia em que cessou a permanência.

C) O direito de queixa

poderá ser exercido,
pessoalmente ou por procurador com poderes
especiais, mediante declaração, escrita ou oral,
feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à
autoridade policial.

D) Salvo cisposição em contrário, o ofendido, cu seu
representante legal, decairá no direito de queixa
se não o exercer dentro do prazo de seis meses,
contado do dia em que o crime se consumou.

E) A queixa contra qualquer dos autores do crime
não obrigará o processo contra todos os autores;
a renúncia ao exercício do direito de queixa, em
relação a um dos autores do crime, não se
estenderá a todos os autores; a renúncia
expressa constará de declaração assinada pelo
ofendido, por seu representante legal ou
procurador com poderes especiais.

A) 0 Juizarin EspEidal Criminal não é competente
para a execução das penas ou medidas aplicadas
em transação penal, salvo quando houver central
ou vara de penas e medidas alternativas com
competência específica.
B) Exceção da verdade e questões incidentals
afastam a competência dos Juizados Especiais,
se a hipótese não for complexa.
C) A possibilidade de aplicação de suspensão ou de
proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículos automotores por até cinco
anos (art. 293 da Lei n° 9.503/1997), perda do
cargo, inabilitação para exercício de cargo, função
pública ou mandato eletivo ou outra sanção
diversa da privação da liberdade, afasta a
competência do Juizado Especial Criminal,
D) ü concurso de infrações de menor potencial
ofensivo não afasta a competência do Juizado
Especial Criminal, ainda que o somatório das
penas, em abstrato, ultrapasse dois anos.

Ei Havendo conexão entre crimes cia competência
do Juizado Especial e do Juízo Penal Comum,
prevalece a competência daquele.

( Questão 65 )---------------------------------------------------------

( Questão 66 )---------------------------------------------------------

Segundo os ditames do Código de Processo Penal,
pode-se afirmar quanto à prova:

Quanto à citação, é correto afirmar:

A) Guando o réu estiver fora do Brasil, seré citado
A) São admissíveis as provas derivadas das ilícitas,
quando evidenciado o nexo de causalidade entre
umas e outras, ou quando as derivadas puderem
ser obtidas por uma fonte dependente das
primeiras.
B) Predusa a decisão de desentranhamafíio da
prova d e cla ra d a in a d m is s ív e l, esta será
inutilizada por decisão judicial, facultado às partes
acompanharo incidente.
c .) È facultado ao juiz determinar, no cursõ do
inquérito policial, a realização de diligências para
dirimirdúvida sobre ponto relevante.
□ ) A prova da íiiegação incumbirá a quem a fizer
sendo, porém, facultado ao juiz de ofício.
E) 0 juízo singular formará sua decisão pole íntima
convicção na apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar
sua decisão exclusivamente nos elementos
in fo r m a tiv o s c o lh id o s na in v e s tig a ç ã o ,
ressalvadas as provas cautelares, repetíveis e
antecipadas.

mediante precatória. Se houver urgência, a
precatória, que conterá em resumo os requisitos
enumerados no art. 354 do Código de Processo
Penal, poderá ser expedida por via telegráfica,
depois de reconhecida a firma do juiz, o que a
estação expedidora mencionará.

B) O processo ficará suspenso quando o acusado,
citado ou intimado pessoalmente para qualquer
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado,
ou, no caso de mudança de residência, não
com unicaro novo endereço ao juízo.
C) A citação do funcionário público civil far-se-á por
intermédio do chefe do respectivo serviço.
D) Mc procedimentosumaríssimo psra apuração das
crimes de menor potencial ofensivo, verificada a
necessidade de realização de citação editalícia,
ocorre o deslocamento da competência dos
juizados especiais criminais em favor do juízo
comum.

E) Ss o réu estiver presc, sgrá r.iia :in por sdiial □
edital será afixado à porta do edifício onde
funcionar o juízo e será publicado pela imprensa,
onde houver, devendo a afixação ser certificada
pelo oficial que a tiverfeito e a publicação provada
por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da
qual conste a página do jornal com a data da
publicação.

( Questão 67 )---------------------------------------------------------

( Questão 68 )---------------------------------------------------------

Quanto às garantias constitucionais na investigação
criminal e no processo penal, é correto afirmar, em
relação ao Código de Processo Penal:

Z oroaldo, D elegado da Polícia C ivil, tom ou
conhecimento, no exercício do seu cargo e na
delegacia em que trabalhava, que sua esposa e seu
filho tinham sido vítimas do crime de estelionato
praticado por Hermegilda. Imediatamente, instaurou
o respectivo inquérito policial, presidindo-o até a sua
conclusão. O representante do MP ofereceu a
denúncia com lastro nesse inquérito, sendo a mesma
recebida pelo juiz competente. Hermegilda foi citada
e o processo continuou seu curso. Assim, pode-se
afirmar:

Ai Se o acusado não atender à intimação para o
interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro
ato que, sem ele, não possa ser realizado, não
poderá a autoridade mandar conduzi-lo à sua
presença.
B) Mesmo no caso de não comparecimento do
perito, sem justa causa, a autoridade não poderá
determ inarasua condução.

A) O fato de sei o delegado esposo de uma das
vítimas do delito praticado e pai da outra, constitui
nulidade formal, mas, indiciado, não poderá opor
suspeição à autoridade policial nos atos desse
inquérito, podendo o procedimento ser anulável.

c) Err, qualquer modalidade de interrogatório, o juiz
garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e
reservada com o seu defensor, entretanto, se
realizado por vid eocon ferência, não será
garantido o acesso a canais telefônicos.

B) □ inquérito policial não é m a rt peça informaliva,
portanto, esse inquérito policial é nulo. Há
suspeição do delegado, que não podería ter
instaurado o apuratório, entretanto, futura ação
penal com lastro nesse inquérito não estaria
contaminada pela nulidade relativa, portanto
viável.

D) Se, Intimada, a testemunha não comparecer ao
tribunal do júri, o juiz presidente suspenderá os
trabalhos e mandará prendê-la por até 48 horas
ou adiará o julgamento para o primeiro dia
desimpedido, ordenando a sua prisão por até
48 horas.

C) O fato de ser o delegado esposo de uma das
vítimas do delito praticado e pai da outra, não dá
azo â nulidade do inquérito policial, inclusive não
se poderá opor suspeição às autoridades policiais
nos atos do inquérito.

E) É lícita a cunduçào de suspeitoe por agentes da
autoridade à presença do delegado de polícia,
para prestarem maiores informações, sem que
haja a necessidade de mandado judicial ou que
estejam em situação de flagrante delito.

D) □ fato de ser c delegado esposo de uma das
vitimas do delito praticado e pai da outra, constitui
nulidade substancial, portanto o indiciado poderá
opor suspeição à autoridade policial nos atos
desse inquérito, devendo o apuratório ser
declarado nulo.
E) O inquérito policial n fo é mera peça in for mui iva,
portanto esse inquérito policial é nulo. Há
suspeição do delegado, que não poderia ter
instaurado o apuratório, bem como futura ação
penal com lastro nesse inquérito estaria
contaminada pela nulidade absoluta, portanto
Inviável.

©

( Questão 69 )---------------------------------------------------------

( Questão 70 )---------------------------------------------------------

Quanto à norma processual penal, é INCORRETO
afirmar:

Quanto ao inquérito policial, é correto afirmar:
A) Depois de ordenado c arquivamento cio inquérito
pela autoridade judiciária, por falta de base para a
denúncia, a autoridade policial poderá proceder a
novas pesquisas, independentemente se de
outras provas tiver notícia.

A) São normas instrumentais as processuais, pois
regulam a imposição da regra jurídica específica e
concreta pertinente à determinada situação
litigiosa (critério de proceder).
B) Tam como objetivo disciplinar o rnodo processual
de resolver os conflito s e controvérsias,
disciplinando o poderjurisdicional, visando, ainda,
regular as atividades das partes litigantes, que
estão sujeitas ao poder do juiz.

B) A com petência p e ra l o rig in á ria por fo ro
privilegiado por prerrogativa de função desloca,
por si só, para o tribunal respectivo as funções de
políciajudiciária.
C) Para verificar a possibilidade de haver a infração
sido praticada de determinado modo, a autoridade
policial poderá proceder à reprodução simulada
dos fatos, mesmo contrariando a moralidade ou a
ordem pública.

C) Normas procedim entais dizem respeito às
maneiras de proceder, inclusive quanto à
estrutura e coordenação dos atos processuais
que compõem o processo.
D) A lei processual penal aplicar-se-s desde logo:
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob
a vigência da lei anterior. A lei processual penal
admitirá interpretação extensiva e aplicação
analógica, bem como o suplemento dos princípios
gerais de direito.

D) A remessa do inquérito policial em curse ao
tribunal com petente, quando houver foro
privilegiado por prerrogativa de função, para a
eventual ação penal e sua imediata distribuição a
um relator, faz deste “autoridade investigadora” .
E) Nãc ê possível ao Juiz ríeieririinar de ofício novas
diligências de investigação no inquérito policial
cujo arquivamento é requerido pelo Ministério
Público.

Ei ü processo penal reger-se-á, inclusive nos casos
de prerrogativas constitucionais do Presidente da
República, dos ministros de Estado, nos crimes
conexos com os do Presidente da República, e
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos
crimes de responsabilidade, quando as leis
especiais que os regulam não dispuserem de
modo diverso.

( Questão 71 ;--------------------------------------------------------As autarquias são pessoas jurídicas de direito público
equiparadas â Fazenda Pública. Diante dessa
consideração, pode-se afirmar que:
A) seus bens pnriem ser usucapidos na forma do
art. 183, § 3o da CRFB/1988 e do parágrafo único
do art. 191.
B) não podem atuar em área cultural visto que tais
atividades são reservadas às fundações públicas
de direito público.
C) exercem atividade econômica ê seus lucros
devem ser reinvestidos em suas atividades-fim.
D) 3 imunidade tributária de que gozam abrange
também as taxas e contribuições de melhorias.
E) exercem atividade tipicam ente de Estado,
gozando das mesmas prerrogativas do ente que
as criou.

©

( Questão 72 )---------------------------------------------------------

( Questão 75 ;---------------------------------------------------------

O Coordenador-Geral da Secretaria de Segurança
P ú b lic a do E s ta d o de R o n d ô n ia fis c a liz a
permanentemente os atos praticados pelos seus
subordinados, visando ao cumprimento da legalidade
dos atos administrativos. Tal poder exercido pelo
Coordenador é:

Sobre a concessão de serviço público, assinale a
opção correta.

A) regulamentar.
B) hierárquico

A) Nos contratos de concessãn e de permissão
de s e rv iç o p ú b lic o , a re m u n e ra ç ã o de
c o n c e s s io n á r io / p e r m is s io n á r io é p a g a
diretamente pelo poder público concedente,
mediante tarifa.

D) normativo

B) Encampação é o ato administrativo unilateral pelo
qual a Adm inistração pode, no prazo da
concessão, mesmo sem culpa do particular,
extinguir o contrato.

E) depolicia

C) Mutahilidade significa que em qualquer contrato

C) disciplinar.

( Questão 73 )--------------------------------------------------------O Poder Judiciário, ao revogar um decreto de um
Governador, ofende o princípio da:

A) legitimidade.
B) transparência.

de conce ssã o não
concedente a lte ra r
contraídas.

é p o ssíve l ao poder
unila teralm en te regras

D) Caducidade é a rescisão do contrato de
concessão por inadimplência do poder público
concedente.
E) A outorga de concessão ou permissão, em nosso
ordenamento, terá caráter de exclusividade.

C) separação dos poderes.

D) economicidade
E) eficiência

( Questão 74 ;--------------------------------------------------------A respeito dos atos administrativos, é correto afirmar
que:

A) a revogação atinge ato ilícito, enquanto que a
anulação atinge ato licito.

B) a deliberação de um conselho ou de uma
comissão é um ato composto.
C) a forma e a finalidade dc ato sãc sempre
vinculadas, mesmo em um ato discricionário.
D) a administração pública pode snutSr ato próprio,
após o exaurimento de apreciação judicial.

E) ato composto é a sequência de atividades da
Administração, interligadas entre si, que visa
alcançar determinado efeito final previsto em lei.

( Questão 76 )--------------------------------------------------------Acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
União, assinale a opção correta.
Ai □ servidor eleiio Deputado Estadual lem direitc a
optar pela remuneração do cargo efetivo.

B) Se s investidura ocorrer no mandato dc Prefeiio. o
servidor será afastado do cargo efetivo, mas,
nesse caso, terá direito a optar entre a
remuneração até então percebida e o subsídio
relativo ao mandato.
C) □ seividgs fará jus à licença pare atividade política
com remuneração durante seis meses, a partir do
registro de sua candidatura, até o décimo dia após
as eleições.

D) Ocorrendo a investidura no mandato de Vereador,
havendo incompatibilidade de horário, o servidor
deverá a fa sta r-se do cargo e fe tivo, não
podendo optar entre a rem uneração e o
subsídio.
E) Em caso de afastamento do cargo por investidura
em mandato eletivo, o servidor não contribuirá
obrigatoriamente para a seguridade social como
se no exercício do cargo estivesse.

( Questão 77 )---------------------------------------------------------

( Questão 79 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção correta a respeito da administração
pública direta e indireta.

No que concerne ao processo
disciplinar, assinale a opção correta.

A) As a u ta rq u ia s são cria d a s por lei com
personalidade jurídica de direito público, não por
destínação para o exercício de atividade
econômica, mas sim de atividades típicas da
administração pública.

A)

B) As eniidacles da administração indireta criadas
diretamente por lei específica
jurídicas de direito privado.

são pessoas

C) As sociedades de economia mista têm por
destinação a exploração de atividade econômica
e jamais podem atuar como prestadora de
serviços públicos.

D) São de direito pr ivado as empresas públicas, mas
as sociedades de economia mista são pessoas
jurídicas de direito público.
E) Todo órgão, sm Função do seu escalão
hierárquico, goza de personalidade jurídica.

( Questão 78 )--------------------------------------------------------No que se refere aos poderes dos administradores
públicos, assinale a opção correta.
A) No nosso ordenamento jurídico, não há diferença
entre polícia administrativa e polícia judiciária.
B) O poder de polícia é originário quando exercido
por uma entidade administrativa de direito público,
criada para essa finalidade pelo ente político
competente.
C) Não se admite que entidades de direito privado,
mesmo integrantes da Administração, exerçam
poder de polícia, por se tratar de atividade típica
de Estado.
□) O poder de polícia pode ssr exercido tanio de
forma preventiva como de forma repressiva.
E) O podar de polícia 6 d e riva d o quando
desem penhado diretam ente pela entidade
p o lític a que re cebe u da C o n s titu iç ã o a
competência para tanto.

adm inistrativo

Quando no Judiciário as decisões absolutórias
tenham por fundamento insuficiência de provas, o
servidorfarájus à reintegração no cargo.

B) Pela falta residual não compreendida pela
absolvição no juizo criminal, é possível a punição
administrativa de servidor.
C) Supondo que um servidor tenha sido absolvido na
esfera do Judiciário em função da prescrição
penal, essa decisão penal repercute na esfera
administrativa.
D) As sanções civis, penais e administrativas não
poderão cumular-se, sendo dependentes entre si.
E) Mãe vincula às esferas civil e adminisLraíiva s
decisão penal definitiva que absolva o servidor
porque o fato imputado não ocorreu.

( Questão 80 )--------------------------------------------------------No que se refere à acumulação remunerada de
cargos públicos, assinale a opção correta.
A) Somente c cargo para cujo provimento se exija
grau superior de escolaridade se inclui no
conceito de cargo de natureza técnica.
B) As regras de acumulação alcançam, também, as
sociedades controladas direta ou indiretamente
pelo Poder Público.

C) C tOXtO constitucional nãc permite regra
concernente à possibilidade da percepção
simultânea de remuneração com proventos de
aposentadoria.
D) Desde que haja compatibilidade de horários,
admite-se, apenas, a acumulação de dois cargos
ou empregos públicos privativos de profissionais
da saúde.
E) Não é lícita a acumulação de remuneração, ou de
proventos por regime próprio, com proventos de
aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência
Social.

