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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponda à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 11

A análise da história brasileira demonstra uma1

sociedade caracterizada pela reprodução de modelos e

conceitos provenientes de culturas em destaque mundial. Com
isso, devido à falta de correspondência ao momento vivenciado4

pela realidade nacional, muitas determinações legislativas e
comportamentais disciplinadas não foram efetivamente

incorporadas. Na abertura política promovida pela Constituição7

Federal de 1988, houve a legitimação de garantias sequer

questionadas na época, tornando imprescindível o
planejamento de sua implementação. A lacuna gerada pela10

ausência dessa etapa resultou na atuação incoerente dos órgãos
atingidos por essa mácula.

A segurança, como dever e garantia da cidadania,13

tornou-se um dos mais relevantes instrumentos da democracia.

Entretanto, mobilizada segundo orientações arcaicas,
promoveu o retrocesso aos valores totalitários. Ainda16

predomina na população a compreensão da segurança como
função exclusiva da polícia, bem como de que a redução da

violência e da criminalidade se obtém com o aumento do19

contingente policial, de sua manifestação invasiva e rigorosa.

Ocorre que o fenômeno da criminalidade, por ser
demasiadamente complexo, envolve questionamentos que22

superam as meras exigências provenientes da crescente
demanda por serviços de proteção. A violência propriamente

dita é considerada uma reação a algo, uma resposta ao fracasso,25

às frustrações, ao desrespeito e à prepotência. Enfim, pode

assumir significados que extravasam as relações interpessoais,
abrangendo o processo de vitimização, a violência estrutural28

propagada pela desigualdade da distribuição de renda e pela
dominação de classes. Portanto, a violência e a criminalidade

podem ser consideradas sintomas sociais que exigem o31

diagnóstico de sua causa, para o tratamento específico.

A atenção ao diagnóstico, à avaliação e ao
planejamento de ações em segurança pública pelo Estado34

adquiriu relativa estabilidade somente a partir de 2000, com o
Plano Nacional de Segurança Pública, e em 2003, com a

consolidação da Secretaria Nacional de Segurança Pública,37

órgão responsável pela implantação e execução da política

nacional de segurança. Atualmente, a noção de Segurança
Cidadã constitui referência central na luta pela exclusão40

definitiva do modelo repressivo e pela construção de um novo
paradigma.

Fernanda da Rosa Cristino. Segurança pública e democracia: um
novo paradigma. In: Revista Jus Vigilantibus. 8/10/2008.

In t e rne t :  <h t tp : / / jusvi .com> (com adap tações ) .

No que concerne às ideias do texto, julgue os itens subsecutivos.

1 O texto defende a ideia de que o planejamento é uma etapa

fundamental para que as leis tornem-se exequíveis.

2 Depreende-se do texto que, no Brasil, o número de policiais é

inversamente proporcional ao índice de criminalidade.

3 Na metáfora utilizada no texto, a desigualdade na distribuição

de renda é apontada como uma das faces de um mal que aflige

a sociedade, do qual a violência e a criminalidade são

sintomas.

4 Segundo o texto, a repressão por parte da polícia é considerada

apenas parte do tratamento do problema da violência e da

criminalidade na sociedade brasileira; em vista disso, a

concepção de Segurança Cidadã tem-se fortalecido.

5 A autora do texto demonstra imparcialidade ao tratar do tema

segurança pública.

6 Infere-se do texto que a sociedade brasileira sempre teve papel

decisivo na definição das leis que vigoram no país.

Com referência aos aspectos gramaticais do texto, julgue os itens

subsequentes.

7 O trecho “pela exclusão definitiva do modelo repressivo e pela

construção de um novo paradigma” (R.40-42) completa, no

texto, o sentido de “luta” (R.40).

8 A substituição do termo “repressivo” (R.41) por repressor

manteria a coerência das ideias do texto.

9 No período iniciado na linha 7, a oração reduzida de gerúndio

introduz uma consequência advinda de decisão tomada à época

da redemocratização ocorrida no Brasil na década de 80 do

século passado.

10 Na linha 13, a expressão “como dever e garantia da cidadania”

restringe o sentido do termo “a segurança”, que o antecede.

11 A colocação de vírgula logo após o termo “constitui” (R.40)

manteria a correção gramatical e o sentido do texto.
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Texto para os itens de 12 a 22

Questão de princípio

A justiça do Rio concedeu liminar que suspende o1

sistema de cotas nas universidades do estado. Os
desembargadores concluíram que o sistema fere o princípio de
igualdade para todos, previsto na Constituição. Não é a4

primeira vez que a justiça derruba as cotas — e certamente não
será a última. Elas já foram suspensas, já voltaram, já caíram
e ressurgiram. 7

O Rio tem um intrincado sistema que mistura cotas
raciais, preferência para alunos de escolas públicas e cotas para
deficientes. Como fica o caso de um filho de um pedreiro10

branco? Está fora das cotas e tem boas chances de ser obrigado
a pagar faculdade. OK, cotas raciais não são boas. Vamos
fazer, então, cotas sociais. Pobres terão direito às vagas; ricos,13

não. E como definir quem é rico? E os filhos da classe média,
que investiu na formação e agora é punida por ter conseguido
um pouco mais na vida? Como fazer um sistema de cotas sem16

abrir mão da meritocracia?

Nelito Fernandes. In: Época, 1.º/6/2009. Ed. Globo (com adaptações).

Acerca das ideias expressas no texto, julgue os seguintes itens.

12 Desde que surgiram, as cotas nas universidades têm-se
mostrado tema polêmico e motivo de divergências entre as
autoridades judiciais.

13 Segundo o texto, o sistema de cotas no estado do Rio de
Janeiro segue o mesmo padrão do adotado nas demais unidades
federativas brasileiras.

14 Depreende-se do texto que o sistema de cotas no Rio de
Janeiro, tal como apresentado, desfavorece determinados
segmentos da sociedade.

15 De acordo com os desembargadores do estado do Rio de
Janeiro, a suspensão do sistema de cotas é ação contrária a
princípios contidos na Carta Magna.

A respeito da estrutura linguística do texto, julgue os itens a seguir.

16 Uma estrutura sob a forma interrogativa indireta equivalente a
“Como fica o caso de um filho de um pedreiro branco?”
(R.10-11) e que respeita as normas gramaticais vigentes é
Pergunta-se como fica o caso de um filho de um pedreiro

branco?

17 De acordo com a organização das idéias no texto, é correto
afirmar que as formas verbais “Está” e “tem”, ambas na linha
11, podem se referir tanto a “filho” (R.10) quanto a “pedreiro
branco” (R.10-11).

18 O sinal indicativo de crase em “às” (R.13) é facultativo.

19 As três últimas formas verbais do texto apresentam
complemento.

20 O vocábulo “meritocracia” (R.17) diz respeito ao sistema de
recompensa fundamentado no mérito pessoal.

21 A forma verbal “concedeu” (R.1) pode ser substituída, sem
prejuízo para o sentido original do texto, por aprovou.

22 O termo “que” tem como antecedente, na linha 1, o vocábulo
“liminar” e, na linha 3, o vocábulo “desembargadores”.

Aos 50 anos, o Distrito Federal (DF) vive um crescimento

acelerado do setor imobiliário. Apesar das limitações impostas pelo

plano arquitetônico da capital, que impede entre outras coisas

construções com mais de seis andares, o ramo cresceu mais de 80%

nos últimos cinco anos.

Internet: <www.globo.com> (com adaptações).

Considerando o texto acima como referência inicial, julgue os

próximos itens.

23 A expansão imobiliária para o entorno e cidades-satélites se

explica pela excelente qualidade dos transportes públicos do

DF e adjacências.

24 Diversas construtoras de outras unidades da Federação têm

sido atraídas pelo mercado brasiliense em razão das

perspectivas de lucro.

25 A escassez de terrenos e o alto custo do metro quadrado têm

levado as construtoras a procurar cidades distantes do Plano

Piloto.

A respeito do Estatuto da Igualdade Racial, lei aprovada pelo

Congresso Nacional em junho deste ano, julgue os itens

subsecutivos.

26 Uma das grandes vitórias dos movimentos de

afro-descendentes foi o reconhecimento da existência de

quilombos pela referida lei, fato inédito na história brasileira.

27 A solução política para a aprovação da lei foi a retirada dos

pontos sobre os quais não houve consenso.

O presidente do Banco Central norte-americano

reconheceu em comunicado que o ritmo de recuperação da

economia deverá ser mais modesto nos próximos meses do que

fora previsto. Passados quase dois anos desde o início da crise, os

Estados Unidos da América (EUA) estão longe de declarar vitória.

Veja, 18/8/2010, p. 88 (com adaptações).

A respeito do lento e complexo processo de recuperação da

economia norte-americana, julgue os itens conseguintes.

28 Mesmo em crise, a taxa de desemprego norte-americana

diminuiu, tendo chegado a níveis inferiores aos do período

anterior à recessão.

29 As medidas de incentivo à produção industrial resultaram no

aumento do consumo das famílias e na diminuição da dívida

pública.

30 As taxas de juros básicos dos EUA continuam em níveis

bastante baixos, próximos de zero.
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Com referência aos programas Word e PowerPoint, que compõem

a suíte de aplicativos do Microsoft Office 2003, aos programas que

compõem a suíte de aplicativos do BROffice e à figura acima, que

mostra uma planilha do Excel em processo de edição, inserida em

um documento do Word (Documento1) também em processo de

edição, julgue os próximos itens.

31 O conjunto de aplicativos do BROffice dispõe, entre outros, do

BROffice Writer e do BROffice Presentation.

32 Considerando que a planilha exibida na figura tenha sido

inserida utilizando-se o botão , que não é mostrado nessa

figura, para se inserir na célula D2 o resultado da soma dos

valores contidos nas células A1, B1, C1 e A2, é suficiente

realizar, sucessivamente, o seguinte procedimento: clicar a

célula D2; digitar no local apropriado =SOMA(A1:C1;A2);

teclar .

33 Considerando que o documento em edição apresenta-se no

modo de exibição de Layout da Web, para que ele passe para o

modo de exibição de Layout de Impressão é suficiente clicar o

ícone , que se encontra no canto esquerdo inferior da

figura.

Com relação aos conceitos de segurança da informação e

gerenciamento de arquivos nos ambientes Linux e Windows, julgue

os itens de 34 a 36.

34 Enquanto o Windows XP utiliza o Windows Explorer para o

gerenciamento de pastas e arquivos, o Linux não possui um

aplicativo padrão para o gerenciamento de arquivos em modo

gráfico; há distribuições do Linux que permitem, para esse fim,

o uso de programas como o Konqueror e o Nautilus; este, por

padrão, integra o gerenciador de janelas Gnome.

35 Caso um computador tenha sido infectado por um cavalo de

troia, a presença de um firewall instalado na estação de

trabalho será irrelevante, já que este tipo de programa, apesar

de impedir que dados indesejados entrem no computador, não

consegue impedir que o cavalo de troia transmita informações

do usuário desse computador para outros computadores.

36 A criptografia, muito utilizada em transações pela Internet, é

um procedimento de segurança que cifra dados utilizando um

processo matemático, de forma que apenas o destinatário

consiga decifrá-los, o que impede que o possível interceptador

de uma mensagem consiga modificá-la.

Com referência à figura acima apresentada, que mostra uma página

acessada por meio do navegador Internet Explorer 6, e a conceitos

de informática básica, julgue os itens subsecutivos.

37 De acordo com a figura mostrada, é correto afirmar que o

sistema operacional utilizado é da família Windows, uma vez

que não é possível instalar o Internet Explorer no Linux.

38 Determinado arquivo que tenha sido criado no Word pode ser

alterado usando-se o BrOffice Writer.

39 Em uma planilha, seja do Excel, seja do Calc, em que

apenas as células B1, B2, B3 e B4 estejam preenchidas,

respectivamente, com os valores 265, 234, 645 e 700, para se

calcular a média desses valores e inseri-la na célula B5, é

suficiente clicar essa célula, digitar no local apropriado a

fórmula =média (B1:B4) e teclar .

40 No endereço https://intranet.pmdf.df.gov.br/, o termo https

indica uma página segura.

41 A página mostrada na figura exibe para o usuário uma

mensagem de erro devido ao fato de não ter sido instalado no

computador em uso um hardware específico, necessário para

acessar a intranet da PMDF.

42 Na situação mostrada na figura, ao se clicar a ferramenta ,

é apresentada a janela para salvar os arquivos que contêm os

dados da página.
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Considerando que, para a construção de determinada quantidade de casas populares, idênticas, 15 equipes de operários tenham trabalhado
no mesmo ritmo, durante 48 semanas, e que cada equipe tenha demorado 3 semanas para construir uma casa, julgue os itens seguintes.

43 Para construir 100 dessas casas em 25 semanas, seriam necessárias menos de 10 equipes.

44 Para a construção de 15% das casas, 8 equipes demorariam 13 semanas e meia.

Se os salários, em reais, de João e Pedro forem números diretamente proporcionais a 7 e 13 e o salário de João for igual a
R$ 3.500,00, então

45 o salário de Pedro corresponderá a 65% da soma dos salários de João e de Pedro.

46 a sequência de números formada pelo salário de João, pelo salário de Pedro e pela soma desses dois valores formará uma progressão
aritmética.

Uma cliente comprou café, em pacotes de 500 g, a R$ 5,20 cada pacote, e açúcar, em pacotes de 5 kg, a R$ 8,50 o pacote. Pelos
produtos, que pesaram 18 kg, a cliente pagou R$ 56,70. 

Considerando essa situação, julgue os itens subsequentes.

47 Pelo açúcar comprado, a cliente pagou menos de R$ 27,00.

48 A cliente comprou mais de 3.500 g de café.

Considerando as funções polinomiais f(x) = x2 + 2mx + m e g(x) = !3x ! 2m, em que a variável x e a constante m são reais, julgue os itens
que se seguem.

49 Se a equação f(x) = 0 tiver duas raízes reais distintas e se essas raízes forem os extremos de uma progressão geométrica de 3 termos,
então m será, necessariamente, um número positivo.

50 Para que a equação f(x) = 0 tenha duas raízes reais, iguais e não nulas, é necessário que m seja um número negativo.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere aos institutos do direito administrativo, julgue os
itens subsequentes.

51 De acordo com o princípio da obrigatoriedade da licitação,
previsto na Constituição Federal de 1988 (CF), salvo
disposição em contrário, obras, serviços, compras e alienações
devem ser contratados mediante processo licitatório público
que assegure a igualdade de condições entre todos os
participantes.

52 A delegação de serviço público, em qualquer de suas
modalidades, implica transferência da titularidade do serviço.

53 Se, após a celebração de contrato administrativo, houver
sensível aumento das despesas assumidas pelo contratado,
decorrente de fatos imprevisíveis, o contrato administrativo
deverá ser rescindido, diante da impossibilidade de alteração
de suas cláusulas originais, para recompor os valores.

54 Pelo princípio da legalidade, aplicável no âmbito da
administração pública, o administrador público pode praticar
todas as condutas que não estejam expressamente proibidas em
lei.

55 A administração pública pode desconcentrar sua atuação por
intermédio da criação de entidades dotadas de personalidade
jurídica própria.

56 Os militares integram a categoria dos agentes públicos, e estão
submetidos a regime estatutário definido em legislação própria.

Acerca dos conceitos básicos de direito internacional, julgue os
itens a seguir.

57 O direito internacional humanitário não pode ser suspenso ou
derrogado, diferentemente do direito internacional dos direitos
humanos. Em relação a este último, admite-se, em casos de
estado de sítio, a suspensão de determinados direitos, salvo
aqueles insuscetíveis de suspensão ou de derrogação, como o
direito a um julgamento justo e imparcial.

58 O direito internacional humanitário é o conjunto de normas
internacionais destinadas a resolver problemas causados
diretamente por conflitos armados, com o propósito de
salvaguardar os direitos das pessoas que não participem da
hostilidade e mitigar, na medida do possível, seus sofrimentos,
restringindo os meios e métodos de guerra.

Julgue os itens que se seguem, referentes ao Sistema Interamericano
de Direitos Humanos e ao que dispõe a Lei n.º 4.319/1964 quanto
ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH).

59 O CDDPH tem por principal atribuição receber denúncias e
investigar, em conjunto com as autoridades competentes locais,
violações de direitos humanos de especial gravidade com
abrangência nacional, como, por exemplo, chacinas e
massacres.

60 O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos
é formado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos
e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgãos
especializados da Organização dos Estados Americanos, com
atribuições fixadas pelo Pacto de São José da Costa Rica,
tratado de maior importância dentro do sistema.

A respeito da investigação de violações dos direitos humanos,
julgue os itens conseguintes.

61 De acordo com o Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, quando uma denúncia é considerada admissível, o
Comitê de Direitos Humanos (CDH) prosseguirá, citando o
Estado-parte concernente. Dentro de um ano, o Estado deverá
submeter ao CDH esclarecimentos por escrito ou declarações
elucidando a matéria e o recurso que possa ter sido adotado
por aquele Estado.

62 Para uma denúncia de discriminação racial entre Estados ser
admitida, é suficiente que o Estado que apresenta a denúncia
contra outro Estado tenha reconhecido a jurisdição do Comitê
sobre a Eliminação da Discriminação Racial, sendo facultativo
o reconhecimento por parte do Estado que sofre a denúncia.

Em relação às normas penais especiais, julgue os itens subsecutivos.

63 O delito de tortura também pode ser praticado na forma
omissiva.

64 A autoridade policial que deixa de comunicar, imediatamente,
ao juiz competente a prisão de qualquer pessoa pratica abuso
de autoridade; no entanto, a autoridade judicial que deixa de
ordenar o relaxamento de prisão ilegal que lhe seja comunicada
não incorre em conduta abusiva, fato que tem gerado severas
críticas dos especialistas no assunto.  

65 Terá a pena reduzida de um a dois terços o agente que, em
razão da dependência ou sob o efeito de droga, era, ao tempo
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração
penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.

Em relação aos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio e ao
concurso de pessoas, julgue os itens subsequentes.

66 Cometerá o delito de furto mediante fraude e não, estelionato
o indivíduo que desviar, em proveito próprio, dinheiro da
conta-corrente de outro indivíduo, por meio de acesso
fraudulento pela Internet.

67 Considere a seguinte situação hipotética.
Os indivíduos A e B planejaram subtrair aparelhos
eletrodomésticos de uma residência. Para tanto, escolheram o
período da manhã, pois estavam certos de que, nesse horário,
não haveria ninguém no imóvel. Cabia a B apenas a função de
vigiar o perímetro externo e dirigir o veículo usado na
empreitada criminosa. Ao entrar na casa, A foi surpreendido
pela presença da moradora e, então, após subjugá-la, matou-a,
tendo, em seguida, fugido no veículo guiado por B, levando os
eletrodomésticos subtraídos.
Nessa situação, B não será responsabilizado pelo delito de
homicídio.

68 A mãe que abandona o filho recém-nascido em um local ermo
para ocultar a própria desonra pratica o delito de abandono de
incapaz.
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A respeito do inquérito policial e da ação penal, julgue os seguintes

itens.

69 Ao delegado de polícia somente é permitido arquivar autos de

inquérito policial, caso não tenha sido possível a identificação

do autor do delito.

70 Nos delitos de ação penal pública condicionada, apenas após

o recebimento da denúncia é que a representação será

irretratável.

71 Tratando-se de crimes de ação privada, a autoridade policial

pode iniciar e concluir o inquérito mesmo sem o requerimento

de quem tenha qualidade para intentá-la, uma vez que o

inquérito policial é mera peça informativa.

Acerca da prisão em flagrante e da prova, julgue os itens

subsecutivos.

72 São inadmissíveis no processo as provas derivadas de provas

ilícitas, mesmo quando não evidenciado o nexo de causalidade

entre umas e outras.

73 A prisão em flagrante apenas pode ser decretada — como

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a

aplicação da lei penal — quando houver prova da existência do

crime e identificação do seu autor.

74 Não se admite a prisão em flagrante quando o acusado se

apresenta espontaneamente à autoridade policial.

Julgue o item seguinte, relativo à aplicação da lei militar.

75 Lei posterior, supressiva de incriminação, impede a punição

de uma pessoa por fato que deixou de considerar crime,

cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença

penal condenatória.

Durante ensaio para um desfile militar, dois militares

iniciaram um conflito que resultou em agressões verbais e físicas

mútuas e, em decorrência dessas agressões, um dos militares sofreu

lesão corporal grave.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

76 Na situação apresentada, não há relação de causalidade entre

as condutas dos agentes, pois, embora o fato tenha se

consumado com a lesão corporal, trata-se, conforme

explicitado, de agressões mútuas, e, além disso, a relação de

causalidade somente é imputada a quem deu causa ao fato

imputado como crime.

77 Nessa situação, configurou-se crime militar próprio, por ter

sido praticado por militares em atividade.

Determinado militar, após alguns anos de serviço,

começou a apresentar problemas de saúde mental, que, conforme o

laudo da perícia médica, se agravaram, a ponto de comprometer

consideravelmente o seu grau de discernimento. Embora a junta

médica tenha determinado o imediato afastamento do militar, o

comandante, acreditando tratar-se de simulação, manteve-o em

serviço. Em determinado momento, configurada a diminuição de

sua capacidade de discernimento e autodeterminação, o militar

cometeu, em serviço, crime militar. 

Com base na situação apresentada acima, julgue o seguinte item.

78 Nesse caso, a pena poderá, facultativamente, ser reduzida.

Determinado crime militar próprio foi cometido por quatro

militares. Conforme ficou apurado, o crime foi organizado pelo

superior hierárquico ao qual os outros eram subordinados; o

superior instigou os outros militares à prática do crime; a ação

criminosa teve participação bem diferenciada de cada militar, que

concorreu de modo diverso para a ocorrência do evento delituoso,

sendo que um deles teve participação de menor relevância e outro

já havia sido condenado com sentença transitada em julgado por

prática culposa de crime militar próprio.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

79 O militar condenado por de crime militar próprio é

considerado reincidente, caso pratique nova infração penal

militar, após o trânsito em julgado da sentença pelo crime

anterior, o que constitui circunstância agravante.

80 Nesse caso, não há coautoria, mas concurso de agentes, já que

a conduta de cada agente é independente, o que implica que a

punibilidade dos concorrentes é, também, independente,

devendo ser determinada segundo a sua própria culpabilidade.

Com base nos institutos de direito processual penal militar, julgue

os itens subsequentes.

81 O Código de Processo Penal Militar (CPPM) não disciplina a

ação penal militar privada subsidiária, razão pela qual se

aplicam, supletivamente, as disposições do Código de Processo

Penal comum para essa espécie de ação no âmbito da justiça

militar.

82 O Ministério Público Militar é o órgão de acusação no

processo penal militar, cabendo ao procurador geral exercê-la

nas ações de competência originária no Superior Tribunal

Militar e aos procuradores, nas ações perante os órgãos

judiciários de primeira instância, sendo vedado aos seus

membros opinar pela absolvição do réu.

83 O prazo para se concluir o inquérito policial militar é de

dez dias, se o indiciado estiver preso, e conta a partir do dia em

que se executar a ordem de prisão. Se o indiciado estiver solto,

o prazo é de trinta dias, contados a partir da data de

instauração do inquérito.
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Em relação às prisões, à menagem e às providências que recaem

sobre as coisas, julgue os itens a seguir. 

84 O instituto da menagem não se confunde com a residência

forçada, sendo esta última coação constitucional de natureza

política. A menagem é liberdade provisória sob condição, de

natureza processual penal militar, que consiste na permanência

do indiciado ou acusado, por decisão judicial, em determinado

local, o qual pode ser, entre outros, o estabelecimento militar

ou a própria residência do beneficiado.

85 Conforme previsão do CCPM, para efeitos de busca

domiciliar, o termo casa não engloba o hotel, a hospedaria ou

qualquer outra habitação coletiva.

86 Para se efetuar a prisão preventiva de pessoa que esteja no

estrangeiro, a autoridade policial deve dirigir-se ao ministro da

Defesa para que sejam tomadas as providências que couberem

no caso.

Julgue os itens seguintes, referentes ao direito civil brasileiro.

87 As benfeitorias necessárias são aquelas realizadas nos bens

com a finalidade de aumentar o uso desse bem.

88 A personalidade civil é atribuída ao sujeito quando este

alcança sua maioridade.

89 Agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro,

alegar extraterritorialidade, deverá ser demandado no DF.

Acerca dos fatos jurídicos e do direito das coisas, julgue os itens

que se seguem.

90 Todo negócio simulado é anulável.

91 A posse direta por pessoa que tem a coisa em seu poder anula

a posse indireta.

92 A validade do negócio jurídico exige, entre outros elementos,

que o agente seja capaz.

93 Se uma pessoa empresta uma coisa a alguém e esta a recebe

como doação, configura-se erro substancial no negócio

jurídico.

Julgue os itens a seguir, relativos às partes, aos procuradores e à

arguição de incompetência.

94 As incompetências podem ser arguidas, por meio de exceção,

por qualquer das partes integrantes do processo.

95 Para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários,

os cônjuges necessitam do consentimento um do outro.

96 O assistente tem a função de auxiliar a parte principal,

submetendo-se, para tanto, aos mesmos ônus processuais

impostos ao assistido.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de embargos e recursos.

97 Das decisões interlocutórias cabe recurso de apelação.

98 Cabem embargos infringentes em caso de obscuridade ou

contradição em sentença pronunciada por juiz em primeira

instância.

Julgue os próximos itens, relativos aos crimes hediondos e à

definição dos crimes de tortura.

99 Considera-se tortura constranger alguém com grave ameaça,

causando-lhe sofrimento mental, com o fim de obter

informação, ainda que de terceira pessoa.

100 Quando um cidadão for condenado por sentença por ter

cometido crime considerado hediondo, caberá ao juiz decidir

fundamentadamente se o condenado poderá apelar em

liberdade.

A respeito da organização básica da Polícia Militar do Distrito

Federal (PMDF) e do seu Conselho de Disciplina, bem como do

Regime Jurídico dos Policiais Militares da PMDF e do Sistema

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, julgue os itens

seguintes.

101 A praça da reserva remunerada da PMDF que cometa ato

lesivo ao decoro da classe não poderá ser submetida ao

Conselho de Disciplina da PMDF.

102 É vedado à PMDF compor seu quadro de pessoal civil com

contratado no regime celetista.

103 Quem adquirir drogas sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, para consumo pessoal,

não cometerá crime.

104 Caso um oficial da PMDF seja desligado de curso por falta de

aproveitamento, ele não terá direito a ajuda de custo.

Com relação à organização dos poderes e à organização

administrativa do DF, julgue os itens a seguir.

105 Após a expedição do diploma, os deputados distritais passam

a ter o direito de ser processados e julgados, criminalmente,

perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

106 Tanto a proposta de emenda à Lei Orgânica do DF quanto o

projeto de lei, se forem rejeitados, não poderão ser repropostos

na mesma sessão legislativa.
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No que se refere à administração pública e aos servidores públicos

do DF, bem como à segurança pública dessa unidade federada,

julgue os itens subsequentes.

107 Apenas o agente público do governo do DF ocupante de cargo

de provimento efetivo pode exercer função de confiança no

respectivo órgão.

108 A polícia civil do DF goza de autonomia funcional.

109 Os servidores do DF têm direito a participar na elaboração e

alteração dos respectivos planos de carreira.

Embora o índice de rotatividade de empregados seja alto

no ramo hoteleiro, Jane, gerente de recursos humanos (RH) do

Hotel Sofisticação, afirma que seu índice de rotatividade caiu

drasticamente, de 84% para 37%. Jane atribui essa queda à cultura

da companhia e à forma como esta passou a tratar seus empregados:

“Se tratarmos bem nossos clientes internos, eles tratarão bem os

clientes externos, e nosso negócio será bem-sucedido.” Incluído

nessa receita de sucesso está um orçamento anual de 36.000 dólares

para custear recompensas e programas de reconhecimento. O hotel

apresenta-se no mercado como um grande local para trabalhar, com

programas atrativos, ambiente social harmonioso e com um

contingente de pessoal que se orgulha de fazer parte do grupo de

trabalhadores da empresa, e muitos desses programas foram

elaborados com a participação dos empregados. Apesar de ter

programas de recompensa muito atrativos, Jane considera que o

hotel é, ainda, uma das empresas mais tradicionais do ramo. A

empresa apresenta três divisões, cada qual com seu gerente: divisão

comercial, divisão de operações e divisão financeira. O diretor geral

acumula funções administrativas e de coordenação do trabalho dos

gerentes. A gerência de RH fica subordinada à divisão de

operações.

A partir da situação hipotética acima apresentada, julgue os itens

seguintes.

110 O modelo de gestão de pessoas do Hotel Sofisticação permite

a implementação de ações que possibilitem conhecer,

potencializar, integrar e subsidiar a gestão das competências

individuais e institucionais com vistas à autorrealização das

pessoas e à excelência no cumprimento da missão empresarial.

111 A gestão de RH do hotel em questão está alicerçada em noções

de cidadania, uma vez que valoriza o empregado, promove a

participação e garante seus direitos laborais.

112 De acordo com a descrição apresentada, a estrutura

organizacional do hotel onde Jane trabalha caracteriza-se

por um processo de diferenciação embasado na

departamentalização por produtos ou serviços.

Acerca de pessoas, de ética profissional e do conceito de cidadania,

julgue os itens que se seguem.

113 Em sua origem, a cidadania possuía duas funções: garantir os

direitos e deveres das pessoas consideradas cidadãs, e

distingui-las dos não cidadãos.

114 A gestão dos recursos humanos, em qualquer instituição ou

empresa, é limitada por vários princípios específicos da ética

profissional. 

No que se refere às medidas provisórias e à regulamentação

constitucional da administração pública, julgue os itens

subsequentes.

115 Servidor público lotado em autarquia federal, ao ser investido

no mandato de vereador, deve afastar-se temporariamente do

cargo e optar por uma das remunerações, ainda que haja

compatibilidade de horários entre as atividades públicas.

116 Mesmo diante de pedido expresso do presidente do Supremo

Tribunal Federal e no intuito de contribuir para a efetividade

e a celeridade judicial, seria considerada inconstitucional

medida provisória que determinasse a criação de vara federal,

na região Norte do país, especializada no processo e

julgamento de matérias fundiárias.

No tocante à organização político-administrativa do Estado e aos

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

117 Não será ofendido o direito à inviolabilidade de domicílio caso

o agente estatal adentre em casa alheia, durante o dia ou no

período noturno, independentemente de autorização do

morador, em caso de flagrante delito ou em decorrência do

cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão

devidamente especificado e expedido por autoridade

competente.

118 A autonomia política dos municípios será violada caso a

constituição de determinado estado-membro venha a

disciplinar a vocação sucessória dos cargos de prefeito e de

vice-prefeito, na hipótese de dupla vacância.

Acerca das normas constitucionais e do poder constituinte, julgue

os próximos itens.

119 Por necessitarem de leis integrativas para produzirem os

seus efeitos, as normas constitucionais de eficácia limitada

não revogam de imediato a legislação infraconstitucional

precedente incompatível com o seu conteúdo.

120 Por ser a intervenção da União em determinado município

localizado em território federal uma medida excepcional e

temporária, pode-se, durante sua vigência, emendar a CF para

a ela acrescentar direitos e garantias fundamentais.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para

a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos

de texto escritos em locais indevidos.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. A detecção de qualquer marca identificadora no espaço determinado à
transcrição do texto definitivo acarretará a atribuição de nota zero à prova discursiva.

Milhares de mulheres entraram na justiça do DF com medidas protetivas, desde que a Lei Maria da

Penha entrou em vigor, em setembro de 2006. A maioria se refere a proibições judiciais de contato pelos

companheiros e ex-companheiros. 

Esses pedidos vieram de mulheres que moram em Brasília (região que inclui, além do Plano Piloto,

o Lago Sul e o Lago Norte, o Varjão e a Estrutural) e localidades circunvizinhas. 

A grande maioria das ações acolhidas pelo Tribunal de Justiça do DF com base na Lei Maria da Penha

têm-se relacionado à ingestão de álcool e são feitas contra ex-companheiros das mulheres agredidas.

Em 2008, o número de inquéritos abertos na Delegacia da Mulher do DF cresceu 86% em relação às

1.677 denúncias feitas no ano anterior. Isso não significa que a prática do crime tenha aumentado, mas sim

que as mulheres estão denunciando as agressões com maior frequência.

Correio Braziliense, 22/6/2009 (com adaptações).

O serviço de denúncia Ligue 180, específico para receber queixas de violência doméstica contra a

mulher, registrou alta de 112% de janeiro a julho deste ano na comparação com o mesmo período do ano

passado, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da

República, que criou a central em 2005. Do total de denúncias, 8.913 registros são de ameaças. Na avaliação

da secretaria, esse número mostra que é preciso atenção a esse tipo de queixa. A ministra da Secretaria das

Políticas para as Mulheres afirmou que não se pode subestimar as ameaças e, por isso, nós consideramos

ameaças como fator de risco. Os homens violentos, os agressores, não estão, em geral, brincando quando

ameaçam suas mulheres. São crimes anunciados e que, portanto, não podem ser subestimados.

Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações).

Considerando que os fragmentos de textos acima apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da

violência contra a mulher. Ao elaborar seu texto, responda, necessariamente, aos seguintes questionamentos.

< Quais são as principais causas da violência contra a mulher?

< Por que muitas mulheres não denunciam seus agressores?

< A que instituições a mulher pode recorrer depois de ter sido agredida?
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