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PROVA OBJETIVA 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  Para responder às questões de números 1 a 6, considere o texto abaixo. 

 
 

Super wi-fi: como as frequências não usadas de TV podem levar a internet a lugares remotos 

 
Mais da metade da população mundial não tem acesso à internet. E, por mais surpreendente que possa parecer, a solução 

pode estar em uma tecnologia que chegou muito antes da revolução digital: a televisão analógica. A ideia é usar os chamados “espa-

ços em branco” dos canais de televisão para levar a rede aos 57% do globo que não têm internet (mais de 4 bilhões de pessoas). 

A tecnologia, informalmente conhecida como “super wi-fi”, prevê ocupar as redes de televisão não utilizadas com um tipo de 

conexão wi-fi que conseguiria alcançar distâncias muito grandes. 

Essa não é a única iniciativa em curso para tentar mudar a situação de quem vive nas zonas mais rurais: o Google faz isso 

com o Projeto Loon, que coloca nos céus uma rede de balões, e o Facebook usa drones. Mas agora a Microsoft quer tomar a dianteira 

com o super wi-fi. A empresa é uma das primeiras a implementar essa tecnologia. Por enquanto, ela quer testá-la em solo americano 

e, caso se mostre eficaz, exportá-la para outros lugares do mundo.  

Mas o que a Microsoft e outras empresas que têm investido nessa causa ganham ao promover esse tipo de ação? Em primeiro 

lugar, milhões de “clientes em potencial” que poderão usar, uma vez conectados, seus serviços de nuvem, aplicativos e outras 

ferramentas digitais. E, além disso, elas podem ganhar prestígio de marca e popularidade. 

Para apoiar seu plano, a Microsoft começou negociações com reguladoras estatais para que elas possam garantir o uso dos 

canais de televisão para este fim e para que invistam na extensão da tecnologia em áreas rurais. 

Mas há ainda alguns obstáculos pelo caminho. Poucos fabricantes estão criando dispositivos compatíveis com essa tecnologia 

e alguns dos que podem ser usados custam pelo menos US$ 1 mil por unidade. Outro desafio é a batalha interminável com 

emissoras de televisão, que garantem que o super wi-fi poderia prejudicar o funcionamento dos outros canais. 
 
(Adaptado de: Super wi-fi: como as frequências não usadas de TV podem levar a internet a lugares remotos. Disponível em: 
www.bbc.com. Publicado em: 19.07.2017) 

 
 
1. O texto tem o objetivo de 
 

(A) provar que a televisão analógica pode ser mais eficaz que os computadores para o acesso à internet sem fio. 

(B) relatar as dificuldades enfrentadas pelas empresas que oferecem serviços de internet a comunidades carentes. 

(C) descrever o processo de desenvolvimento de uma forma de transmissão mais segura de dados pela internet. 

(D) informar acerca da iniciativa de ampliar o acesso à internet por meio de canais não usados da televisão analógica. 

(E) convencer o leitor que mora na zona rural a usar aparelhos de televisão analógicos em vez de digitais. 

 

 
2. A empresa é uma das primeiras a implementar essa tecnologia. (3

o
 parágrafo) 

 
 A leitura dessa frase em seu contexto permite concluir que 
 

(A) o super wi-fi não é uma tecnologia exclusiva da Microsoft. 

(B) o super wi-fi foi inventado por funcionários da Microsoft.  

(C) a Microsoft foi a primeira empresa a comercializar o super wi-fi. 

(D) a ideia de levar o super wi-fi a regiões remotas nasceu na Microsoft. 

(E) a Microsoft fez o primeiro teste bem-sucedido com o super wi-fi. 

 

 
3. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 

(A) a Microsoft não tem o interesse de lucrar com o desenvolvimento do super wi-fi. 

(B) a implantação do super wi-fi depende da colaboração de reguladoras estatais. 

(C) o super wi-fi deve substituir as tradicionais conexões às redes de computadores. 

(D) a televisão analógica voltará a operar como operava antes da revolução digital. 

(E) o uso de balões e drones para levar a internet ao campo não se mostrou eficaz. 
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4. De acordo com as informações do último parágrafo, a oferta do super wi-fi tem dois obstáculos: 
 

(A) a ausência de recursos materiais para se chegar a regiões muito afastadas e a falta de compatibilidade da tecnologia com 
a TV analógica. 

 
(B) a falta de interesse dos órgãos estatais em ampliar a oferta de serviços de internet e a concorrência entre as empresas de 

tecnologia. 
 
(C) o alto custo envolvido na contratação de profissionais especializados nesse tipo de tecnologia e a demora para a emissão 

de licenças. 
 
(D) o desconhecimento desse tipo de tecnologia por parte dos usuários e a disputa por consumidores com as emissoras de 

televisão. 
 
(E) o fato de aparelhos que funcionam com essa tecnologia serem escassos e caros e a resistência das emissoras de TV em 

aceitá-la. 
 
 
5. Mas há ainda alguns obstáculos pelo caminho. (6

o
 parágrafo) 

 
 Essa frase permanecerá corretamente reescrita, no que se refere à norma-padrão da língua portuguesa, substituindo-se a forma 

verbal destacada por: 
 

(A) existem. 

(B) se encontra. 

(C) se apresenta. 

(D) é visto. 

(E) são encontradas. 

 

 
6. Uma oração que expressa sentido de condição/hipótese está em destaque na seguinte passagem do texto: 
 

(A) A tecnologia, informalmente conhecida como “super wi-fi”, prevê ocupar as redes de televisão não utilizadas [...]. (2
o
 pará-

grafo)  
 
(B) [...] ela quer testá-la em solo americano e, caso se mostre eficaz, exportá-la para outros lugares do mundo. (3

o
 parágrafo) 

 
(C) [...] o Google faz isso com o Projeto Loon, que coloca nos céus uma rede de balões, e o Facebook usa drones. (3

o
 pará-

grafo) 
 
(D) Para apoiar seu plano, a Microsoft começou negociações com reguladoras estatais [...]. (5

o
 parágrafo) 

 
(E) Mas o que a Microsoft e outras empresas que têm investido nessa causa ganham ao promover esse tipo de ação? (4

o
 pa-

rágrafo) 
 

 
Atenção:  Para responder à questão de número 7, considere a tirinha abaixo. 
 
 

 
(WALKER, Mort. Recruta Zero. Disponível em: http://cultura.estadao.com.br) 

 
 
7. O emprego da vírgula em Zero, quero a trincheira ali! tem a função de destacar o vocativo na oração, assim como na frase: 
 

(A) Se os senhores precisarem de algo, chamem nossos comissários de bordo, que lhes atenderão prontamente. 

(B) O avião irá decolar, os senhores devem permanecer com os cintos de segurança atados durante a viagem. 

(C) Em caso de emergência, os senhores terão duas saídas, uma na parte dianteira e outra na parte traseira da aeronave. 

(D) Senhores, permaneçam em seus assentos enquanto as luzes de suas cabines estiverem apagadas. 

(E) Nós, comissários e pilotos, esperamos que os senhores apreciem nosso serviço de bordo. 
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Atenção:  Para responder às questões de números 8 a 11, considere o texto abaixo. 
 
 
 
 

Interessantes ditos populares 

 
Sou apreciador dos ditos populares. No meu tempo de criança, dificilmente um conselho dado pelos mais velhos não continha 

um ditado. Se alguns moleques estivessem “batendo perna” pelas vias públicas, alguém os mandava para casa, afirmando que “boa 

romaria faz, quem em casa fica em paz”. 

Certa vez, uns molecões praticaram um roubo no quintal de uma moradora do bairro central de Macapá levando toda a roupa 

que secava num varal. A pobre mulher ganhava o sustento da família como lavadeira e não tinha recursos para indenizar os fregueses 

lesados. A polícia foi acionada e não demorou a identificar os autores da gatunagem. A pista foi dada por um deles, o mais pobre, que 

apareceu todo na pinta num tertulhão do dançará Hally Gally
1
. 

O investigador desconfiou do sujeito e foi chamar a lavadeira. De longe, a mulher começou a gritar: “Prendam este safado. A 

camisa de seda que ele está usando pertence ao professor Pedro Ribeiro, meu freguês de lavagem”. Alarme dado e providência 

tomada. O toque especial deste caso partiu de um velho morador do Laguinho, que corujava
2
 a festa dançante: “O alheio reclama seu 

dono”. Outro observador comentou: “O sem-vergonha quer luxar, mas não tem condições”. 

(Adaptado de: MONTORIL, Nilson. Interessantes ditos populares. Disponível em: www.diariodoamapa.com.br. Publicado em: 15.07.2017) 

 
1 apareceu todo bem vestido em uma determinada casa de dança; 
 
2 que espreitava, observava com curiosidade. 

 
 
8. No contexto, o dito popular “O alheio reclama seu dono” faz referência ao fato de 
 

(A) o bandido ser imediatamente preso depois de confessar ter roubado a camisa que estava no varal da lavadeira. 

(B) o criminoso ser discriminado pelos que participavam na festa dançante devido à forma como estava vestido. 

(C) a camisa do freguês da lavadeira não servir no ladrão, uma vez que havia sido talhada para o corpo de outra pessoa. 

(D) a lavadeira declarar ser a proprietária da camisa de seda roubada, apesar de o dono legítimo ser um professor. 

(E) a camisa de seda vestida pelo gatuno ser logo reconhecida pela lavadeira como pertencendo ao professor Pedro Ribeiro. 

 
 
9. No terceiro parágrafo, uma expressão usada para se referir ao ladrão da camisa é: 
 

(A) sujeito. 

(B) freguês. 

(C) alheio. 

(D) velho. 

(E) observador. 

 
 
10. O dito popular “Boa romaria faz, quem em casa fica em paz” está reescrito na ordem direta, sem prejuízo do sentido, em: 
 

(A) Fica em paz quem em casa faz boa romaria. 

(B) Faz boa romaria em casa quem fica em paz. 

(C) Quem fica em paz em casa faz boa romaria. 

(D) Em paz quem faz boa romaria fica em casa. 

(E) Em casa faz boa romaria quem em paz fica. 

 
 
11. Alarme dado e providência tomada. (3

o
 parágrafo) 

 
 Essa frase estará corretamente reescrita, preservando-se a correlação entre as ações no contexto, em: 
 

(A) O alarme tivesse sido dado e a providência era tomada. 

(B) O alarme será dado e a providência fosse tomada. 

(C) O alarme tiver sido dado e a providência for tomada. 

(D) O alarme é dado e a providência será tomada. 

(E) O alarme foi dado e a providência foi tomada. 
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12. A frase redigida em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa é: 
 

(A) O sentido dos ditados aos quais aprendemos na infância se alterarão conforme nos expôssemos à novas situações. 

(B) Os proverbios, ou ditados, transmite à cada um de nós ensinamentos do qual são úteis para a boa convivência. 

(C) Os ditados apóiam-se no sensu comum e pode ter preconceito, como qualquer textos que são coletivo. 

(D) A universalidade dos conteúdos dos ditos populares fazem com que eles mantém-se constantemente atualisados. 

(E) Em virtude de sua linguagem compacta e expressiva, os ditos populares podem ser facilmente memorizados. 

 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
13. Dentre os fundamentos e características da República Brasileira, está a 
 

(A) separação de poderes entre Legislativo, Executivo e Judiciário, sendo este hierarquicamente superior aos demais. 
 
(B) forma federativa, organizada em entes federados independentes e autônomos, entre os quais inexiste hierarquia, mas sim 

repartição de competências. 
 
(C) separação de poderes, como diretriz para o Legislativo, Executivo e Judiciário, embora este tenha poderes para legislar 

sempre que houver lacunas na legislação. 
 
(D) forma democrática, o que dispensa a garantia às liberdades individuais e de expressão de pensamento, tampouco para 

organização político-administrativa. 
 
(E) forma parlamentarista democrática, em que o Legislativo interfere diretamente na condução da administração da República. 

 
 
14. Ao Poder Constituinte incumbe 
 

(A) se originário, a produção de uma nova ordem constitucional. 
 
(B) se derivado, a revisão do projeto de constituição elaborado pelo poder constituinte originário, para fins de promulgação. 
 
(C) se derivado, a elaboração e promulgação de uma nova ordem constitucional, em relação à qual não se invocam direitos 

adquiridos. 
 
(D) propor ao Congresso Nacional a aprovação de um projeto de constituição que, a depender do recebimento, como origi-

nária ou derivada, inovará a ordem jurídica. 
 
(E) elaborar novas normas constitucionais para posterior submissão à sanção, sempre respeitando as cláusulas pétreas 

vigentes. 
 
 
15. Os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal se prestam à tutela dos bens e interesses dos destinatários 

das normas e, ao longo do tempo, vêm se prestando também à limitação do poder dos governantes. O direito de propriedade, 
garantido na forma do artigo 5

o
 da Constituição Federal, 

 
(A) é absoluto, cabendo ao seu titular a defesa de seu patrimônio, sendo coibida qualquer utilização pelo Poder Público ou por 

outros proprietários. 
 
(B) admite o estabelecimento de requisitos e condições para o seu exercício, como o atendimento à função social da 

propriedade. 
 
(C) embora não seja absoluto, admite a desapropriação para hipóteses de inquestionável interesse público ou utilização no 

caso de perigo iminente, sem a correspondente indenização. 
 
(D) somente admite utilização por terceiros ou pelo Poder Público mediante prévia indenização e em dinheiro. 
 
(E) é condicionado pelo atendimento da função social, cuja vocação cabe ao Poder Público indicar especificamente, em es-

pecial nos casos em que o imóvel esteja sem utilização. 
 
 
16. Ao Supremo Tribunal Federal, responsável pela guarda da Constituição Federal, compete apreciar e julgar, dentre outros casos, 
 

(A) em caráter originário, as ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra leis federais, não sendo incluídas as 
ações declaratórias de constitucionalidade. 

 
(B) nas infrações penais comuns, os Governadores de Estado, Presidente da República e Chefes de Poderes. 
 
(C) em caráter originário, as causas envolvendo conflitos federativos entre União, Estados, Distrito Federal, uns contra os outros. 
 
(D) os habeas corpus impetrados por Governadores de Estado, Presidente da República e Chefes de Poderes. 
 
(E) as ações rescisórias de seus julgados e dos demais tribunais superiores. 
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17. José é servidor público concursado da Administração federal, titular de cargo efetivo. Formado em engenharia, gostaria de incre-
mentar sua receita mensal com outras atividades, razão pela qual está se dedicando a outros concursos públicos. Uma pos-
sibilidade de ter êxito no pretendido, ou seja, aumentar sua renda mensal licitamente, de acordo com o que reza a Constituição 
Federal, é 

 
(A) ser submetido e aprovado para outro cargo no mesmo ente onde já ocupa cargo efetivo, o que lhe conferiria o direito de 

escolher entre tomar posse no novo cargo ou receber uma promoção na situação funcional já ocupada. 
 

(B) prestar concurso de provas e títulos para o cargo de professor e acumular os cargos, sendo necessário observar a 
compatibilidade de horários entre as duas atribuições e se submeter ao teto constitucional de remuneração. 

 

(C) reduzir, por decisão unilateral sua, a jornada de trabalho exercida no cargo já ocupado, com proporcional redução de 
vencimentos, a fim de haver liberação de horário para realizar outras atribuições na iniciativa pública ou privada. 

 

(D) acumular seu cargo com outro de mesmas atribuições na mesma esfera da federação onde já ocupa cargo efetivo, 
independentemente da natureza das atividades do cargo original. 

 

(E) prestar concurso para ser investido em emprego público, independentemente da natureza das atividades a ele inerentes, 
em razão da distinção do vínculo funcional. 

 

 
18. As funções desempenhadas pelo Poder Legislativo incluem fiscalização da atuação do Executivo, agindo, para tanto, 
 

(A) por intermédio do Tribunal de Contas, órgão integrante da estrutura do Poder Legislativo que cuida da auditoria orça-
mentário-financeira não só do Executivo, mas também do Poder Judiciário. 

 

(B) por intermédio do Tribunal de Contas, Corte que pode revogar atos e contratos eivados de vícios e nulidades que tenham 
sido celebrados pela Administração pública. 

 

(C) como órgão de controladoria externa, ao qual compete, diante da constatação de alguma irregularidade, representar aos 
órgãos de controle para fins de adoção das providências cabíveis de responsabilização perante o Judiciário. 

 

(D) excepcionalmente, como órgão de controle interno e externo dos demais Poderes. 
 

(E) com auxílio do Tribunal de Contas e abrangendo aspectos orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais, poden-
do incluir exame não só de legalidade, mas também de economicidade. 

 

 
Noções de Direito Administrativo 

 

19. A Constituição Federal exige, como garantia da obtenção da melhor proposta para Administração e isonomia entre os interes-
sados em com ela contratar, o prévio procedimento licitatório para obras, serviços e compras. Contudo, a legislação que estabe- 
lece normas gerais sobre a matéria em âmbito nacional – a Lei n

o
 8.666/1993 – contempla algumas hipóteses em que a Admi-

nistração pode dispensar a licitação e outras em que a licitação é inexigível. Constituem exemplos de tais situações, res-
pectivamente, 

 
(A) aquisição de produto de marca preferencial da Administração; contratação de profissional de notória especialização. 
 

(B) guerra ou grave perturbação da ordem; contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica especiali-
zada. 

 

(C) aquisição de produtos de natureza comum ou pequenas obras; compra de material de fornecedor exclusivo. 
 

(D) aquisição de produtos perecíveis; contratação de serviços ou aquisição de equipamentos de informática. 
 

(E) venda de parcela de imóvel remanescente de desapropriação; contratação de serviços de consultoria especializada. 
 

 
20. As modalidades licitatórias convite e leilão  são cabíveis, nos termos previstos na Lei n

o
 8.666/1993, respectivamente, para 

 
(A) contratação de serviços de advocacia, independentemente do valor; alienação de bens imóveis inservíveis. 
 

(B) aquisição de bens de fornecedores cadastrados, até o valor de R$ 8.000,00; venda de ações de empresas estatais. 
 

(C) obras e serviços de engenharia até R$ 150.000,00; venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. 
 

(D) serviços e compras de natureza comum, independentemente do valor; venda de imóveis a interessados cadastrados. 
 

(E) contratação de remanescente de obra, até R$ 80.000,00; alienação de imóvel com área inferior a 500 m2. 
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21. Constitui exemplo do exercício do poder de polícia, titularizado pela Administração, a 
 

(A) interdição de estabelecimento comercial que esteja atuando em desacordo com normas de proteção a incêndios. 
 
(B) suspensão do direito de contratar com a Administração aplicado a empresas que tenham atuado em conluio para fraudar 

licitações. 
 
(C) cassação de aposentadoria de inativo que venha a ser condenado por crime praticado contra a Administração. 
 
(D) edição de decreto para restruturação do setor de inteligência da Polícia Militar. 
 
(E) detenção de policial militar por ato de indisciplina ou insubordinação, caracterizado como motim. 

 

 
22. Suponha que determinada autoridade administrativa tenha permitido o uso de área pública, a titulo precário, a determinado cida-

dão para que este, residindo no local, também ficasse responsável pela conservação, segurança e manutenção da área. Pos-
teriormente, referida autoridade foi alertada de que a área seria necessária para a construção de um equipamento público, 
devendo, assim, ser desocupada para dar início às obras. Diante de tal situação, caberá, por parte da Administração, 

 
(A) anular o ato de permissão de uso, que possui natureza de ato vinculado, salvo se decorridos mais de 5 anos, quando 

passa a gerar direito subjetivo ao particular. 
 
(B) revogar o ato de permissão de uso, no exercício da discricionariedade administrativa, bastando, para tanto, razões de 

conveniência e oportunidade. 
 
(C) extinguir a permissão de uso, obrigatoriamente pela via judicial, dado que a Administração não pode revogar atos re-

gularmente praticados. 
 
(D) revogar, administrativamente, o ato de permissão de uso, apenas se eivado de algum vício ou ilegalidade, como, por 

exemplo, desvio de finalidade. 
 
(E) anular o ato de permissão de uso, independentemente de vício de legalidade, pela via administrativa ou, se decorridos 

mais de 5 anos, pela via judicial. 
 

 
23. Os contratos administrativos possuem algumas características que os diferenciam daqueles celebrados entre particulares. Es-

pecificamente aqueles que envolvem a prestação de serviços públicos, contemplam, como proteção à continuidade da prestação 
de tais serviços, a 

 
(A) proibição de fixação de prazos máximos ou limites para prorrogações. 
 
(B) possibilidade de alteração unilateral pela Administração, independentemente da manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro. 
 
(C) vedação à rescisão administrativa, salvo em caso de descumprimento de obrigações pelo contratado. 
 
(D) possibilidade de rescisão apenas de forma amigável, vedada a rescisão unilateral pela Administração. 
 
(E) inviabilidade de oposição, pelo particular, da exceção do contrato não cumprido, podendo, contudo, paralisar a prestação 

do serviço por decisão judicial. 
 

 
24. O regime jurídico aplicável aos servidores públicos difere em função da natureza do vínculo correspondente, sendo que: 
 
 I. Os ocupantes de emprego público adquirem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de de-

sempenho. 
 
 II. O provimento de cargos em comissão não prescinde de prévio concurso público, porém seus ocupantes podem ser 

exonerados ad nutum. 
 
 III. A contratação por prazo determinado somente é admissível para atender necessidade temporária de excepcional inte-

resse público, nos termos da lei. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) III. 
 
(B) II e III. 
 
(C) I e II. 
 
(D) I e III. 
 
(E) I.   
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Noções de Direito Penal 

 
25. Sobre a imputabilidade penal, 
 

(A) os menores de 21 anos são penalmente inimputáveis. 
 
(B) a emoção e a paixão excluem a imputabilidade penal. 
 
(C) a embriaguez, em qualquer hipótese, afasta a imputabilidade do agente. 
 
(D) é isento de pena o agente que por doença mental era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender 

o caráter ilícito do fato. 
 
(E) a idade avançada, por si só, é causa de inimputabilidade do agente. 

 
 
26. O reconhecimento da tentativa é possível nos crimes 
 

(A) omissivos próprios. 

(B) culposos. 

(C) preterdolosos. 

(D) habituais. 

(E) materiais. 

 
 
27. André, delegado de polícia, pediu ao advogado de Gabriel, a quantia de R$ 10.000,00 para não lavrar o auto de prisão em 

flagrante de seu cliente. O advogado de Gabriel faz o pagamento e, conforme o combinado, André deixa de lavrar o auto de 
prisão. A conduta da autoridade policial, nesse caso, configura, em tese, o crime de 

 
(A) exploração de prestígio. 

(B) corrupção passiva. 

(C) concussão. 

(D) peculato. 

(E) favorecimento real. 

 
 
28. Antônio, ao ser parado em uma blitz de trânsito por um policial, foi flagrado sem seu documento de habilitação para conduzir o 

automóvel. Ao perceber que seria multado, Antônio ofereceu ao policial determinada quantia em dinheiro para que não lhe fosse 
aplicada a penalidade. De acordo com a situação apresentada, Antônio praticou o crime de 

 
(A) desobediência. 

(B) desacato. 

(C) falsidade ideológica. 

(D) corrupção ativa. 

(E) resistência. 

 
 
29. Roberto e Ronaldo, ambos policiais militares, em patrulhamento em um bairro violento, abordam João que, ao perceber a 

aproximação da polícia, imediatamente levanta as mãos para o alto. Um dos policiais, assustado com a reação abrupta de João, 
realiza um disparo de arma de fogo contra ele, vindo a matá-lo. Diante da situação, os policiais colocam uma outra arma de fogo 
nas mãos da vítima baleada e atiram com ela para o alto, simulando um confronto. Além de eventual prática de homicídio, os 
policiais militares poderão ainda ser processados pelo crime de 

 
(A) fraude processual. 

(B) exercício arbitrário das próprias razões. 

(C) autoacusação falsa. 

(D) favorecimento pessoal. 

(E) desobediência. 

 
 
30. Constitui abuso de autoridade: 
 

(A) Comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. 
 
(B) Ordenar o juiz o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada. 
 
(C) Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. 
 
(D) Dar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas, emo-

lumentos ou de qualquer outra despesa. 
 
(E) Cumprir imediatamente a ordem de liberdade a fim de evitar o prolongamento indevido de pena. 
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Noções de Direitos Humanos 

 
31. As características dos Direitos Humanos são, dentre outras: 
 

(A) inalienabilidade e irrenunciabilidade. 

(B) precariedade e temporariedade. 

(C) alienabilidade e prescritibilidade. 

(D) temporariedade e alienabilidade. 

(E) renunciabilidade e precariedade. 

 
 
32. Os direitos humanos de segunda geração são, dentre outros: 
 

(A) liberdade e propriedade. 

(B) saúde e assistência social. 

(C) autodeterminação dos povos e meio ambiente. 

(D) vida e meio ambiente. 

(E) autodeterminação dos povos e liberdade. 

 
 
33. Os membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas − ONU, são China, Rússia, França, 

Reino Unido e 
 

(A) Brasil. 

(B) Alemanha. 

(C) Estados Unidos. 

(D) Japão. 

(E) Índia. 

 
 
34. O Sistema Regional Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos é formado 
 

(A) pela Organização das Nações Unidas − ONU e pelo Tribunal Penal Internacional − TPI. 
 
(B) pela Organização do Tratado do Atlântico Norte − OTAN e pelo Mercado Comum do Sul − Mercosul. 
 
(C) pelo Tribunal Penal Internacional − TPI e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultu-

ra − Unesco. 
 
(D) pela Organização Internacional do Trabalho − OIT e pelo Fundo Monetário Internacional − FMI. 
 
(E) pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos − CIDH e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos − Corte IDH. 

 
 
35. Sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é correto afirmar: 
 

(A) Sediada em Nova Iorque (EUA), é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente 
para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. 

 
(B) É composta de juízes, nacionais dos Estados membros da Organização, eleitos dentre juristas da mais alta autoridade 

moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos. 
 
(C) É um projeto de integração regional que se iniciou em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção 

pelos governos de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
 
(D) Trata-se do mais antigo organismo internacional. A sua origem remonta à Primeira Conferência Internacional Americana, 

realizada em Washington, Estados Unidos, no século XVIII. 
 
(E) É o primeiro tribunal penal internacional permanente, tendo sido estabelecido em 2002, sendo regido pelo Estatuto de Roma. 

 
 
36. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 

para com os outros em espírito de fraternidade. 
 
 O artigo 1

o
 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, transcrito acima, representa a seguinte característica: 

 
(A) Historicidade. 

(B) Limitabilidade. 

(C) Universalidade. 

(D) Vedação ao retrocesso. 

(E) Irrenunciabilidade. 
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Lógica 

 
37. As casas do lado esquerdo de uma rua têm numeração par: 2, 4, 6, 8 e assim em diante. Sendo 2 o número da primeira casa 

desse lado da rua, o número da 64ª casa desse lado da rua será 
 

(A) 62. 
 
(B) 124. 
 
(C) 32. 
 
(D) 66. 
 
(E) 128. 

 
 
38. Sílvia tem 13 blusas diferentes e 7 saias diferentes. Ela vai pegar uma das blusas e uma das saias para se vestir. O total de 

possibilidades diferentes que Sílvia tem para se vestir é igual a 
 

(A) 119. 
 
(B) 42. 
 
(C) 91. 
 
(D) 20. 
 
(E) 71. 

 
 
39. Ao pagar a conta em uma padaria, Teodoro deu uma nota de 10 reais. O atendente do caixa pegou a nota e perguntou se ele 

teria 50 centavos para facilitar o troco, ao que Teodoro deu a ele os 50 centavos solicitados. Depois disso, Teodoro recebeu de 
troco uma nota de 2 reais. O valor da conta paga por Teodoro nessa padaria foi de 

 
(A) R$ 9,00. 
 
(B) R$ 8,50. 
 
(C) R$ 9,50. 
 
(D) R$ 7,00. 
 
(E) R$ 7,50. 

 
 
40. Alípio, Bernadete, César, Décio e Elisa são as únicas pessoas na fila de um banco. Bernadete não é a última da fila. Décio está 

imediatamente atrás de Alípio, que é o segundo da fila. Se Elisa é a primeira da fila, então, a última pessoa a entrar nessa fila foi 
 

(A) Décio. 
 
(B) Elisa. 
 
(C) César. 
 
(D) Alípio. 
 
(E) Bernadete. 

 
 
41. Os meses de março, abril e maio têm, respectivamente, 31, 30 e 31 dias. Sabendo que o dia 1

o
 de março de 2018 cairá em uma 

quinta feira, o dia 31 de maio de 2018 cairá em uma 
 

(A) 2
a
 feira. 

 
(B) 4

a
 feira. 

 
(C) 6

a
 feira. 

 
(D) 5

a
 feira. 

 
(E) 3

a
 feira. 

 
 
42. Se em “três quartos” do tanque vazio de combustível de um carro cabem 36 litros, a capacidade total desse tanque é de 
 

(A) 48 litros. 
 
(B) 45 litros. 
 
(C) 52 litros. 
 
(D) 44 litros. 
 
(E) 42 litros. 
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Atualidades 

 
43. O país confirmou nesta segunda-feira (15 de maio) o lançamento com sucesso de um novo tipo de míssil balístico de médio a 

longo alcance, capaz de levar uma ogiva nuclear "de grande tamanho", informou a agência estatal. 
 

 Líderes mundiais expressaram apreensão quanto aos mais recentes lançamentos de mísseis aparentemente balísticos pelo país 

apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos e as Nações Unidas, em reação aos esforços de armamento nuclear do 

país asiático. 
(Adaptado de: http://g1.globo.com. Acessado em: 20/07/2017) 

 O país que lançou o míssil foi 
 

(A) o Paquistão. 

(B) o Afeganistão. 

(C) o Iraque. 

(D) a Índia. 

(E) a Coreia do Norte. 
 
 
44. A balança comercial brasileira registrou em maio (2017) superávit (exportações maiores que importações) de US$ 7,66 bilhões, 

informou nesta quinta-feira (1
o
) o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Trata-se do maior superávit para 

um único mês desde o início da série histórica do MDIC, que tem início em 1989, ou seja, o maior superávit mensal em 29 anos. 
 

(Adaptado de: goo.gl. Acessado em: 20/07/2017) 

 Entre os produtos exportados responsáveis pelo superávit destacam-se 
 

(A) os automóveis e o trigo. 

(B) a madeira e o feijão. 

(C) a soja e o ferro. 

(D) as bebidas e os sapatos. 

(E) as máquinas pesadas e o petróleo. 
 
 
45. Em junho de 2017, uma importante capital europeia foi vítima de ataques terroristas simultâneos que mataram quase uma 

dezena de pessoas. 
 
 A capital mencionada na notícia é 
 

(A) Lisboa. 

(B) Madri. 

(C) Oslo. 

(D) Londres. 

(E) Moscou. 
 
 
46. Insatisfeito com o salto no desmatamento nos últimos dois anos, o principal doador internacional para projetos na Amazônia 

questionará o mandatário brasileiro sobre os rumos da política ambiental do país. 
(Adaptado de: goo.gl. Acessado em: 22/07/2017) 

 O principal doador para projetos na Amazônia é 
 

(A) a Noruega. 

(B) Portugal. 

(C) a Espanha. 

(D) o Japão. 

(E) o Canadá. 
 
 
47. Com a aprovação no dia 11 de julho pelo Senado Federal, várias regras da atual legislação serão alteradas e começarão a valer 

para todos os contratos atuais no Brasil a partir do momento em que entrar em vigor, no mês de novembro (120 dias após a 

sanção do presidente, feita no dia 13 de julho). 
(Adaptado de: goo.gl. Acessado em: 22/07/2017) 

 A notícia faz referência à reforma 
 

(A) política. 

(B) da previdência  

(C) do código civil. 

(D) trabalhista. 

(E) do estatuto da terra. 
 
 
48. Em 21 de julho, o presidente Michel Temer participou de reunião com presidentes de outros países sul-americanos, em Mendo-

za, na Argentina. Entre os temas discutidos na reunião estava a atual situação da Venezuela. O encontro marcou a entrada do 

Brasil na presidência temporária do bloco pelos próximos seis meses. 
(Adaptado de: goo.gl. Acessado em 21/07/2017) 

 O bloco mencionado na notícia é 
 

(A) o Nafta. 
(B) o Mercosul. 
(C) a União Europeia. 
(D) o Unasul. 
(E) a Comunidade do Pacífico.   
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História do Amapá 

 
49. A formação de vilas de colonização portuguesa na região do Amapá aconteceu quando foram 
 

(A) descobertas jazidas de ouro nas encostas do rio Amazonas, próximas a sua foz, por colonos aventureiros remanescentes 
da tripulação de Pedro Álvares Cabral, em 1621. 

 
(B) enviadas diversas tropas reais portuguesas para combater as tribos indígenas da região, que foram completamente 

dizimadas nesses combates, em meados do século XVI. 
 
(C) distribuídas as capitanias hereditárias, pela Coroa Portuguesa, em 1534, sendo a capitania do Amapá a mais isolada e a 

de maior extensão territorial em toda a colônia. 
 
(D) empreendidas ações de povoamento, no século XVIII, por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, quando este foi 

governador do Estado do Grão Pará e Maranhão. 
 
(E) erguidas várias casas e uma praça central, no século XVII, pelo colonizador português Francisco de Orellana que batizou 

esse lugar de Adelantado de Nueva Andaluzia. 
 
 
50. Em diferentes momentos históricos, houve disputas entre portugueses e demais colonizadores europeus pela ocupação da 

região do Amapá. Durante o período colonial, um episódio, que exemplifica essas disputas é o da 
 

(A) expulsão dos holandeses, por tropas portuguesas e brasileiras, quando estes ocuparam inicialmente o Nordeste e esten-
deram seus domínios por toda a região Norte. 

 
(B) reivindicação dessa região pela França como sendo parte de seu território além-mar, apesar da divisão territorial em favor 

de Portugal ter sido oficializada pelo Tratado de Utrecht. 
 
(C) construção da Fortaleza de São José de Macapá, para proteger a região da constante invasão de piratas ingleses e de 

embarcações russas atraídos pelos minérios e pelo comércio da borracha. 
 
(D) assinatura do Tratado de Tordesilhas, entre Espanha e Portugal, que retirou a região do Amapá e suas adjacências da 

possessão da Coroa espanhola, após diversos conflitos coloniais. 
 
(E) decretação da Guerra da Lagosta, entre colonos portugueses e franceses, uma vez que habitantes da Guiana Francesa 

pescavam ilegalmente lagostas no litoral brasileiro. 
 
 
51. Entre as atividades extrativistas que contribuíram para o desenvolvimento econômico do Amapá no século XX, destaca-se 
 

(A) a exploração do manganês. 
(B) a lavoura de café. 
(C) o plantio da soja. 
(D) a coleta do cacau. 
(E) o cultivo da cana-de-açúcar. 

 
 
52. A Cabanagem foi um movimento social de grande impacto no Amapá e em toda a região, que 
 

(A) eclodiu durante o período imperial, motivada pelo descaso do governo com a região norte, obtendo grande participação 
popular e um desfecho vitorioso para os revoltosos. 

 
(B) ocorreu antes da Independência do Brasil e exigia a libertação da região norte do poder da Coroa Portuguesa, mediante a 

emancipação do Grão Pará, que deveria se converter em uma confederação. 
 
(C) emergiu durante as lutas abolicionistas, alguns anos antes da proclamação da República, conduzida por índios, negros e 

mestiços que lutavam pela implementação do trabalho assalariado e o fim do preconceito racial. 
 
(D) floresceu na República Velha, influenciada pelos movimentos operários europeus, em protesto contra as péssimas condi-

ções de vida e de trabalho dos cabanos, a população mais pobre da região Norte. 
 
(E) irrompeu durante o Período Regencial, motivada pela extrema pobreza da população e pela insatisfação das elites locais, 

em um contexto de instabilidade política e numerosas revoltas populares em todo o território brasileiro. 
 
 
53. O “Território Federal do Amapá” foi assim oficializado 
 

(A) na constituição de 1988, atendendo à reivindicação por autonomia política e econômica por parte dos cidadãos amapaen-
ses, claramente expressa por meio de um plebiscito popular. 

 
(B) por meio das ações do Barão do Rio Branco, em 1900, quando este diplomata obteve legalmente a emancipação dessa 

área que antes pertencia ao Pará. 
 
(C) durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, pelo governo federal, que passou a interferir diretamente na administração 

deste e de outros territórios federais. 
 
(D) pelo governo brasileiro, junto com o Território Federal do Acre, em 1903, após intensas negociações internacionais com 

países vizinhos, mediadas pela Suíça. 
 
(E) durante o regime militar, quando o governo federal regulamentou todas as fronteiras do país, preocupado com a segurança 

nacional. 
 
 
54. Uma manifestação cultural típica amapaense que traz em sua origem uma motivação religiosa e as marcas do sincretismo 

cultural, do qual o batuque é exemplo, se denomina 
 

(A) marabaixo. 
(B) catira. 
(C) vanerão. 
(D) guarânia. 
(E) maracatu. 
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Geografia do Amapá 

 
55. Na maior parte do Amapá predominam áreas de 
 

(A) serras. 

(B) planaltos. 

(C) montanhas. 

(D) terras altas. 

(E) baixa altitude. 

 
 
56. No Amapá predomina o clima 
 

(A) tropical. 

(B) subtropical. 

(C) tropical úmido. 

(D) equatorial. 

(E) semiárido. 

 
 
57. Considere as seguintes afirmações sobre a população do estado do Amapá: 
 
 I. A densidade demográfica é baixa. 

 II. Mais da metade da população do estado vive na zona rural. 

 III. A esperança de vida da população tem aumentado a cada recenseamento. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e III. 

(B) I. 

(C) I e II. 

(D) II. 

(E) III. 

 
 
58. No Amapá, a atividade agropecuária 
 

(A) produz soja e milho para exportação. 

(B) é a maior contribuinte para o PIB − Produto Interno Bruto do estado. 

(C) é pouco desenvolvida e é necessário importar alimentos, principalmente do Pará. 

(D) torna o estado grande produtor de frutas e cereais. 

(E) depende de técnicas como a irrigação para produzir. 

 
 
59. A cidade foi criada inicialmente para abrigar os funcionários da empresa de exploração do manganês. Entretanto, como a 

reserva se esgotou a empresa deixou o local e a cidade passou a ter sérios problemas sociais e econômicos. 
 
 O texto se refere à cidade de 
 

(A) Santana. 

(B) Serra do Navio. 

(C) Vitória do Jari. 

(D) Oiapoque. 

(E) Laranjal do Jari. 

 
 
60. O Governo do Estado atualmente busca investir no setor secundário, que consiste na transformação de matéria-prima em 

produtos de consumo. Dessa forma, os produtos regionais se tornarão mais acessíveis e competitivos no mercado local, regional 
e nacional. Entre os produtos regionais a serem destacados estão 

 
(A) a laranja e o milho. 

(B) a mandioca e o café. 

(C) o açaí e a castanha. 

(D) a banana e o látex. 

(E) o palmito e a soja. 
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REDAÇÃO 
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assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra 
ilegível e/ou incompreensível. 8.7 Na Prova de Redação, a folha para rascunho do Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o 
rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela banca examinadora. 8.8 Na Prova de Redação deverão ser rigorosamente observados os limites 
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e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco). 
 
Observação: NÃO é necessária e/ou obrigatória a colocação de título na sua Redação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquilo que se registra no ambiente virtual trafega em velocidade inimaginável; uma vez registrado, não se apaga. Mas a 

percepção que temos sobre os desafios e as oportunidades que essa nova forma de cidadania digital apresenta é bastante frágil. 

Portanto, é fundamental discutir, cada vez mais, a ética no ambiente virtual, pois esse espaço tanto serve à prática de agressão 

de qualquer natureza quanto para criar novos modos de engajamento civil. 
 

(Adaptado de: CARVALHO, Esther. Disponível em: educação.estadao.com.br) 
 
A partir das ideias expostas acima, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema: 

 
Cidadania no ambiente virtual 
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