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Leia o texto, para responder à questão.  
A maioria da população brasileira não quer se armar. 
Uma minoria vocal nos faz pensar o contrário. 
Pesquisa do Datafolha realizada em dezembro de 
2018 mostra que a maioria da população (61%) é 
contrária à posse de armas, percentual que sobe 
para 66% entre os mais pobres e chega a 71% entre 
as mulheres. A minoria que defende a liberação do 
porte se pauta em argumentos ideológicos e crenças 
que guardam pouca relação com a realidade. 
Trabalho com controle de armas e pesquiso a relação 
da arma de fogo com a violência há mais de 15 anos. 
A esmagadora maioria das evidências que passam 
pelo crivo do rigor científico atesta: quanto menos 
armas em circulação, menos mortes. A restrição do 
acesso às armas de fogo não pode ser tratada como 
uma questão de ideologia. É uma questão de 
segurança e saúde pública. As armas nascem legais 
e acabam caindo nas mãos de bandidos. Esse fluxo 
precisa ser interrompido. O primeiro passo é garantir 
que toda arma e munição vendida no Brasil seja 
marcada com tecnologia que possibilite seu 
rastreamento. Informação de qualidade é chave para 
aumentar a capacidade de investigação das polícias, 
fechar os canais de desvio para criminosos e punir 
responsáveis. No Brasil, segurança pública é um 
direito e só se garante pensando no interesse 
coletivo. A lógica de cada um por si é barbárie.  
(Melina Risso. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/opinião>. 
Acesso em: 23.03.2019. Adaptado)  
1. Na passagem – (I) A maioria da população 

brasileira não quer se armar. (II) Uma 
minoria vocal nos faz pensar o contrário. –, 
a conjunção que expressa adequadamente 
a relação de sentido entre os trechos (I) e 
(II) é:  
A) Ou. 
B) Se.  
C) logo.  
D) pois. 
E) entretanto. 

 
 
 

 
2. Assinale a alternativa que reescreve 

passagem do texto em conformidade com a 
norma-padrão de concordância. 
A) Pesquiso a relação da arma de fogo com a 

violência fazem mais de 15 anos.  
B) Quanto às medidas de restrição de armas de 

fogo, tratam-se de questão de segurança.  
C) Existe argumentos ideológicos e crenças que 

tem pouca relação com a realidade.  
D) Entre os brasileiros pesquisados, 61% são 

contrários à posse de armas.  
E) O fato é que só se garante direitos quando se 

pensam nos interesses coletivos. 
 

3. Considerando-se os argumentos da autora, 
a resposta à pergunta – O acesso a armas 
de fogo deve ser restringido? – deverá ser  
A) sim, com ressalvas aos casos de armas em 

posse de traficantes.  
B) sim, com base em dados colhidos em 

pesquisas.  
C) talvez, com base em razões de caráter ético.  
D) não, com ressalvas aos casos que envolvam 

saúde pública.  
E) talvez, desde que não atinja os direitos 

individuais. 
 

4. Leia os quadrinhos, para responder à 
questão. 
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A frase – Hoje descobri que ele é muito mais 
forte que eu… – está reescrita no grau 
comparativo de igualdade em:  

A) Hoje descobri que ele é menos forte que eu…  
B) Hoje descobri que ele é fortíssimo…  
C) Hoje descobri que ele é tão forte quanto eu…  
D) Hoje descobri que ele é pouco mais forte do 

que eu…  
E) Hoje descobri que ele é o mais forte de nós… 

 
5. É correto afirmar que o relato contido nos 

quadrinhos destaca  
A) o perdão como força superior à força física.  
B) a capacidade humana de superar o medo.  
C) o hábito infantil de afirmar-se pelo carinho.  
D) o reconhecimento da verdadeira amizade.  
E) a certeza de que a impunidade não 

compensa. 
 

Leia o texto, para responder à questão.  
Piscina 

 Era uma esplêndida residência, na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, cercada de jardins e tendo ao lado uma bela 
piscina. Pena que a favela, com seus barracos 
grotescos se alastrando pela encosta do morro, 
comprometesse tanto a paisagem. Diariamente 
desfilavam diante do portão aquelas mulheres 
silenciosas e magras, lata d’água na cabeça. De vez 
em quando surgia sobre a grade a carinha de uma 
criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. 
Outras vezes eram as próprias mulheres que se 
detinham e ficavam olhando. Naquela manhã de 
sábado ele tomava seu gim-tônica no terraço, e a 
mulher um banho de sol, estirada de maiô à beira da 
piscina, quando perceberam que alguém os 
observava pelo portão entreaberto. Era um ser 
encardido, cujos molambos em forma de saia não 
bastavam para defini-la como mulher. Segurava uma 
lata na mão, e estava parada, à espreita, silenciosa 
como um bicho. Por um instante as duas mulheres 
se olharam, separadas pela piscina. De súbito 
pareceu à dona da casa que a estranha criatura se 
esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os olhos. 
Ergueu-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu 
com terror que ela se aproximava lentamente: já 
transpusera o gramado, atingia a piscina, agachava-
se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la, em 
desafio, e agora colhia água com a lata. Depois, sem 
uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de 
lado, equilibrando a lata na cabeça – e em pouco 
sumia-se pelo portão. Lá no terraço o marido, 
fascinado, viu toda a cena. Não durou mais de um 

 
 ou dois minutos, mas lhe pareceu sinistra como os 
instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem 
um combate. Não teve dúvida: na semana seguinte 
vendeu a casa. (Fernando Sabino, A mulher do vizinho. 

Adaptado)  
6. Observando-se a relação temporal entre 

os verbos destacados na passagem – … já 
transpusera o gramado, atingia a piscina, 
agachava-se junto à borda de azulejos –, é 
correto afirmar que  
A) há simultaneidade entre as ações expressas 

pelos três verbos.  
B) a ação de agachar-se é simultânea à de 

transpor. 
C) a ação de atingir precede a de transpor.  
D) a ação de transpor é anterior às demais 

ações expressas.  
E) há progressão do presente para o futuro, 

partindo da ação de agachar-se. 
 

7. Assinale a alternativa em que o verbo 
deter, presente na passagem – Outras 
vezes eram as próprias mulheres que se 
detinham … –, está conjugado de acordo 
com a norma-padrão.  
A) Outras vezes talvez as próprias mulheres se 

detessem…  
B) Outras vezes foi a própria mulher que se 

deteu…  
C) Outras vezes foram mulheres que se 

detiveram…  
D) Outras vezes as próprias mulheres se 

detiam…  
E) Outras vezes foi uma mulher que se detera… 

 

8. Assinale a alternativa em que tanto a 
concordância quanto a regência estão de 
acordo com a norma-padrão da língua. 
A) Consciente que tudo que escrevia, inclusive as 

mensagens nas redes sociais, eram lidos pelo pai, 
passou a censurar-se. 

B) Divulgados nos principais jornais do país, o 
escândalo atingiu em cheio a vida das pessoas 
que ele mais se dedicava.  

C) Foi feito, naquele caso, diversas tentativas de 
acordo para resolver o conflito que as partes 
estavam envolvidas.  

D) Escrever e falar com clareza sobre quaisquer 
temas é uma das exigências impostas àqueles 
profissionais atuantes nas mídias. 

E) Estando ciente que os atestados foram anexados 
ao e-mail, os funcionários deram prosseguimento 
do inquérito. 
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Leia o texto para responder a questão.  
Há uma razão simples para o manual de escrita de 
William Zinsser ter se tornado um best-seller e um 
clássico contemporâneo: o livro é ótimo. “Como 
Escrever Bem” difere de guias de redação 
convencionais que reinavam absolutos na literatura 
americana desde 1959. Não que ele menospreze 
gramática e técnica. Voltado para a não ficção, o 
manual cobre fundamentos do estilo de texto 
jornalístico aperfeiçoado nos EUA ao longo do século 
20 e elevado a arte nos anos 1960. Não faltam 
conselhos para fugir da geleia de mediocridade à 
qual tende toda escrita, como vem provando mais 
uma vez a safra internética: perseguir clareza e 
simplicidade, valorizar verbos e substantivos, 
desconfiar de adjetivos e advérbios, reescrever, 
cortar tudo que for supérfluo, pulverizar clichês e 
palavras pomposas etc. São lições importantes, mas 
batidas, que Zinsser revitaliza com frases lapidares: 
“Não há muita coisa a ser dita sobre o ponto final, a 
não ser que a maioria dos escritores não chega a ele 
tão cedo quanto deveria”. Ou ainda: “Poucas 
pessoas se dão conta de como escrevem mal”. 
Contudo, o livro é melhor quando vai além da 
técnica, revelando um autor apaixonado que não se 
furta de tomar partido e expor idiossincrasias*. O 
ofício de escrever aparece como algo vivo, 
condicionado por miudezas objetivas e complicações 
subjetivas. A questão do gosto, tão difícil de definir 
quanto de ignorar, tem sido tratada como falsa pelo 
pensamento acadêmico. O autor não foge da briga: 
“O gosto é uma corrente invisível que atravessa a 
escrita, e você precisa estar ciente dele”. A tradução, 
correta e fluida em linhas gerais, tem o mérito maior 
de preservar o humor de Zinsser. Inevitavelmente, 
há momentos em que a obra perde na transposição, 
como ao tratar de modismos e inovações 
vocabulares do inglês. Nada que passe perto de 
empanar o brilho de um livro necessário como 
nunca. * Idiossincrasia: predisposição de um 
indivíduo para reagir de maneira pessoal à influência 
de agentes exteriores. (Sérgio Rodrigues. Com frases 

lapidares, autor ensina a fugir da escrita medíocre. Folha de S.Paulo, 
12.01.2018.Adaptado)  
9. Assinale a alternativa em que a frase, 

reescrita a partir do quinto parágrafo do 
texto, está correta quanto à norma-padrão 
de pontuação. 

A) O livro, contudo, é melhor quando vai além da 
técnica: o ofício de escrever aparece como algo 
vivo, condicionado por miudezas objetivas.  
 
 

 
B) O livro contudo, é melhor quando vai além da 

técnica, o ofício de escrever: aparece como 
algo vivo, condicionado por miudezas objetivas. 

C) O livro contudo é, melhor quando vai além da 
técnica, o ofício de escrever, aparece: como 
algo vivo, condicionado por miudezas objetivas. 

D) O livro, contudo é melhor quando, vai além da 
técnica, o ofício de escrever aparece como algo 
vivo: condicionado por miudezas objetivas.  

E) O livro, contudo é melhor quando vai além da 
técnica, o ofício de escrever aparece como algo 
vivo, condicionado por miudezas: objetivas. 

 

10. A seguinte passagem do texto caracteriza-
se pelo emprego de palavra(s) em sentido 
figurado:  

A) “Como Escrever Bem” difere de guias de 
redação convencionais…  

B) Não que ele menospreze gramática e técnica. 
C) São lições importantes, mas batidas, que 

Zinsser revitaliza com frases lapidares…  
D) Contudo, o livro é melhor quando vai além da 

técnica…  
E) A questão do gosto, tão difícil de definir 

quanto de ignorar, tem sido tratada como 
falsa… 

 

11. Assinale a alternativa em que o autor 
aponta um aspecto negativo na obra 
“Como escrever bem”, que chega às mãos 
do leitor de língua portuguesa.  
A) “Como Escrever Bem” difere de guias de 

redação convencionais que reinavam 
absoluto na literatura americana desde 
1959.  

B) Voltado para a não ficção, o manual cobre 
fundamentos do estilo de texto jornalístico 
aperfeiçoado nos EUA ao longo do século 
20…  

C) Não faltam conselhos para fugir da geleia 
de mediocridade à qual tende toda escrita, 
como vem provando mais uma vez a safra 
internética…  

D) O ofício de escrever aparece como algo 
vivo, condicionado por miudezas objetivas 
e complicações subjetivas.  

E) Inevitavelmente, há momentos em que a 
obra perde na transposição, como ao tratar 
de modismos e inovações vocabulares do 
inglês. 
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12. Com a frase – “Não há muita coisa a ser 

dita sobre o ponto final, a não ser que a 
maioria dos escritores não chega a ele tão 
cedo quanto deveria”. – Zinsser faz uma 
crítica aos escritores  
A) concisos, que expressam apenas o essencial. 
B) subjetivos, que expressam sentimentos 

muito íntimos.  
C) objetivos, muito práticos no modo de se 

expressar.  
D) confusos, incapazes de se expressar com 

clareza. 
E) prolixos, que se estendem demais para se 

expressar. 
 

13. Vivemos tempos histéricos.  
Não que isso seja o fim dos tempos. A 
democracia liberal permite aos cidadãos serem 
tão hiperbólicos quanto desejarem. Apesar de o 
exagero ser permitido, não creio que seja bom 
conselheiro. Ao contrário, penso que uma análise 
equilibrada dos fatos é o ponto de partida 
necessário para decisões sábias. (Hélio Schwartsman. 

Tempos de histeria. Folha de S.Paulo. 29.10.2017. Adaptado) 

 Assinale a alternativa em que a reescrita de 
passagem do texto está adequada quanto à 
concordância, de acordo com a norma-
padrão da língua.  

A) Vivemos naturalmente imerso na histeria dos 
tempos modernos.  

B) Permitem-se aos cidadãos, na democracia 
liberal, serem hiperbólicos.  

C) Vivem-se tempos histéricos que inviabilizam a 
análise equilibrada dos fatos.  

D) A análise equilibrada dos fatos levam-nos a 
decisões sábias.  

E) Apesar de permitidos, o exagero não é bom 
conselheiro para decisões sábias. 

 

14. Há muito tempo o conceito de reputação 
vem sendo transformado, passando, aos 
poucos, ___ adquirir uma nova 
representação, até, finalmente, dar lugar 
____ ideia de notoriedade, segundo ____ 
qual o importante é ser percebido, ___ 
vezes a qualquer custo. De acordo com a 
norma-padrão de uso do acento indicativo 
de crase, as lacunas do trecho escrito a 
partir do texto devem ser preenchidas, 
correta e respectivamente, com:  
 
 

 
A) a … à … a … às 
B) à … à … a … as  
C) a … a … à … às  
D) a … à … à … as 
E) à … a … a … às 

 

15. Assinale a alternativa redigida em 
conformidade com a norma-padrão quanto 
às regras de regência e à ocorrência da 
crase.  
A) Telejornais apresentam à população um 

resumo dos eventos que lhe despertaram 
interesse nas redes sociais. 

B) Indivíduos são chamados à tirar suas 
conclusões sobre fatos que os são 
apresentados diariamente.  

C) Cada vez mais têm chegado à mim frases 
das quais me fazem refletir sobre os valores 
da sociedade atual.  

D) É inegável que às redes sociais influenciam 
o modo como interagimos com o mundo e o 
damos sentido.  

E) Tem sido comum pessoas compartilharem 
informações de maneira instantânea, sem 
analisar-lhes à fundo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

16. Considere as seguintes premissas de um 
argumento: 
 • Se Ana gosta de Matemática, então Paulo 
gosta de Matemática.  
• Quem gosta de Matemática não gosta de 
Biologia.  
Então, uma conclusão para que esse 
argumento seja válido é: 
A) Se Ana gosta de Matemática, então Paulo 

não gosta de Biologia.  
B) Ana gosta de Matemática.  
C) Paulo gosta de Matemática.  
D) Paulo gosta de Biologia.  
E) Ana gosta de Biologia. 
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17. Considere os conjuntos A = 

{1,2,3,4,5,6,7} e B = {2,4,6}. Em relação 
a esses conjuntos, a única sentença 
verdadeira é  

A) ∀x ∈ B, ∃y ∈ A, x+1< y  

B) ∃x ∈ B, ∀y ∈ A, x < y + 1  

C) ∀x ∈ A, ∃y ∈ B, x < y  

D) ∀x ∈ A,∀y ∈ B, x > y  

E) ∃x ∈ A, ∀y ∈ B, x > y 

 
18. Omar, Ryan, Téo, Yan e Zion estão, nessa 

ordem, em uma fila, olhando para a frente, 
e sobre a cabeça de cada um deles foi 
colocado um chapéu, sem que eles vissem 
a cor do próprio chapéu. Omar está no fim 
da fila, de maneira que ele consegue ver os 
chapéus dos quatro outros garotos. Ryan 
vê os três na frente dele, Téo enxerga os 
chapéus de Yan e Zion, Yan só enxerga o 
de Zion. Zion não consegue ver nenhum 
chapéu. Eles foram informados de que 2 
dos chapéus são de cor branca e os outros 
3 chapéus são pretos. Ryan, falando 
primeiro, disse: “Eu não sei a cor do meu 
chapéu”. Yan, ao ouvir o que Ryan disse, 
falou em seguida: “Agora eu sei a cor do 
meu chapéu”. Omar, então, falou: “A cor 
do meu chapéu é diferente da cor do 
chapéu de Téo”. Das duplas enumeradas 
nas alternativas, estão usando chapéus da 
mesma cor:  
A) Omar e Ryan.  
B) Omar e Yan.  
C) Ryan e Téo.  
D) Ryan e Zion. 
E) Yan e Zion. 

 

19. Uma escola de nível superior oferece os 
seguintes cursos: administração de 
empresas (AE), economia (ECO), ciências 
contábeis (CC) e administração pública 
(AP). Segue a distribuição dos professores 
e seus cursos de atuação:  
• 2 professores atuam em todos os cursos;  
• entre aqueles professores que atuam em 
apenas três cursos: 11 atuam em AE, ECO e CC; 
e 4 atuam em ECO, CC e AP;  
• entre aqueles professores que atuam em 
apenas dois cursos: 8 atuam em AE e ECO; e 6 
atuam em ECO e AP;  
 

 

• 14 professores restantes atuam em apenas um 
curso, sendo 7 em AE, e nenhum desses 14 atua no 
curso CC.  
Com essas informações, é correto concluir que 
o número total de professores que atuam em 
AE supera o número total de professores que 
atuam em CC em  

A) 12.  
B) 13.  
C) 11.  
D) 15.  
E) 14. 

 

20. Uma afirmação que corresponda à 
negação lógica de “Se o combustível 
acabar, então o veículo não consegue subir 
a ladeira.” é:  
A) “Se o veículo consegue subir a ladeira, então 

o combustível não acaba.” 
B) “O combustível acaba, e o veículo consegue 

subir a ladeira.”  
C) “O veículo consegue subir a ladeira ou o 

combustível acaba.”  
D) “Se o combustível não acaba, então o veículo 

consegue subir a ladeira.”  
E) “O combustível não acaba, e o veículo 

consegue subir a ladeira.” 
 

21. Na sequência: 111, 112, 113, 122, 123, 
124, 133, 134, 135, 144, . . ., a diferença 
entre o 20° termo e o 11° termo é 
superada pela diferença entre o 17° 
termo e o 5° termo em 

A) 9 unidades.  
B) 10 unidades.  
C) 8 unidades.  
D) 11 unidades.  
E) 7 unidades. 

 

22. Do ponto de vista lógico, dizer “Se eu 
trabalho com empenho, então os 
resultados serão melhores.” é o mesmo 
que dizer:  
A) “Se eu não trabalho com empenho, então os 

resultados não serão melhores.” 
B) “Se os resultados serão melhores, então eu 

trabalho com empenho.” 
C) “Eu trabalho com empenho, e os resultados 

serão melhores.” 
D) “Os resultados não serão melhores, e eu não 

trabalho com empenho.”  
E) E “Eu não trabalho com empenho ou os 

resultados serão melhores.” 
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23. Beatriz, Érica, Juliana e Natália têm idades 

de 20 a 22 anos, e sabem as idades umas 
das outras. Em um treinamento de teatro, 
as meninas que tinham idade ímpar 
deveriam sempre falar a verdade e as 
meninas que tinham idade par deveriam 
sempre mentir. Nesse treinamento elas 
tiveram o seguinte diálogo: Beatriz: Eu 
tenho 20 anos. Érica: Nenhuma de nós tem 
21 anos. Juliana: A soma das idades de 
Érica e Natália é igual a 41 anos. Natália: A 
soma da minha idade com a idade de 
Juliana é igual a 42 anos. Beatriz: Érica 
tem 21 anos. A somas das idades, em anos, 
de Beatriz, Érica, Juliana e Natália é igual 
a:  
A) 83. 
B) 82.  
C) 81. 
D) 84.  
E) 85. 

 

24. André, Bernardo e Carlos foram à Festa da 
Lógica e cada um deles, na festa, ou 
deveria dizer somente mentiras ou 
somente verdades. Ao encontrarem 
Daniel, que só fala verdades, tiveram a 
seguinte conversa: André: Eu e Carlos 
estamos falando a verdade. Bernardo: 
André está mentindo. Carlos: Amanhã é 
domingo. André: Ontem foi quinta-feira. 
Bernardo: Em cem dias será segunda-feira. 
Daniel concluiu, corretamente, que 
estava(m) mentindo:  
A) apenas André.  
B) apenas Carlos.  
C) André e Bernardo.  
D) André e Carlos. 
E) Bernardo e Carlos. 

 

25. Hugo, José e Luiz são trigêmeos e, quando 
os três saem juntos, obedecem as 
seguintes regras:  
• Ou José ou Luiz deve usar camisa amarela, mas 
nunca ambos;  
• Hugo usa camisa amarela se e somente se José 
usa; 
• Se Luiz usar camisa amarela, então Hugo 
também usa.  
 
 
 

 
De acordo com essas regras, quando os três 
irmãos saem juntos,  
A) José nunca usa camisa amarela, Hugo e Luiz 

sempre usam.  
B) Hugo sempre usa camisa amarela, José e Luiz 

nunca usam.  
C) Luiz sempre usa camisa amarela, Hugo e José 

nunca usam.  
D) José sempre usa camisa amarela, Hugo e Luiz 

nunca usam.  
E) Luiz nunca usa camisa amarela, Hugo e José 

sempre usam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26. Considere abaixo o trecho do Hino da 
Inconfidência Baiana. Igualdade e liberdade / No 
sacrário da Razão / ao lado da Sã Justiça / 
Preenchem meu coração / (...) Se este dogma 
for seguido (...) e assim que florescido / tem na 
América a Nação / Assim flutue o pendão dos 
franceses / que a imitaram / depois que afoitos, 
entraram / no sacrário da Razão. (Apud MOURA, Clóvis. 

Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. Edusp, 2004, p. 205)  
O trecho revela as seguintes influências da 
chamada Inconfidência Baiana (1798), 
também conhecida como Conjuração 
Baiana e Revolta dos Búzios:  
A) o Império Napoleônico e o positivismo, 

escola que cultuava a ciência como Razão 
universal.  

B) a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, e a Justiça praticada pela 
Maçonaria, como exemplos da defesa da 
igualdade em nome da Razão.  

C) a Revolução Francesa e o iluminismo, 
corrente que cultuava a Razão como valor 
universal.  

D) a Revolução Pernambucana e o 
nacionalismo como exemplos de libertação 
racional dos povos contra a escravidão e o 
colonialismo. 

E) o liberalismo e a religião calvinista, crença 
que considerava Deus como símbolo da 
Justiça e da Razão. 
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27. “Os grupos de escravos egressos da Costa da 

Mina, sob diferentes identidades (Nagô, Hauçá, 
Jeje, Tapa), promoveram o maior ciclo de 
revoltas escravas africanas de que se tem notícia 
na história do Brasil. O caráter de resistência 
sistêmica à escravidão só teve equivalente, 
antes, na Guerra dos Palmares e, depois, no 
movimento abolicionista da década de 1880. 
Com efeito, entre 1807 e 1835, a Bahia viveu um 
período de rebeliões contínuas dos escravos 
africanos, cujo ápice foi a Revolta dos Malês.” 
REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil, a História do 
Levante dos Malês em 1835. Cia. das Letras. 

 Completando 185 anos em 2020, a Revolta 
dos Malês, na Bahia, embora não tenha 
conseguido modificar a ordem escravista 
brasileira, teve um aspecto bastante 
representativo, uma vez que 
A) foi o levante de escravos urbanos, na sua 

grande maioria de religião muçulmana, mais 
sério ocorrido no Brasil. 

B) foi um levante de escravos com objetivos 
claros e definidos, o que justifica a sua longa 
duração.  

C) foi, por meio dessa Revolta, que, pela 
primeira vez, um grupo de escravos ocupou, 
ainda que por curto período, o poder em 
Salvador.  

D) precipitou a assinatura da Lei Eusébio de 
Queirós, que extinguiu o tráfico negreiro. 

E) acelerou a introdução de imigrantes para 
substituir a mão de obra escrava negra. 

 

28. O período entre 1894 a 1930 marcou as 
primeiras décadas da República no Brasil, 
contudo, ao contrário do que pressupunha 
a própria etimologia da palavra, os 
primeiros governos republicanos 
estiveram sob o domínio de grupos das 
elites oligárquicas. Sobre os aspectos com 
os quais podemos caracterizar a Primeira 
República, estão:  
I. As oligarquias eram compostas, 

principalmente, por ricos e poderosos 
proprietários rurais, especialmente da região 
Sudeste do Brasil.  

II.  A obrigatoriedade do voto aberto garantia a 
lisura dos processos eleitorais, já que a 
assinatura na cédula dificultava as fraudes 
eleitorais.  
 
 

 
III. Guerra de Canudos, Revolta da Chibata, 

Guerra do Contestado e Revolta da Vacina 
estão entre os movimentos populares que 
expressaram suas insatisfações com os 
governos do período. 

IV. A Política do Café com Leite foi a alternância 
na Presidência da República de políticos que 
representavam os interesses de 
latifundiários paulistas (produtores de café) 
e mineiros (produtores de leite).  

V. A instituição da República garantiu o pleno 
exercício da cidadania aos brasileiros por 
meio do direito irrestrito ao voto.  

Assinale a alternativa CORRETA: 
A)  Apenas a assertiva V está incorreta.  
B) As assertivas I, II, III estão corretas.  
C) As assertivas I, II, IV e V estão corretas.  
D) As assertivas I, III e IV estão corretas. 
E) Apenas a assertiva I está correta. 

 

29. O golpe de 1964, que deu início ao regime 
militar no Brasil e que foi chamado pelos 
militares de “revolução de 64”, teve, 
entre seus objetivos  

A) refrear o avanço do comunismo apoiado pelo 
presidente Jango que, após ver concretizado seu 
programa reformista, articulava-se para adaptar o 
Estado aos moldes socialistas, por meio do projeto 
de uma nova constituição difundido e aplaudido 
no histórico Comício da Central do Brasil.  

B) reinstaurar o presidencialismo, uma vez que o 
regime parlamentarista pelo qual João Goulart 
governava favorecia alianças entre partidos 
pequenos e grupos de esquerda liderados pelo 
PTB, que tinha representação significativa na 
Câmara e no Senado.  

C) destituir o governo de João Goulart, contando com 
o apoio do governo dos Estados Unidos e de 
parcelas da sociedade brasileira que apoiaram, 
dias antes, a Marcha da Família com Deus pela 
Liberdade organizada por setores conservadores 
da Igreja Católica.  

D) restaurar a ordem no país e garantir a 
recuperação do equilíbrio econômico, uma vez 
que greves paralisavam a produção nacional e 
movimentos de apoio à reforma agrária se 
radicalizavam, caso das Ligas Camponesas que 
haviam iniciado a guerrilha do Araguaia. 

E) iniciar um processo autoritário de transição 
política e econômica nos moldes do 
neoliberalismo, por meio de uma estratégia 
defendida por entidades como o FMI, a ONU e a 
Cepal, com o aval do empresariado brasileiro 
insatisfeito com o governo vigente. 
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30. Sobre a redemocratização no Brasil pós - 

ditadura, assinale a alternativa correta. 
A) Uma das ações que marcou o processo de 

redemocratização foi a campanha pelas 
eleições diretas para a presidência da 
República, que ficou conhecida como 
“Diretas já".  

B) O bipartidarismo foi uma das marcas do 
período pós-ditadura, motivo pelo qual a 
ARENA e o MDB foram os únicos partidos 
políticos autorizados a funcionar no período 

C) O presidente Tancredo Neves foi o primeiro 
presidente eleito pelo voto popular após a 
ditadura militar.  

D) Devido às graves denúncias que ocorreram, 
o presidente José Sarney foi afastado da 
presidência da República. Esse processo 
ficou conhecido como impeachment  

E) Fernando Collor de Mello foi um dos 
presidentes eleitos após a ditadura militar e 
ficou famoso pela criação do Programa 
Bolsa-Família. 

 
 

 
 
 
 
 

 

31. A classificação do relevo brasileiro em 
grandes unidades, ou compartimentos, é 
uma síntese dos processos de construção e 
modelagem da superfície terrestre e das 
formas resultantes. Esta classificação 
distingue três tipos de compartimentos, 
que são:  
A) Planaltos, Planícies e Dobramentos 

Modernos. 
B) Escudos Cristalinos, Bacias Sedimentares e 

Dobramentos Modernos. 
C) Planaltos, Planícies e Depressões. 
D) Plataforma Continental, Talude Continental e 

Fossa Abissal. 
E) Chapadas, Depressões e Bacias 

Sedimentares. 
 
 
 
 
 

 
32. No total, os espaços da metropolização 

registram, em suas extensões, as repercussões 
múltiplas de ondas de choque diversas de 
amplitudes variadas: econômicas e sociais em 
especial, mas também mais estritamente 
técnicos e tecnológicos; gerados em todas as 
escalas, do local ao mundial. Isto gera 
fragmentações espaciais muito complexas 
(fractais, com efeito), novas formas e novas 
paisagens urbanas ou assimiladas, relações 
ambientais que reinventam a ideia de natureza 
suscitando ao mesmo tempo a necessidade e o 
conceito, pelo menos ambíguo, da cidade 
duradoura, sustentável. DI MÉO, G. Introdução ao debate 

sobre a metropolização. Confins. 2008. Disponível em: 
https://journals.openedition.org Acesso em: 16 abr. 2019.  

Sobre o processo de metropolização é 
incorreto afirmar:  
A) Está associado aos processos de 

globalização.  
B) Provoca mudanças nos processos de 

urbanização.  
C) Estão presentes os grandes fluxos de 

pessoas, capitais e serviços.  
D) Para que ocorra, é preciso a retração do 

setor industrial e uma desconcentração 
geográfica.  

E) Incorpora diferentes cidades e não se 
restringe às metrópoles. 

 

33. Leia este trecho: “[...] Desde a revolução 
urbana brasileira, consecutiva à 
revolução demográfica dos anos 50, 
tivemos, primeiro, uma _______, com o 
aumento do número – e da respectiva 
população – dos núcleos com mais de 20 
mil habitantes, e em seguida uma 
_______, com a multiplicação de cidades 
de tamanho intermediário, para 
alcançarmos, depois, o estágio da 
_______, com o aumento considerável do 
número de _______ e de _______ (essas 
em torno de meio milhão de habitantes) 
[...]." SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e 

sociedade do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001. p: 202. 
Adaptado.  
Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, terminologia 
empregada nos estudos geográficos que 
tornam esse trecho verdadeiro.  
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A) metropolização; urbanização concentrada; 

urbanização aglomerada; grandes cidades 
médias; cidades milionárias. 

B) urbanização aglomerada; urbanização 
concentrada; metropolização; cidades 
milionárias; grandes cidades médias. 

C) urbanização concentrada; metropolização; 
urbanização aglomerada; cidades milionárias; 
grandes cidades médias. 

D) urbanização concentrada; urbanização 
aglomerada; metropolização; grandes cidades 
médias; cidades milionárias. 

E) urbanização desconcentrada; metropolização; 
urbanização aglomerada; cidades milionárias; 
grandes cidades médias. 

 

34. A energia solar e a microgeração 
distribuída trazem vantagens para o meio 
ambiente. Mesmo com as vantagens da 
energia solar e com as condições 
favoráveis, ainda existem algumas 
barreiras que bloqueiam um crescimento 
mais acelerado desse mercado no Brasil. 
São fatores que constituem barreiras que 
bloqueiam esse mercado no Brasil, 
EXCETO:  
A) É uma fonte limpa e renovável.  
B) Pouca mão de obra qualificada.  
C) Despreparo das distribuidoras de energia. 
D) Falta de acesso a financiamentos 

compatíveis.  
E) Elevados impostos para importação de 

equipamentos. 
 

35. Matriz energética corresponde ao 
conjunto dos recursos de energia de que 
dispõem os países, como e quanto os 
gastam. Na atualidade, há um esforço, 
quase que globalizado, para ampliar a 
oferta de energias renováveis, sobretudo 
para reduzir o nível de emissão de gases 
que ampliam o efeito estufa. Em relação 
a esse tema, assinale a opção correta.  

A) A dificuldade em dominar a tecnologia 
para prospecção do petróleo em águas 
profundas explica não ter o Brasil ainda 
obtido a autossuficiência nessa 
modalidade energética.  

B) No Brasil, a hidrografia desestimula a 
utilização da hidroeletricidade, razão pela 
qual o país tem menos hidrelétricas do 
que a dimensão de seu território sugere. 

 
C) Condições climáticas, em especial as existentes 

no litoral nordestino, inviabilizam 
economicamente a construção de usinas eólicas. 

D) A construção de usinas hidrelétricas no Brasil foi 
facilitada pela Constituição de 1988, que 
transferiu terras indígenas para a União.  

E)  Com significativo percentual de utilização de 
energia renovável, o Brasil tem uma das mais 
equilibradas matrizes energéticas entre as 
principais economias mundiais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. A interatividade entre público-alvo e/ou 
cliente de um produto ou serviço com as 
empresas sempre esteve presente por 
meio de canais existentes na mídia 
tradicional, tais como cartas ao editor, 
conversas ao vivo com ouvintes e outros 
artifícios permitidos pelos veículos de 
comunicação mais antigos. Hoje, essa 
comunicação entre produtor e 
consumidor, entre empresa e público-alvo 
tem um elemento moderno e diferente. A 
esse respeito, pode-se afirmar que: 
I. A internet é, atualmente, o único veículo de 

comunicação realmente eficaz e capaz de dar 
o respaldo necessário ao trabalho 
desempenhado pelas assessorias de imprensa 
no Brasil.  

II.  As redes sociais tornaram-se uma importante 
ferramenta de divulgação e valorização da 
marca e da qualidade dos produtos, além de 
ser um veículo eficaz na aproximação entre 
consumidor e produtor.  

III.  O surgimento da transmissão de televisão 
digital aumentou o interesse do público-alvo 
nos programas televisivos, principalmente os 
jornalísticos, e facilitou a interatividade com os 
consumidores. 

 É correto APENAS o que se afirma em 
A) I. 
B) II. 
C) III.  
D) I e II. 
E) E II e III 
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37. Os chamados novos meios de comunicação 

podem ser assimilados a novas tecnologias 
da informação. Eis sua característica:  
A) especializaram-se em públicos-alvo 

diferenciados, contrariando a tendência à 
massificação das primeiras décadas de 
funcionamento da mídia; 

B) materializaram-se em aparelhos portáteis, 
popularizando-se como objetos de uso 
conspícuo e de distinção social para 
consumidores massificados; 

C) difundiram-se rapidamente entre as 
camadas menos favorecidas da população, 
que constituem a totalidade de seus 
potenciais consumidores;  

D) contribuíram decisivamente para a 
democratização da informação à época de 
sua reprodutibilidade técnica e de sua inteira 
relevância social;  

E) fixaram o princípio da igualdade social, em 
referência a um ou mais segmentos de 
público, no que respeita ao consumo de 
informações atualizadas. 

 

38. O aplicativo Instagram que, inicialmente, 
foi projetado apenas para o 
compartilhamento de fotos aleatórias, 
virou um grande aliado da imprensa para a 
divulgação de notícias. E como forma de 
centrar as atenções no conteúdo que cada 
usuário posta, anunciou que vai mudar 
alguns detalhes que sempre fizeram parte 
das estratégias de engajamento. Essas 
mudanças são  

A) omissão de comentários.  
B) bloqueio de curtidas.  
C) fim das curtidas e views (visualizações) 

para fotos e vídeos, respectivamente. 
D) eliminação de perfis falsos. 
E) permissão de curtidas e views 

(visualizações) apenas de perfis 
verificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39. Considere o texto a seguir. A globalização 

existe, é um fato, ou melhor, um processo 
histórico. Ao longo dos anos 1990, quando o 
debate era mais acirrado, os que acreditavam 
na existência da globalização podiam ser 
divididos em dois grupos. Embora não 
houvesse homogeneidade dentro deles, uns 
viam o fenômeno como algo positivo, tendendo 
à sua celebração, outros o viam como algo 
negativo. (SENE, Eustáquio de. Globalização e espaço geográfico. 

São Paulo: Contexto, 2003, p. 32-33)  
Dentre os aspectos positivos e negativos 
da globalização que pontuaram o debate 
acima, mencionam-se, respectivamente, 
argumentos como 
A) os benefícios da internet para a 

democratização da informação, e a 
gradativa dificuldade de acesso à 
tecnologia computacional, dada a 
diversidade de sistemas vigentes.  

B) o aumento da facilidade de comunicação e 
deslocamento entre as diversas regiões do 
globo, e a intensificação das desigualdades 
econômicas e assimetrias entre os países. 

C) a acolhida humanitária e incondicional, 
pelos países desenvolvidos, dos grupos de 
refugiados e imigrantes vindos de países 
pobres, e a disseminação do inglês como 
língua franca.  

D) a possibilidade de intercâmbio cultural 
entre países e populações distantes, e a 
gradativa falência das empresas do setor 
de turismo, dada a queda no interesse pela 
experiência in loco.  

E) a universalização da ciência resultando no 
fim de epidemias e na exploração 
democrática do espaço, e o 
desenvolvimento tecnológico de países 
essencialmente agrários como ameaça 
para um grande desequilíbrio na economia 
global. 
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40. Os sistemas de estruturação do sentido pela 
digitalização do saber supõem um modelo 
geocultural que pode impor como critério de 
universalidade um modo particular de pensar e 
de sentir, uma maneira própria de ‘organizar a 
memória coletiva’, como já diziam Simon Nora e 
Alain Minc ao diagnosticar a ameaça de 
monopolização dos ‘estoques de informação’ por 
uma única potência. Com o desdobramento do 
ciberespaço global, coloca-se a questão da 
modelização do saber por uma sociedade 
hegemônica que corre o perigo de praticar uma 
divisão seletiva quanto à sua própria memória 
coletiva. (MATTELART, Armand: A globalização da 

comunicação. Bauru: Edusc, 2000)  
A formação de uma rede global de 
comunicação impõe diversos desafios aos 
comunicadores do Século XXI. Um dos 
principais deles é  

A) alcançar todos os públicos respeitando as 
diferenças.  

B) criar uma cultura universal única e 
homogênea.  

C) garantir o progresso, a paz e a ordem 
social.  

D) estabelecer a hegemonia dos conceitos 
mais adequados. 

E) preservar a expansão mercantil da 
cibercultura. 

 
 
 
 

 
 
 
 

41. No sistema de redes que suporta a 
Internet, a rede principal pela qual os 
dados de todos os clientes da Internet 
trafegam é conhecida por:  
A) gateway.  
B) firewall.  
C) backbone.  
D) DNS.  
E) webmail. 
 
 
 
 

 
 
42. Suponha que o usuário abriu uma pasta 

contendo seis arquivos no Windows 7. Ele 
selecionou com o mouse o primeiro e o 
quinto arquivos, mantendo a tecla shift 
apertada. Em seguida, ainda com os 
arquivos previamente selecionados (sem 
largar a tecla shift), o usuário apertou a 
tecla de deleção e confirmou a mensagem 
de deleção que apareceu em seguida. 
Nessas condições:  
A) somente o primeiro arquivo foi transferido 

temporariamente para a lixeira. 
B) nenhum dos cinco arquivos selecionados 

foram transferidos para a lixeira, 
permanecendo na pasta de origem.  

C) somente o primeiro arquivo e o quinto 
arquivo selecionados foram transferidos 
temporáriamente para a lixeira. 

D) todos os cinco arquivos selecionados foram 
transferidos e definitivamente apagados da 
lixeira.  

E) todos os cinco arquivos selecionados foram 
transferidos temporariamente para a lixeira. 

 

43. Assinale a alternativa que apresenta o 
recurso do navegador de internet Google 
Chrome, em sua configuração padrão, 
que permite administrar (incluir, 
organizar em pastas, remover) endereços 
de sites usados com frequência, para 
facilitar a navegação no dia a dia. 

A) Downloads.  
B) Histórico. 
C) Páginas.  
D) Abas. 
E) Favoritos. 

 

44. A partir do Microsoft Windows 7, em sua 
configuração original, um usuário com 
permissão de acesso para leitura e 
gravação em todas as pastas abriu a 
pasta C:\ARQUIVOS, selecionou o 
arquivo Projetos.txt e pressionou as 
teclas CTRL+C. Em seguida, abriu a pasta 
C:\TEMPORARIO e pressionou as teclas 
CTRL+V. Finalmente, abriu a pasta 
C:\PROJETOS e pressionou as teclas 
CTRL+V novamente. Considerando que 
as pastas C:\TEMPORARIO e 
C:\PROJETOS estavam originalmente 
vazias, assinale a alternativa correta.  
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A) O arquivo Projetos.txt existe apenas nas pastas 
C:\ARQUIVOS e C:\TEMPORARIO. 

B) O arquivo Projetos.txt existe apenas nas pastas 
C:\ARQUIVOS e C:\ PROJETOS.  

C) O arquivo Projetos.txt existe apenas na pasta 
C:\PROJETOS.  

D) O arquivo Projetos.txt existe nas 3 pastas 
mencionadas no enunciado. 

E) O arquivo Projetos.txt existe apenas na pasta 
C:\TEMPORARIO. 
 

45. Assinale a alternativa que apresenta uma 
fórmula do MS-Excel 2010, em sua 
configuração padrão, que realiza cálculo 
envolvendo 7 células.  
A) =SOMA(A1:A3;B5:B8). 
B) =SOMA(A1;A3;B5;B8). 
C) =SOMA(A1-A3;B4-B8). 
D) =SOMA(A1:A3;A7). 
E) =SOMA(A1;A7). 

 

46. Para fazer uma consulta no buscador 
Google que encontre arquivos em formato 
PDF com a palavra “concurso”, basta digitar 
no campo de busca:  

A) concurso typefile:pdf. 
B) filetype:pdf concurso. 
C) file:pdf concurso. 
D) file=pdf concurso. 
E) pdf:concurso. 

 

47. Todo arquivo deveria ter cópias de 
segurança para evitar perda de 
informações ou mesmo para evitar ter que 
refazer atividades. No MS-Windows 10, em 
sua configuração padrão, entre seus vários 
aplicativos, um usuário pode fazer cópias 
de segurança de seus arquivos usando o 
recurso:  
A) Restauração.  
B) Hardware. 
C) Personalização.  
D) Contas de Usuário.  
E) Histórico de Arquivos. 

 

48. Assinale a alternativa correta sobre o 
Bloco de Notas do Microsoft Windows 10, 
em sua configuração padrão.  
A) Existe um recurso de criação de tabelas, igual 

ao Microsoft Word 2016. 
B) É possível trocar a fonte de letra de um texto 

digitado. 

 
 
C) Imagens podem ser incluídas em um texto 

criado no Bloco de Notas, porém apenas 
copiando a partir da Área de Transferência.  

D) É possível alterar a cor das letras de um texto 
digitado.  

E) O Bloco de Notas tem um recurso de corretor 
ortográfico, mas não corretor gramatical. 

 

49. No MS-Word 2013, os recursos de criação 
e manipulação de mala direta podem ser 
acessados por meio da guia  

A) Revisão.  
B) Exibir.  
C) Referências.  
D) Design. 
E) Correspondências. 

 

50. O recurso de armazenamento na nuvem 
(Cloud Storage) é bastante eficiente e útil 
para as necessidades de processamento e 
armazenamento de dados. Entretanto, 
deve-se tomar alguns cuidados no uso 
desse recurso, como  
A) acessar o sistema de armazenamento 

utilizando dispositivos móveis que permitem 
a comunicação de vários lugares. 

B) acessar o sistema de armazenamento 
utilizando uma conexão sem fio com WPA-2. 

C) realizar backups próprios, uma vez que não 
há esquema de backup no armazenamento 
na nuvem.  

D) não realizar o compartilhamento dos 
arquivos, pois não há como configurar as 
permissões de acesso no armazenamento na 
nuvem.  

E) acessar o sistema de armazenamento 
utilizando os recursos de criptografia e 
segurança da informação. 
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51. Assim dispõe a Constituição Federal: todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
I. é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 

II. é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer.  

III. é livre a manifestação do pensamento, não 
sendo vedado o anonimato.  

IV. ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 

V. ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. 

 Marque a opção que apresenta as afirmativas 
CORRETAS.  

A) I – II – III.  
B) I – II.  
C) I – II – III – IV.  
D) I – II – IV – V.  
E) IIl – V. 
 

52. O artigo 5° da Constituição Federal enumera 
alguns direitos individuais que devem ser 
preservados tanto pelo Estado como por 
particulares. Assinale a alternativa que 
apresenta um direito constitucionalmente 
previsto no referido artigo 
A) É livre a manifestação do pensamento, 

permitido o anonimato.  
B) É plena a liberdade de associação para fins 

lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.  
C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 

ou profissão, independentemente das 
qualificações profissionais que a lei 
estabelecer.  

D) D Haverá juízo ou tribunal de exceção.  
E) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 

nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação judicial. 

 
53. No que concerne à administração do Estado, 

julgue os itens a seguir. 
I. Para viger, lei orgânica de município deve ser 

votada em dois turnos, com interstício mínimo 
de dez dias, aprovada por dois terços dos 
membros da câmara municipal e promulgada 
pelo chefe do Poder Executivo municipal.  

II. A CF estabelece competência suplementar 
dos municípios, consistente na autorização de 
regulamentar normas estaduais para ajustar 
sua execução a peculiaridades locais, sempre 
em concordância com as normas legislativas 
federais.  

III. Os municípios detêm autonomia política, 
legislativa, administrativa e financeira, 
respeitados os princípios estabelecidos na 
respectiva Constituição estadual e na CF.  

Assinale a opção correta.  
A) Apenas o item I está certo.  
B) Apenas o item II está certo.  
C) Apenas os itens I e III estão certos.  
D) Apenas os itens II e III estão certos.  
E) Todos os itens estão certos. 

 

54. De acordo com o artigo 37 da Constituição 
Federal Brasileira de 1988, a alternativa 
que contém os princípios que devem ser 
obedecidos pela administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios é  

A) eficiência, eficácia, efetividade, legalidade e 
moralidade.  

B) universalidade, integralidade, legalidade, 
moralidade e eficiência. 

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

D) finalidade, proporcionalidade, razoabilidade, 
moralidade e publicidade. 

E)  ampla defesa, contraditório, controle social, 
publicidade e impessoalidade. 
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55. Conforme a Constituição da Bahia, o poder 

judiciário é constituído pelos seguintes 
órgãos: 
I. o Tribunal de Justiça.  
II. o Tribunal de Alçada. 
III. os Tribunais do Júri. 
IV. os juízes de Direito. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Apenas I, II e III.  
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas IV. 
D) II, III e IV. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. De acordo com o que dispõe a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, resolução aprovada em 

Paris em 10 de dezembro de 1948, assinale 
V para a afirmação verdadeira e F para a 
falsa.  
( ) Ninguém será arbitrariamente preso, detido 
ou exilado. 
( ) Toda pessoa vítima de perseguição tem o 
direito de procurar e gozar asilo em outros 
países. 
( ) O direito de procurar e gozar asilo em outros 
países pode ser invocado em caso de 
perseguição legitimamente motivada por crimes 
de direito comum.  
( ) Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer 
país, inclusive o próprio, e a este regressar.  
( ) Todos são iguais perante a lei e têm direito, 
mas nem todos têm direito a igual proteção 
contra qualquer discriminação que viole a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

A sequência correta de cima para baixo é:  
A) V, V, F, V, F. 
B) V, F, F, V, V.  
C) F, V, V, F, F.  
D) F, F, V, F, V. 
E) F, F, F, F, F. 

 
 
 
 

 

57. Sobre a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, é correto afirmar que: 
A) foi editada em 1958. 
B) é vinculante em sua integralidade, por se 

tratar de resolução da Organização das Nações 
Unidas.  

C) não faz referência a direitos políticos.  
D) prega os ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade.  
E) não trata da liberdade religiosa. 

58. Com relação à liberdade religiosa e o quanto 
é estabelecido na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, assinale a alternativa 
correta.  
A) É assegurada a liberdade de ensino da crença 

religiosa somente de forma coletiva.  
B) A liberdade de manifestação de religião ou 

crença deve se dar apenas em âmbito 
particular.  

C) O direito à liberdade de pensamento inclui a 
liberdade de mudar de religião ou crença e a 
liberdade de manifestar essa religião ou 
crença. 

D) Os direitos e as liberdades estabelecidos na 
Declaração podem ser usufruídos por qualquer 
pessoa com a capacidade de obedecer aos 
preceitos de sua religião.  

E) Os homens e mulheres de maior idade têm o 
direito de contrair matrimônio e fundar uma 
família, observadas as restrições de suas 
religiões ou crenças. 

59. Considerando o quanto disposto na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
é correto afirmar que:  
A) não será feita qualquer distinção fundada na 

condição política, jurídica ou internacional do 
país ou território a que pertença uma pessoa, 
desde que tal território não esteja sujeito a 
qualquer tipo de limitação de soberania.  

B) a liberdade de opinião e de expressão não inclui 
liberdade de transmitir informações por qualquer 
meio e independente de fronteiras.  

C) toda pessoa tem direito a repouso e lazer, 
inclusive a limitação razoável das horas de 
trabalho e a férias periódicas não remuneradas. 

D) toda pessoa tem o direito de tomar parte no 
governo de seu país, diretamente ou por 
intermédio de representantes livremente 
escolhidos.  

E) toda pessoa, vítima de perseguição, tem o 
direito de procurar e de gozar asilo em outros 
países com os quais existe tratado de 
reciprocidade. 
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60. Com relação ao trabalho e ao que estabelece a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
assinale a alternativa correta. 

A) Toda pessoa que trabalha tem direito a uma 
remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure 
apenas a si uma existência compatível com a 
dignidade humana, não sendo necessário 
acrescentar outros meios de proteção social.  

B) Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre 
escolha de emprego e a condições justas e 
favoráveis de trabalho, sendo opcional a proteção 
contra o desemprego.  

C) A remuneração por igual trabalho permite 
distinção desde que prevista em lei nacional.  

D) Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e 
a neles ingressar para a proteção de seus 
interesses. 

E) Toda pessoa tem direito a repouso e lazer 
inclusive a limitação razoável das horas de 
trabalho e a férias periódicas não remuneradas. 

 

 

 
 
 
 
 

61. É correto afirmar acerca dos elementos do 
ato administrativo: A uma das 
características da competência para o ato 
administrativo é a prorrogabilidade:  
A) a incompetência pode se transmudar em 

competência supervenientemente, em 
determinadas hipóteses.  

B) no exercício de competência vinculada, a 
autoridade competente tem a faculdade de 
decidir quanto ao objeto do ato administrativo.  

C) se a lei estabelece determinada forma como 
revestimento do ato, não pode o administrador 
deixar de observá-la, sob pena de invalidação do 
ato por vício de legalidade.  

D) é lícito ao administrador adotar, como motivo do 
ato, fundamentos genéricos e indefinidos, como, 
por exemplo, “interesse público”, “critério 
administrativo”, e outros do gênero, sobretudo 
quando expressarem razões de conveniência e 
oportunidade.  

E) exemplo de vício quanto ao objeto do ato 
administrativo é aquele em que o Estado 
desapropria um imóvel de propriedade de 
desafeto do Chefe do Executivo com o fim 
predeterminado de prejudicá-lo. 

 

 
62. A respeito da discricionariedade 

administrativa, na Administração Pública 
brasileira, afirma-se que  

A) pode ser conceituada como uma liberdade de 
escolha da conduta administrativa a ser 
adotada, a partir de um universo de condutas 
admitidas como válidas pela ordem jurídica 
vigente.  

B) sua redução objetiva afastar uma possível 
automatização do comportamento da 
Administração, que poderia dar causa a uma 
atuação estatal em descompasso com o 
interesse público, por causa do engessamento 
decisório que a discricionariedade gera.  

C) com o advento do Estado de Direito, quando 
se consagrou a submissão da Administração 
Pública ao princípio da legalidade, aquela se 
vê ampliada, ao arrepio da lei.  

D) com a promulgação da Carta de 1988, aquela 
se vê tratada como uma ação administrativa 
com poderes ilimitados. 

E) com a consagração da vinculação da 
administração pública ao princípio da 
legalidade, e mais, à juridicidade 
administrativa, desenvolveu-se um âmbito 
muito mais livre de apreciação e ação 
concedidas ao administrador. 

 

63. Nos termos da lei, a Administração Pública 
Federal observará, em se tratando do 
processo administrativo, princípios 
específicos, exceto: 
A) princípio da segurança jurídica. 
B) princípio da razoabilidade.  
C) princípio da eficiência.  
D) princípio da insignificância.  
E) princípio da motivação. 

 

64. Sobre os poderes e deveres dos 
administradores públicos, assinale a 
alternativa correta.  
A) Excesso de poder é a modalidade de abuso 

em que o agente busca alcançar fim diverso 
daquele que a lei lhe permitiu.  

B) Os ilícitos administrativos admitem os tipos 
abertos, isto é, se afastam do sistema da 
rígida tipicidade que vigora no Direito Penal. 

C) O Presidente da República deve prestar, 
anualmente, ao Congresso nacional, as contas 
referentes ao exercício anterior, no prazo de 
90 (noventa) dias da abertura da sessão 
legislativa.  



 
 
 

SIMULADO 6 PÓS-EDITAL PMBA 2019 | CURSO ESTOU PREPARADO  

 
D) No que concerne ao controle dos atos de 

regulamentação, compete privativamente ao 
Congresso Nacional sustar os atos normativos 
do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa.  

E) Na perspectiva de que os atos podem ser 
originários ou derivados, o poder 
regulamentar típico é de natureza originária, 
uma vez que emana diretamente da 
Constituição. 

 

65. De acordo com o Regime jurídico do militar 
estadual, apuração disciplinar ocorre por 
meio do processo disciplinar sumário e 
processo administrativo disciplinar. 
Assinale a alternativa que não contém 
elemento de nenhum destes processos.  
A) Instauração.  
B) Lavratura do termo de acusação. 
C) Citação.  
D) Promoção.  
E) Defesa inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. A respeito da contagem dos prazos 
penais, assinale a alternativa incorreta 
com base no disposto no Código Penal:  

A) Contam-se os anos pelo calendário 
comum.  

B) O prazo que terminar em domingo ou dia 
feriado considerar-se-á prorrogado até o 
dia útil imediato.  

C) Os meses são contados pelo calendário 
comum.  

D) O dia do começo inclui-se no cômputo do 
prazo.  

E) Os dias são contados pelo calendário 
comum. 

 
 
 
 
 
 

 
67. O funcionário público que recebe para si 

diretamente, ainda que fora da sua 
função, mas em razão dela, vantagem 
indevida no valor de R$ 10.000 (dez mil 
reais), pratica crime de:  
A) corrupção passiva.  
B) roubo.  
C) advocacia administrativa.  
D) estelionato.  
E) excesso de exação. 

 

68. João, com a intenção de matar, desferiu 
golpes de faca em seu irmão José. Antes de 
desferir o golpe fatal, atendendo aos apelos 
de sua mãe que implorava para que 
poupasse a vida de José, João parou de 
agredir o irmão. Por insistência de sua mãe, 
João socorreu José, que sobreviveu com 
lesões corporais que, embora tenham 
causado risco de vida, se regeneraram em 
vinte dias. Sobre a situação hipotética, 
assinale a alternativa correta.  
A) João responderá por lesões corporais graves 

em razão da desistência voluntária.  
B) João responderá por tentativa de homicídio 

com redução de pena pelo arrependimento 
posterior.  

C) João responderá por lesões corporais leves 
em razão da desistência voluntária.  

D) João responderá por tentativa de homicídio.  
E) João não responderá por crime. 

 

69. No que concerne aos crimes contra a 
dignidade sexual, é correto afirmar que  
A) dadas as condições de evolução social, não 

se pune atualmente a violação sexual 
mediante fraude e nem a sedução. 

B) o crime de favorecimento da prostituição ou 
outra forma de exploração sexual de maiores 
de 18 anos não-vulneráveis só é punido se o 
agente tem intuito de lucro.  

C) o crime de assédio sexual, por expressa 
disposição legal fruto de ativismo jurídico, é 
punido mais gravemente se cometido por 
homem contra mulher do que vice-versa. 

D) é fato típico induzir menor de 14 (quatorze) 
anos a presenciar ato libidinoso diverso da 
conjunção carnal, a fim de satisfazer lascívia 
própria.  

E) apenas pessoas dignas são objeto de 
proteção penal, excluídas as pessoas que 
voluntariamente se entregam à má vida ou a 
práticas sexuais promíscuas. 
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70. Com relação à exclusão de ilicitude é 

correto afirmar:  
A) Há crime quando o agente pratica o fato em 

exclusão de ilicitude, havendo, no entanto, 
redução da pena. 

B) Considera-se em estado de necessidade 
quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou 
iminente, a direito seu ou de outrem. 

C) Considera-se em legítima defesa quem pratica 
o fato para salvar de perigo atual, que não 
provocou por sua vontade, nem podia de 
outro modo evitar, direito próprio ou alheio, 
cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 
razoável exigir-se. 

D) Pode alegar estado de necessidade mesmo 
quem tinha o dever legal de enfrentar o 
perigo.  

E) Ainda que o agente haja em caso de exclusão 
de ilicitude, este responderá pelo excesso 
doloso ou culposo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

71. Lei federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 
1989 (Define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor) Considere 
a seguinte conduta descrita: Publicar 
ilustração de recém-nascidos 
afrodescendentes em fuga de sala da 
parto, associado aos dizeres de um 
personagem (supostamente médico) de 
cor branca "Segurança! É uma fuga em 
massa!". Tal conduta amolda-se à 
seguinte tipificação legal:  
A) Não se amolda a tipificação legal por se 

tratar de ofensa social e não de conteúdo 
racial.  

B) Injúria, prevista no art. 140 do Código 
Penal.  

C) Crime de racismo, previsto na Lei no 
7.716/89.  

D) Difamação, prevista no art. 139 do Código 
Penal. 

E) Não se amolda a tipificação legal por se 
tratar de liberdade de expressão − direito 
de charge. 

 
72. Em relação ao crime de tortura tipificado 

na Lei n. 9.455/97 (Lei da Tortura) o 
sofrimento físico ou mental ao qual foi 
submetida a vítima:  

A) Sempre é antecedido da exigência de ter sido 
intenso; 

B) É antecedido da exigência de ter sido intenso 
apenas quando o agente for funcionário 
público;  

C) É antecedido da exigência de ter sido intenso 
apenas quando o agente for ascendente ou 
descendente da vítima;  

D) É antecedido da exigência de ter sido intenso 
apenas quando houver o emprego de 
violência ou ameaça;  

E) Nem sempre é antecedido da exigência de ter 
sido intenso. 
 

73. No que tange à violência contra a mulher, 
considerando o estatuído na Lei Maria da 
Penha, é CORRETO afirmar, EXCETO:  

A) Não configura violação aos direitos humanos 
a violência doméstica e familiar contra a 
mulher.  

B) Configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher, qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause lesão, 
praticada por agressor com o qual conviva, 
em relação íntima de afeto, 
independentemente de coabitação.  

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

D) Cabe à autoridade policial garantir proteção à 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, quando necessário, comunicando 
imediatamente ao Ministério Público e ao 
Poder Judiciário.  

E) Cabe à autoridade policial fornecer transporte 
para a mulher em situação de violência 
doméstica e familiar e a seus dependentes 
para abrigo ou local seguro, quando houver 
risco de vida. 
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74. Sobre a Lei n o 9.455/97, que dispõe sobre 

a TORTURA, é correto afirmar que  
A) os casos de tortura com o fim de obter 

informação, declaração ou confissão da 
vítima ou de terceira pessoa e para provocar 
ação ou omissão de natu reza criminosa, o 
crime somente se consuma quando o agente 
obtém o resultado almejado.  

B) o crime de tortura é próprio, uma vez que só 
pode ser cometido por policiais civis ou 
militares.  

C) privar de alimentos pessoa sob sua guarda, 
poder ou autoridade é uma das formas de 
tortura previstas na lei, na modalidade 
“tortura-castigo”.  

D) se o agente tortura a vítima para com ele 
praticar um roubo, responderá por crime 
único, qual seja, o crime de roubo, por este 
ter penas maiores.  

E) quando o sujeito ativo do crime de tortura 
for agente público, as penas são 
aumentadas de um sexto a um terço 

 

75. NÃO é objetivo do Sistema Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR), 
previsto na Lei Federal n° 12.288/2010,  
A) garantir a eficácia dos meios e dos 

instrumentos criados para a implementação 
das ações afirmativas e o cumprimento das 
metas a serem estabelecidas.  

B) descentralizar a implementação de ações 
afirmativas pelos governos estaduais, 
distrital e municipais. 

C) articular planos, ações e mecanismos 
voltados à promoção da igualdade étnica. 

D) acompanhar e avaliar as etapas de 
implantação e desenvolvimento de políticas 
ou programas de ações afirmativas nos 
diferentes setores de ação do Estado 
brasileiro.  

E) formular políticas destinadas a combater os 
fatores de marginalização e a promover a 
integração social da população negra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

76. Em relação aos crimes contra a 
autoridade ou disciplina militar, assinale 
a alternativa incorreta. 
A) O Motim consiste numa reunião de 

militares ou assemelhados agindo em favor 
da ordem recebida de superior.  

B) O Motim constitui na recusa de obediência 
a superior, quando esteja agindo sem 
ordem ou praticando violência. 

C) A reunião de militares em recusa conjunta 
de obediência caracteriza-se a formação de 
motim.  

D) A ocupação do quartel, fortaleza, arsenal, 
fábrica ou estabelecimento com o propósito 
de praticar violência, em desobediência 
superior caracteriza-se a existência de 
motim. 

E) O crime de motim resulta em pena de 
reclusão, de quatro a oito anos, com 
aumento de um terço para os chefes ou 
lideranças. 
 

77. Em relação aos crimes contra a 
autoridade ou disciplina militar, assinale 
a alternativa incorreta. 

A) A realização de revolta militar caracteriza-se 
pela utilização de armas pelos agentes.  

B) a pena pelo crime de revoltar militar é de 
reclusão, de 2 a 3 anos, com aumento de um 
terço para os líderes. 

C) A conspiração constitui num concerto de 
militares ou assemelhados para prática de 
crime aludido no artigo 149 do Direito Penal 
Militar.  

D) Em relação à conspiração, a isenção de pena 
será possível caso antes da execução do 
crime e quando era ainda possível evitar-lhe 
as consequências, haja a denúncia da trama 
que foi arquitetada.  

E) Revolta, Motim e Conspiração estão 
passíveis de penas conforme o Direito Penal 
Militar 
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78. Em relação aos crimes contra a autoridade 

ou disciplina militar, assinale a alternativa 
incorreta. 
A) A aliciação para motim ou revolta resultado 

na pena de reclusão, de dois a quatro anos.  
B) A conspiração pode resultado na pena de 

reclusão, de três a cinco anos.  
C) A revolta consiste na desobediência de 

ordem recebida de superior, ou concordando 
para cumpri-la. 

D) A reclusão para o crime de motim é de 
reclusão, de quatro a oito anos, com 
aumento de um terço para os cabeças. 

E) O crime de revolta pode resultar na pena de 
reclusão, de oito a vinte anos, com aumento 
de um terço para os cabeças. 

 

79. Em relação ao direito penal militar, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. A prática da violência contra superior 

resultará em pena de detenção, de três 
meses a dois anos.  

II. Desrespeitar superior diante de outro militar 
resultará em detenção de três meses a um 
ano, se o fato não constitui crime mais 
grave.  

III. A recusa de obediência resultado em pena, 
de um a dois anos, se o fato não constitui 
crime mais grave.  

Assinale a alternativa correta. 
A) Apenas I.  
B) Apenas II.  
C) Apenas II e III. 
D) Apenas I e III. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

80.  Em relação ao direito penal militar, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. Opor-se às ordens da sentinela, pena de 

detenção, de seis meses a um ano, se o fato 
não constitui crime mais grave.  

II. Promover a reunião de militares, ou nela 
tomar parte, para discussão de ato de 
superior ou assunto atinente à disciplina 
militar:   Pena - detenção, de seis meses a 
um ano a quem promove a reunião; de dois 
a seis meses a quem dela participa, se o fato 
não constitui crime mais grave. 
 
 
 
 

 
III. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, 

ato ou documento oficial, ou criticar 
publicamente ato de seu superior ou assunto 
atinente à disciplina militar, ou a qualquer 
resolução do Governo: Pena - detenção, de 
dois meses a um ano, se o fato não constitui 
crime mais grave. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) I e II apenas. 
B) II e III apenas. 
C) Apenas I.  
D) Apenas II. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

  

1.E 
2.D 
3.B 
4.C 
5.A 
6.D 
7.C 
8.D 
9.A 
10.C 
11.E 
12.E 
13.C 
14.A 
15.A 
16.A 
17.E 
18.C 
19.C 
20.B 
 
 

21.D 
22.E 
23.D 
24.A 
25.E 
26.C 
27.A 
28.D 
29.C 
30.A 
31.C 
32.D 
33.B 
34.A 
35.E 
36.B 
37.A 
38.C 
39.B 
40.A 
 
 
 

41.C 
42.D 
43.E 
44.D 
45.A 
46.B 
47.E 
48.B 
49.E 
50.E 
51.D 
52.E 
53.D 
54.C 
55.E 
56.A 
57.D 
58.C 
59.D 
60.D 
 
 

61.C 
62.A 
63.D 
64.B 
65.D 
66.B 
67.A 
68.A 
69.D 
70.E 
71.C 
72.E 
73.A 
74.E 
75.D 
76.A 
77.B 
78.C 
79.E 
80.E 


