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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 150 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 provas.
Sempre que utilizadas, as siglas subseqüentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: ABIN = Agência Brasileira de Inteligência; CF = Constituição Federal; ONU = Organização das Nações Unidas.

•

CONHECIMENTOS GERAIS
1

Com o advento do século XXI, novas ameaças

1

desenvolver-se atividades de apoio logístico ou de

ganharam relevo no mosaico dos problemas que colocam em

recrutamento ao terrorismo. Isso se deve à sua própria lógica

risco a segurança dos povos, a estabilidade dos países e a
4
4

concentração de esforços em favor da paz mundial.

que cada país pode oferecer a membros de organizações

em diferentes regiões e sua capacidade para gerar

7

refúgio e acesso a bens de natureza material e tecnológica.
10

A expansão do terrorismo internacional na última

atentados quando as circunstâncias lhes forem favoráveis e
13

onde menos se espera, para potencializar o efeito surpresa e
o sentimento de insegurança, objetivos próprios do ato

disseminação de interpretações radicais do Islã, que se

terrorista. Desse modo, cidadãos e interesses de qualquer

opõem a qualquer tipo de intervenção no universo dos
16

16

A descentralização das organizações extremistas
amplia sua capacidade operacional e lhes permite realizar

década está diretamente relacionada ao crescimento de sua
vertente islâmica, que, por sua vez, ampliou-se na esteira da

13

extremistas, como facilidades de obtenção de documentos
falsos ou de acesso a seu território, além de movimentação,

instabilidade na comunidade internacional, constitui uma das
principais ameaças da atualidade.

10

de disseminação transnacional, que busca continuamente
novas áreas de atuação e, também, às vantagens específicas

O terrorismo internacional, devido a seu poder de infiltração

7

Na atualidade, em qualquer parte do mundo, podem

país, ainda que não sejam os alvos ideais, em termos

valores muçulmanos e pregam o uso da violência — guerra

ideológico-religiosos, podem servir de “pontes” para que

santa (jihad) — como forma de defender, expandir e manter

organizações extremistas atinjam, embora indiretamente,

a comunidade islâmica mundial.

19

seus principais oponentes.
Idem, ibidem (com adaptações).

Paulo de Tarso Resende Paniago. O desafio do terrorismo internacional. In: Revista
Brasileira de Inteligência. Brasília: ABIN, v. 3, n.º 4, set./2007, p. 36.

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

Com base nas idéias, estruturas lingüísticas e tipologia do texto
acima, julgue os itens que se seguem.

1

No texto, de tipologia predominantemente narrativa, o autor

6

apresenta a forma de atuação dos terroristas no cenário
internacional.
2

A estrutura do trecho é característica de texto instrucional
ou injuntivo.

7

Em “às vantagens” (R.5), o sinal indicativo de crase justificase pela regência de “deve” (R.3) e pela presença de artigo

As vertentes islâmicas que interpretam o Islã de forma

definido feminino plural.
radical pregam o uso da violência — guerra santa (jihad).
8

3

A palavra “mosaico” (R.2) está sendo empregada, no texto,
em sentido conotativo (figurado).

4

O pronome “lhes”, em suas ocorrências, nas linhas 11 e 12,
refere-se a “organizações extremistas” (R.10).

9

De acordo com o texto, países que oferecem facilidades para
a obtenção de documentos falsos e de acesso ao seu território

As palavras “última”, “década” e “islâmica” recebem acento

ajudam a evitar a ação dos terroristas.
gráfico com base em regras gramaticais diferentes.
10

5

Conclui-se da leitura do texto que cidadãos de países que

A partícula “se”, em “ampliou-se” (R.11), indica que o sujeito

não se opõem diretamente às organizações extremistas são

da oração é indeterminado.

alvos diretos das ações terroristas.

UnB/CESPE – ABIN

Cargo 2: Agente de Inteligência

–1–

1

4

7

10

13

16

Sem o contínuo esforço supranacional para integrar
e coordenar ações conjuntas de repressão, o terrorismo
internacional continuará, por tempo indeterminado, a ser
fator de ameaça aos interesses da comunidade internacional
e à segurança dos povos.
Nesse cenário, os serviços de inteligência assumem
papel fundamental, pois o intercâmbio de informações e o
trabalho em parceria são requisitos basilares para o
enfrentamento assertivo e solidário dessa ameaça, cujas
ramificações e desdobramentos atingem direta ou
indiretamente todos os países.
O recrudescimento do terrorismo, atualmente, afeta
todos os continentes, devido à ação globalizada de grupos
extremistas que possuem redes de apoio não apenas nas
regiões onde atuam, mas também em várias outras, como
forma de dificultar a detecção e a neutralização de suas
atividades.

18

justificam-se por isolarem expressão de caráter adverbial
intercalada em uma oração.
19

20

1

Em “à segurança” (R.5), o sinal indicativo de crase
justifica-se pela regência de “ameaça” (R.4) e pela presença
de artigo definido feminino singular.

13

Na linha 6, a vírgula após “Nesse cenário” é empregada para
isolar expressão deslocada que qualifica “os serviços de
inteligência”.

14

A expressão “dessa ameaça” (R.9), é elemento coesivo que
retoma informação constante no primeiro parágrafo.

15

Segundo o texto, é fácil detectar e neutralizar as ações de
grupos extremistas porque eles têm atividade globalizada,
com redes de apoio em várias regiões.

1

4

7

A análise dos assuntos relativos ao Oriente Médio
pelos órgãos de inteligência faz parte do esforço em
acompanhar o fenômeno do terrorismo internacional, dados
os freqüentes enfrentamentos entre grupos radicais e a
possibilidade de que simpatizantes dessas organizações
extremistas possam engajar-se em ações radicais, fora da
região, como forma de retaliação, contra alvos de interesse
de grupos rivais ao redor do mundo, inclusive, e de forma
potencial, em território brasileiro.

mediante ações de coordenação do fluxo de informações
4

16

A forma verbal “faz” (R.2) está no singular porque concorda
com “Oriente Médio” (R.1).

17

Se a preposição “em” (R.2) for substituída pela preposição
para, prejudica-se a correção gramatical do período.

necessárias às decisões de governo, no que diz respeito ao
aproveitamento de oportunidades, aos antagonismos e às
ameaças, reais ou potenciais, para os mais altos interesses da
sociedade e do país.
Em 2002, o Congresso Nacional, por meio da
Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência,

10

promoveu o seminário “Atividades de Inteligência no Brasil:
Contribuições para a Soberania e para a Democracia”, com
a participação de autoridades governamentais, parlamentares,

13

acadêmicos, pesquisadores e profissionais da área de
inteligência. A contribuição do evento foi significativa para
o aprofundamento das discussões acerca da atividade de

16

inteligência no Brasil.
Internet: <www.abin.gov.br> (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens que se seguem.
21

A substituição do termo “necessárias” (R.4) por necessário
mantém a correção gramatical do texto.

22

A coesão entre os dois parágrafos é temática, visto que o
assunto do texto é desenvolvido com base na cronologia das
atividades de inteligência no Brasil.

23

Se o sinal de dois-pontos (R.10) fosse substituído por
travessão, estaria mantida a correção gramatical do título do

Idem, ibidem, p. 38 (com adaptações).

Com relação a aspectos lingüísticos do texto acima, julgue os
itens de 16 a 20.

A criação da ABIN, em 1995, proporcionou ao
Estado brasileiro institucionalizar a atividade de inteligência,

7

12

A palavra “retaliação” (R.7) está sendo empregada com o
sentido de ampliação.

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.
O último parágrafo constitui, argumentativamente, uma
justificativa para as afirmativas dos dois parágrafos iniciais.

A substituição da forma verbal “possam” (R.6) por podem
mantém a correção gramatical e a coerência do texto.

Idem, ibidem, p. 37 (com adaptações).

11

As vírgulas logo após “radicais” (R.6) e “região” (R.7)

seminário (R.10-11).
24

As vírgulas após “governamentais” (R.12), “parlamentares”
(R.12) e “acadêmicos” (R.13) são empregadas por motivos
gramaticais diferentes.

25

Na linha 15, estaria gramaticalmente correta a redação
a cerca da atividade.
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Vale se debruçar sobre a relação entre as dificuldades na

33

reforma da ONU, e seus métodos antiquados de tomada de

Há certo consenso na história recente da América Latina de
que houve experiências, na segunda metade do século XX,

decisões, especialmente nos temas energéticos, climáticos e no

tanto de métodos terroristas de grupos políticos com caráter

nevrálgico capítulo das migrações internacionais. São todos
reivindicatório quanto de terrorismo de Estado.

exemplos que expõem, em carne e osso, novas estruturas
duradouras das relações internacionais do século XXI.

34

José Flávio Sombra Saraiva. Entre egoísmos e frustrações. In:
Correio Braziliense, “Opinião”, 2/8/2008, p. 29 (com adaptações).

embora classificados, à época, como atos terroristas, já não
são assim considerados pela maioria da opinião pública

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue os

norte-americana.

itens que se seguem, acerca das relações internacionais do fim do
século passado e início do século XXI.
26

35

do Oriente Médio e da Ásia possam ser caracterizadas como

parte das experiências desenvolvidas nas últimas décadas,

ações terroristas, não se deve associar mecanicamente o Islã
ao fenômeno do terror político contemporâneo.

O fracasso das negociações comerciais da Rodada Doha foi
fato isolado no mundo contemporâneo, que se caracteriza

28

Embora certas ações políticas de grupos religiosos radicais

Os processos de integração econômica e política, em grande

passam por momentos de restrições.
27

Os atentados contra as torres gêmeas de Nova Iorque,

36

Nos últimos anos, o continente africano tem vivido

pela existência de regimes internacionais e regras de

momentos de tranqüilidade no que se refere a atentados

previsibilidade.

terroristas contra infra-estruturas urbanas, sem mortandade

Estados emergentes na Ásia, como a China e a Índia, vêm

de pessoas.

engendrando capacidade de poder e têm agido pela via da
obstrução em importantes questões globais.
29

O declínio relativo dos Estados hegemônicos do Atlântico
Norte e a transferência do eixo de poder para países do
Pacífico e do Índico vêm promovendo mudanças, no início

No que concerne às matrizes energéticas e a sua relevância no
cenário internacional, julgue os itens subseqüentes.
37

escassez de suprimentos, à sua produção e aos seus custos.

do século XXI, na geografia política das relações
internacionais.
30

A questão da energia está exclusivamente relacionada à

38

O Brasil, que tem demonstrado baixa capacidade de

A ONU, criada em um momento bastante distinto do de hoje,

suprimento energético interno, depende da Bolívia para

assiste pressão por reforma institucional para agregar mais

abastecimento de todo o gás que consome.

legitimidade política ao sistema multilateral de segurança
coletiva.

39

Há resistências ao uso de novas energias na indústria
automobilística global, a qual ainda prioriza a fabricação de

A respeito do conceito de terrorismo e de suas implicações nos

motores de automóveis movidos por produtos derivados do

cenários internacional e nacional, julgue os itens de 31 a 36.

petróleo.
31

A definição do fenômeno atual do terrorismo, que é
consensual, está vinculada aos resultados da ação violenta

32

40

A viabilidade econômica e a sustentabilidade na oferta e

empreendida por grupos insatisfeitos com seus governantes.

distribuição do etanol em termos globais ainda é ponto de

O Brasil considera oficialmente como terroristas os grupos

discussão de políticas voltadas para o abastecimento de

guerrilheiros das FARC, na Bolívia.

energia.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O mercado é a instituição central do processo de
globalização. Um dado fundamental é a evidência de que
o mercado se tornou mundial. Isso não quer dizer que
tombaram os muros das fronteiras nacionais ou dos
protecionismos, mas que nunca tantos produtos cruzaram
oceanos e continentes. As barreiras estabelecidas pelos
blocos nacionais ou pelos acordos comerciais visam mais
normatizar a competição em favor dos interesses
comerciais particulares de cada país do que bloquear
essa circulação. É, pois, no mercado e nas expectativas
de consumo que ele propicia que se materialize a
globalização.
Iná E. Castro. Bertrand do Brasil, 2006, p. 233 (com adaptações).

Tendo em vista o tema da globalização, tratado no texto
acima, julgue os itens a seguir.
41

42

43

44

45

46

47

A globalização é um fenômeno puramente
econômico-financeiro, fundamentado no alcance
mundial do mercado, que aumentou os fluxos
comerciais entre países e blocos de países.
Um dos fatores que impulsionam o fluxo de capitais
é o desenvolvimento tecnológico, o qual também
promove o crescimento da produção industrial.
A globalização econômica produziu a segmentação
do espaço econômico mundial, expressa por meio
da formação de blocos econômicos regionais como
o MERCOSUL.
O dinamismo da economia, instaurado a partir do
processo de globalização e evidenciado pelo
aumento da produção industrial, teve como
vantagem o aumento jamais visto da demanda por
mão-de-obra e, portanto, o pleno emprego nos
países ricos.
Barreiras não-alfandegárias são exemplos de
barreiras estabelecidas por blocos de países, por
meio das quais as questões ambientais, sanitárias e
sociais assumem importância estratégica no
comércio dos países exportadores.
Com o desenvolvimento da tecnologia da
informação, um dos vetores da globalização,
aumentam também as possibilidades de expansão
das atividades do crime organizado, como o
terrorismo, as máfias e o tráfico de drogas ilícitas.
Em relação ao Brasil, o processo de globalização
diminuiu a concorrência entre produtos agrícolas no
mercado internacional, o que impulsionou a
modernização da agricultura no país.

IBGE. Brasil em números. Rio de Janeiro, 2006, v. 14, p. 66 (com adaptações).

Com auxílio dos dados apresentados no gráfico, que mostra a pirâmide
etária brasileira no ano de 2000 e a sua projeção para 2020, julgue os
seguintes itens.
48

Observa-se uma previsão de diminuição da população brasileira até
2020.

49

A participação relativa dos jovens no conjunto da população
brasileira deverá diminuir, enquanto a das pessoas com mais de
70 anos de idade deverá aumentar.

50

O perfil da pirâmide etária brasileira apresenta uma tendência de se
assemelhar ao da pirâmide dos países que já realizaram a transição
demográfica.

51

As alterações previstas para o quadro populacional brasileiro estão
relacionadas com o decréscimo da fecundidade.

52

As mudanças apresentadas no perfil da pirâmide etária brasileira
estão relacionadas ao crescimento do emprego formal e à eliminação
da subnutrição no país.

O Brasil é um importante produtor agrícola que tem ampliado suas
exportações, principalmente as do agronegócio. Ganhos em produtividade
são reconhecidos em todos os fatores da produção: terra, trabalho e
capital. Tendo em vista o panorama da agricultura brasileira na atualidade,
sua evolução e características principais, julgue os itens que se seguem.
53

A industrialização do país é responsável pela modernização do setor
agrícola.

54

A expansão agrícola, ao inaugurar novos pólos de crescimento
econômico e ao disseminar os programas de assentamento rural,
ajudou a atenuar o problema da concentração da propriedade de
terras no país.

55

A expansão de rodovias no país foi a principal responsável por
migrações intra e inter-regionais, fazendo surgir novas cidades nas
áreas de expansão da fronteira agrícola.

56

A maior participação do transporte fluvial no escoamento da
produção agrícola no Brasil também é um fator responsável pela
expansão da agricultura no país.

57

Um dos aspectos que compõem o quadro de modernização da
agricultura brasileira é a formação de complexos agroindustriais
como aqueles ligados à fruticultura.

58

A persistência de conflitos agrários no país se deve à exclusão do
pequeno produtor que cultiva para a sua subsistência, já que o
agronegócio apresenta maior rentabilidade.
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A distribuição espacial da indústria no Brasil tem passado por

68

transformações em decorrência da evolução das infra-estruturas
de transporte e comunicação. Acerca dessa dinâmica instaurada,
julgue os próximos itens.
59

61

63

69

As atividades de inteligência devem ser desenvolvidas, no
que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas
e meios sigilosos, independentemente da observância dos

descentralização da produção industrial no território

direitos e das garantias individuais e para fins de

brasileiro por meio de políticas de desenvolvimento regional,

assessoramento ao presidente da República.
70

Considera-se inteligência a atividade de obtenção e análise

Como conseqüência do processo de descentralização, os

de dados e informações e de produção e difusão de

desequilíbrios relativos à concentração de renda, em nível

conhecimentos, dentro e fora do território nacional, relativos

regional, cederam lugar à integração territorial, que eliminou

a fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre

as disparidades.

o processo decisório, a ação governamental, a salvaguarda

Em conformidade com a descentralização industrial,

e a segurança da sociedade e do Estado.

observa-se a ampliação dos mercados por meio do

62

inteligência são exercidos pelo presidente da República.

O Estado contribuiu para o processo em curso de

como, por exemplo, disponibilizando energia.
60

O controle e a fiscalização externos da atividade de

71

O Sistema Brasileiro de Inteligência funciona mediante

rompimento com as estruturas agroexportadoras existentes

articulação coordenada dos órgãos que o constituem, os

no passado.

quais não são dotados de autonomia funcional.

A descentralização permite conter a concentração geográfica

72

Ao Departamento de Inteligência Estratégica compete obter

do crescimento econômico e evitar, dessa forma, as tensões

informações e exercer ações de salvaguarda de assuntos

sociais inter-regionais.

sensíveis e de interesse do Estado e da sociedade, bem como

Uma das conseqüências da desconcentração espacial da

das áreas e dos meios que os retenham ou em que transitem.

indústria no Brasil foi a aceleração do crescimento das
metrópoles nacionais, o que promoveu as invasões urbanas

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

e a criação de periferias nas cidades.

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na
parte especial do direito penal.

A questão ambiental, tendo em vista suas implicações sociais,
econômicas e políticas, ganhou repercussão e passou a fazer parte

73

Renato divulgou, sem justa causa, informação sigilosa,

das políticas nacionais e do fórum de debate mundial. Acerca

assim definida em lei, contida em sistema de dados da

desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

administração pública. Nessa situação, somente haverá crime

64

se da ação de Renato resultar prejuízo para a administração
Com a maior parte da população brasileira vivendo em
aglomerações urbanas, a degradação da qualidade do meio
ambiente urbano e dos recursos naturais tem sido motivo de

pública.
74

produziu dano a outrem. Nessa situação, para que a conduta

conflitos e de proliferação de doenças nas cidades.
65

de Paulo configure o crime de violação de segredo

Todos os países, sejam eles pobres ou ricos, são

profissional, é necessário que ele tenha tido ciência do

responsáveis pela degradação ambiental, o que explica a

segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão.

necessidade de acordos internacionais para a mitigação dos
efeitos adversos e a resolução de conflitos.

Paulo revelou, sem justa causa, segredo cuja revelação

75

Letícia, mediante arremesso de dinamite, expôs a perigo a
vida e a integridade física de passageiros de uma aeronave.

Julgue os itens de 66 a 72, relativos à legislação de interesse da

Nessa situação, Letícia deve responder por crime de

atividade de inteligência.

explosão, que admite a modalidade culposa.

66

67

A execução da Política Nacional de Inteligência é fixada

76

Flávia arremessou projétil em ônibus destinado ao transporte

pela ABIN, sob a supervisão da Câmara de Relações

público, enquanto o ônibus estava em movimento e com

Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo.

passageiros em seu interior. Nessa situação, a conduta de

Os atos da ABIN cuja publicidade possa comprometer o

Flávia somente será considerada crime se tiver resultado em

êxito de suas atividades sigilosas devem ser publicados em

lesão corporal ou morte; caso contrário, será considerada

extrato.

apenas ilícito civil.
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Com base na legislação acerca da situação jurídica do estrangeiro
no Brasil, julgue os itens que seguem.
77

A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação
dependem do cumprimento dos requisitos previstos em lei,
independentemente dos interesses nacionais.

78

O visto é individual e a sua concessão poderá estender-se aos
dependentes legais do estrangeiro requerente.

79

O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro que,
para atingir o país de destino, tenha de entrar em território
nacional, mas não será exigido ao estrangeiro em viagem
contínua que só se interrompa para as escalas obrigatórias do
meio de transporte utilizado.

80

Ao estrangeiro que tenha entrado no Brasil na condição de
turista, temporário ou asilado, e aos titulares de visto de
cortesia, oficial ou diplomático, poderá ser concedida a
prorrogação do prazo de estada no Brasil.

No que concerne à política de segurança da informação nos
órgãos e nas entidades da administração pública federal, julgue
o item subseqüente.
89

Com relação a crimes praticados por funcionário público contra
a administração em geral, julgue os próximos itens.
90

No caso de peculato, doloso ou culposo, a reparação do
dano, se anterior à sentença irrecorrível, extingue a
punibilidade.

91

Se o crime de inserção de dados falsos em sistema de
informações for praticado pelo funcionário público em
virtude de negligência, a pena será reduzida de um a dois
terços.

92

Haverá crime de concussão caso o agente, ainda que antes de
assumir a função pública, tenha exigido, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, em razão da função pública,
vantagem indevida.

93

Pratica prevaricação o agente que deixa, indevidamente, de
realizar ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal.

94

O crime de abandono de função é mais severamente punido
se do fato resultar prejuízo público.

95

Para fins penais, considera-se funcionário público quem
exerce cargo, emprego ou função pública, desde que seja
remunerado.

Com base na medida provisória que regulamenta o acesso ao
patrimônio genético, julgue os próximos itens.
81

Considera-se bioprospecção a atividade exploratória por
meio da qual se visa identificar componente do patrimônio
genético e informação sobre conhecimento tradicional
associado, com potencial de uso comercial.

82

Em caso de relevante interesse público, assim caracterizado
pelo Conselho de Gestão, o ingresso em área pública ou
privada, para acesso a amostra de componente do patrimônio
genético, depende da anuência prévia dos seus titulares.

Acerca da política nacional de arquivos públicos e privados,
julgue os itens a seguir.
83

Os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório
e informativo, que são considerados permanentes, devem ser
preservados pelo prazo de cinqüenta anos, após o qual
podem ser alienados, por meio de leilão público.

84

Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder
público como de interesse público e social, desde que sejam
considerados como conjuntos de fontes relevantes para a
história e para o desenvolvimento científico nacional.

85

O direito de acesso pleno aos documentos públicos é
assegurado em lei.

A respeito da salvaguarda de dados, informações, documentos e
materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do
Estado, no âmbito da administração pública federal, julgue os
itens a seguir.
86

O vice-presidente da República não tem competência para
classificar documentos no grau de sigilo ultra-secreto.

87

Dados ou informações classificados no grau de sigilo
ultra-secreto somente poderão ser reclassificados ou
desclassificados mediante decisão da autoridade responsável
pela sua classificação.

88

A fim de se salvaguardarem a soberania e a integridade
territorial nacionais, não são publicados os atos classificados
como sigilosos nem seus números, datas de expedição e
ementas.

Compete à ABIN, por intermédio do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações,
apoiar a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa
Nacional no tocante a atividades de caráter científico e
tecnológico relacionadas à segurança da informação.

Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias
fundamentais, julgue os itens seguintes.
96

Constitui objetivo fundamental da República Federativa do
Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de
discriminação. Dessa forma, contraria a CF a exigência,
contida em editais de concursos públicos, sem o devido
amparo legal, de limite de idade mínima ou máxima para
inscrição.

97

O direito de secessão somente pode ocorrer por meio de
emenda à CF, discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, sendo ela considerada aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.

98

Considerando a hipótese de que um cidadão esteja internado
em entidade civil de internação coletiva e professe como
religião o candomblé, nessa hipótese, sendo o Estado
brasileiro laico, não será a União obrigada a assegurar a esse
interno as condições para que ele tenha assistência religiosa.

99

Caso um indivíduo tenha se recusado a prestar o serviço
militar obrigatório e a cumprir a prestação alternativa
estabelecida em lei, ele estará sujeito à suspensão dos
direitos políticos.
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No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais,
julgue o próximo item.

No que se refere à administração pública, julgue os itens

100 Considere a seguinte situação hipotética.

107 A regra constitucional que determina o limite máximo de

Um romancista famoso publicou, no Brasil, um livro no qual
defende a tese de que as pessoas que seguem determinada
religião seriam menos evoluídas do que as que seguem outra
religião.
Nessa situação, tal afirmação poderia ser enquadrada como
racismo, embora, tecnicamente, religião não constitua raça.
Uma famosa atriz estrangeira, em viagem de férias pelo
Brasil, foi fotografada juntamente com o seu namorado brasileiro,
por jornalistas que pretendiam publicar as fotos em revistas de
grande circulação.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens
a seguir, relativos aos direitos e garantias fundamentais.

subseqüentes.

remuneração e subsídio na administração pública não é autoaplicável.
108 Não seria inconstitucional a lei que estabelecesse que a

remuneração dos agentes de inteligência da ABIN seria
vinculada à remuneração dos oficiais de inteligência, de
forma que, sendo majorada a remuneração destes, a
remuneração daqueles seria majorada no mesmo percentual
de forma automática.
109 Considere a seguinte situação hipotética.

Antônio é professor em uma universidade federal e em uma
universidade estadual, localizadas no mesmo município. Em
cada uma delas, cumpre uma carga horária de 20 horas.

101 A liberdade de imprensa não admite censura. Dessa forma,

Recentemente, Antônio foi contratado para trabalhar como

o casal não poderia impedir, mesmo judicialmente, a
divulgação das fotos.

consultor, sob o regime da CLT, em uma sociedade

102 Conforme a CF, a referida atriz não poderia reivindicar, em

controlada indiretamente pela PETROBRAS, com carga
horária também de 20 horas.

seu favor, todos os direitos e garantias fundamentais
previstos no texto constitucional.

Na hipótese apresentada, há acumulação vedada de cargos

A respeito da organização da União, julgue os itens subseqüentes.

110 Não é inconstitucional a lei que fixa requisitos e restrições

103 Considere a seguinte situação hipotética.

Joana ocupa uma grande área rural localizada a 2 km da
fronteira do Brasil com o Paraguai, a qual teria sido
concedida a Joana, pelo estado do Paraná, antes do advento
da atual CF.
Nessa situação, com base na CF, o domínio dessa área é da
União, não sendo válida a referida concessão de uso.
104 As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são de

domínio das comunidades indígenas.
Acerca do Poder Executivo, julgue os itens seguintes.
105 A celebração dos tratados internacionais e a incorporação

deles à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado
pelo Brasil, de ato subjetivamente complexo, resultante da
conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso
Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto
legislativo, questões sobre tratados, acordos ou atos
internacionais, e a do presidente da República, que, além de
poder celebrar esses atos de direito internacional, tem a
competência para promulgá-los mediante decreto.
106 O presidente da República pode delegar aos ministros de

Estado, conforme determinação constitucional, a
competência de prover cargos públicos, a qual se estende
também à possibilidade de desprovimento, ou seja, de
demissão de servidores públicos.

remunerados.

ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta
que tenha acesso a informações privilegiadas.
Com relação aos princípios básicos da administração pública,
julgue os seguintes itens.
111 Não viola o princípio da motivação dos atos administrativos

o ato da autoridade que, ao deliberar acerca de recurso
administrativo, mantém decisão com base em parecer da
consultoria jurídica, sem maiores considerações.
112 As sanções aplicáveis aos atos de improbidade têm natureza

civil e, não, penal.
113 Com base no princípio da publicidade, os atos internos da

administração pública devem ser publicados no diário
oficial.
No que concerne aos poderes públicos, julgue os itens que
se seguem.
114 O poder de polícia do Estado pode ser delegado a

particulares.
115 Suponha que Maurício, servidor público federal, delegue a

autoridade hierarquicamente inferior a competência que ele
tem para decidir recursos administrativos. Nessa hipótese,
não há qualquer ilegalidade no ato de delegação.
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O prefeito de determinado município houve por bem
desapropriar terreno com vistas a construir um hospital. No
entanto, em vez de hospital, foi construída uma escola pública.

Nos itens de 126 a 150, a seguir, são avaliados conhecimentos em
língua inglesa.
1

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens
seguintes, que dizem respeito aos atos administrativos.
4

116 O decreto desapropriatório é considerado ato vinculado.
117 Na situação considerada, não houve desvio de finalidade,

sendo o decreto de desapropriação amparado pelo
ordenamento jurídico.
Julgue os itens a seguir de acordo com o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
federal.

7

10

13

118 O servidor deve comportar-se com base na conduta ética,

ainda que essa conduta venha a violar dispositivo legal.
119 Os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia do

servidor em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir
o seu bom conceito na vida funcional, podendo caracterizar,
inclusive, violação ao Código de Ética, o que será passível
de censura.

16

19

22

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue os itens
seguintes.
120 A nomeação é forma originária de provimento de cargo

25

público.
121 O cidadão que, tendo sido nomeado para ocupar cargo

público efetivo no prazo de 30 dias e que, passado esse
prazo, não tenha tomado posse, será exonerado do cargo,
para que se possa nomear o próximo candidato.
122 Será reconduzido ao cargo de origem o servidor cuja

demissão tenha sido anulada por decisão judicial ou ato
administrativo.
Julgue os próximos itens, referentes ao regime jurídico disciplinar
dos servidores públicos federais.
123 Após a abertura de processo administrativo disciplinar, é

possível, como medida cautelar, o afastamento, pelo prazo
de 60 dias, prorrogável pelo mesmo prazo, do servidor
envolvido, sem prejuízo da sua remuneração, para que este
não venha a influir na apuração da irregularidade.
124 Na fase do inquérito, a comissão de processo administrativo

disciplinar promoverá a tomada de depoimentos, acareações,
investigações e diligências cabíveis, sendo assegurados ao
acusado o contraditório e a ampla defesa.
125 Qualquer pessoa da família de servidor falecido poderá, a

qualquer tempo, requerer a revisão de decisão punitiva que
tenha a ele sido aplicada, quando houver fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência ou a
inadequação da penalidade aplicada.

28

The human cost of terrorism has been felt in
virtually every corner of the globe. The United Nations
family has itself suffered tragic human loss as a result of
violent terrorist acts. The attack on its offices in Baghdad on
19 August 2003 claimed the lives of the Special
Representative of the Secretary-General, Sergio Vieira de
Mello, and 21 other men and women, and injured over 150
others, some very seriously. Terrorism clearly has a very real
and direct impact on human rights, with devastating
consequences for the enjoyment of the right to life, liberty
and physical integrity of victims. In addition to these
individual costs, terrorism can destabilize governments,
undermine civil society, jeopardize peace and security, and
threaten social and economic development. All of these also
have a real impact on the enjoyment of human rights.
Security of the individual is a basic human right and
the protection of individuals is, accordingly, a fundamental
obligation of government. States therefore have an obligation
to ensure the human rights of their nationals and others by
taking positive measures to protect them against the threat of
terrorist acts and bringing the perpetrators of such acts to
justice.
In recent years, however, the measures adopted by
States to counter terrorism have themselves often posed
serious challenges to human rights and the rule of law. Some
States have engaged in torture and other ill-treatment to
counter terrorism, while the legal and practical safeguards
available to prevent torture, such as regular and independent
monitoring of detention centres have often been disregarded.
Internet: <www.ohchr.org> (adapted).

According to the text above, judge the following items.
126 There is no place whatsoever the world over where expenses

with terrorism are not to be felt.
127 The United Nations is an international organisation

universally respected for its role as a peace maker.
128 Twenty two people were killed in a terrorist assault in

Baghdad.
129 The sentence

“Terrorism (...) has (...) devastating
consequences for the enjoyment of the right to life” (R.8-10)
means the same as Terrorism (...) has (...) a devastating
impact on people’s way of life.

130 Terrorism can bring about both individual and social costs.
131 Security and protection of individuals can be considered

basic human rights and essential duty of governments.
132 Not only terrorism but also anti-terrorism have used

questionable methods to reach their goals.
133 Counter-terrorism can count on legal support to engage in

torture.
134 The pronoun “them” (R.20) refers to “the human rights of

their nationals and others” (R.19).
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UN announces program to help hunger hot spots

This text refers to items from 143 through 150.

Which has more Islamist terrorism,
Europe or America?

A UN agency rolled out a $ 214 million program
Tuesday to help 16 needy places hit hard by high prices for food
and oil, amid a crisis already making it hard for aid groups to

1

provide enough food for the world’s hungry.
The World Food Program said almost 1 billion poor

4

people around the world are struggling to survive amid the higher
prices. The agency is trying to reach those in critical need of

7

assistance in Africa, Asia and the Caribbean.
“Food prices are not abating, and the world’s most

10

vulnerable have exhausted their coping strategies”, said Josette
Sheeran, the agency’s executive director. “Our action plan is
targeted and customized to help the most vulnerable meet their

13

urgent needs.”
The plan will provide assistance to groups such as

16

pregnant women, undernourished children and people living in
urban areas affected most by the food crisis.

19

The Rome-based agency also hopes to cut transportation
costs and help support farmers in countries where emergency

22

food can be bought locally.
But the agency already faces “obstacles” in procuring
food, particularly when trying to buy supplies locally,

25

spokeswoman Brenda Barton said.
“At the markets we have been buying food it has become

28

just too expensive”, Barton told The Associated Press by
telephone. And she added: “a lot of markets just don’t have any
food to buy.”

31

“Since 9/11, there have been over 2,300 arrests
connected to Islamist terrorism in Europe in contrast to about
60 in the United States.” Thus writes Marc Sageman in his
influential new book, Leaderless Jihad: Terror Networks
in the Twenty-First Century (University of Pennsylvania
Press).
This one statistical comparison inspires Sageman, in
a chapter he calls The Atlantic Divide, to draw sweeping
conclusions about the superior circumstances of American
Muslims. “The rate of arrests on terrorism charges per capita
among Muslims is six times higher in Europe than in the
United States.” The reason for this discrepancy, he argues,
“lies in the differences in the extent to which these respective
Muslim communities are radicalized.” He praises “American
cultural exceptionalism”, admonishes European governments
“to avoid committing mistakes that risk the loss of good will
in the Muslim community,” and urges Europeans to learn
from Americans.
Sageman’s argument rehashes what Spencer
Ackerman wrote in a New Republic cover story of late 2005,
when he found that “Europe’s growing Muslim culture of
alienation, marginalization, and jihad isn’t taking root” in the
United States.
But Sageman’s entire case is premised on the
figures of 2,300 and 60 arrests. Aside from possible other
causal explanations for these differences, such as the
European legal system permitting more latitude to make
terrorism-related arrests, are those figures even correct? He
supports them with only a brief, vague footnote: “Updating
Eggen and Tate, 2005; Lustick 2006: 151-52 agrees with this
estimate.” Here, “Eggen and Tate, 2005” refers to a two-part
newspaper article and “Lustick 2006” sources a discredited
extremist screed.

Internet: <www.com/?nid=105&sid=1458082ap.google.com> (adapted).

Internet: <www.danielpipes.org> (adapted).

Based on the text above, it can be deduced that

From the text, it can be inferred that

135 a United Nations agency hit hard some needy people.

143 Sageman’s figures are considered to be very accurate and

136 it is difficult to control the starvation the world is facing.
137 the World Food Program stated that billions of people all

over the world are finding it hard to survive due to high
prices.
138 the World Food Program is attempting to help needy people

who are spread over three continents.
139 Josette Sheeran says that they have now succeeded in

feeding the most deprived people.
140 at least three groups of people are the present target for food

supply by the UN agency mentioned in the text.

show exactly the far superior number of terrorists arrested in
Europe when compared to the American ones.
144 Sageman became a notorious writer thanks to his new book.
145 “The Atlantic Divide” presents well established conclusions

about the superiority of American Muslims.
146 Sageman believes the proportion of people who are

imprisoned for Islamist terrorism is lower in the United
States than in Europe.
147 Sageman believes that, in dealing with terrorism, America is

in a better position than Europe.
148 Sageman uses the strategy of mentioning other authors to

support his estimates.
149 the Muslim community in America is bigger than that of

Europe.

141 farmers may take part in the emergency food program.

In the text,

142 local provisions of food are particularly easy to find.

150 “Aside from” (R.24) is the same as at the side of.
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Nos itens de 126 a 150, a seguir, são avaliados conhecimentos em
língua espanhola.
Cambio climático
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

En el año 2007 el cambio climático logró por fin
situarse en la agenda política global como uno de los grandes
problemas que afronta la humanidad. Así lo reflejaron las
conclusiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC), y su importancia también quedó
constatada en la concesión del premio Nobel de la Paz al
citado organismo y al ex vicepresidente de los Estados
Unidos de América del Norte, Al Gore.
Pero, además, cobró fuerza y visibilidad una
dimensión hasta ahora poco estudiada del fenómeno: el
cambio climático como posible fuente de tensiones y
conflictos. Una muestra de ello es que el año pasado, por
primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU debatió
sobre el cambio climático como amenaza para la paz y la
seguridad global.
Los efectos del cambio climático amenazan la paz
y la estabilidad en amplias regiones del mundo,
especialmente en aquellas donde vienen a sumarse a una
situación de fragilidad estatal, gobiernos débiles, problemas
económicos e inestabilidad. Su combinación con los
problemas socioeconómicos y políticos puede agravar
tensiones ya existentes y dar lugar a la escalada de las
mismas e incluso a conflictos armados.
Según la organización internacional Alert, 46 países
en los que viven 2.700 millones de personas están en claro
riesgo de sufrir conflictos violentos, mientras en otros 56 las
instituciones tendrán serios problemas para gestionar los
efectos de este fenómeno, ya que éste se sumará a los retos
ya presentes.
Las regiones más afectadas serían África, el centro
y sur de Asia y zonas de América Latina, como la región
andina. Se trata de algunas de las regiones más pobres del
mundo.
Hay varias formas en las que el cambio climático
puede generar tensión e incluso conflictos. Una de ellas es la
competencia por recursos cada vez más escasos. El avance
de la desertificación y el cambio en los patrones
pluviométricos pueden provocar el agotamiento de las
cosechas y en último término aumentar la inseguridad
alimentaria. 430 millones de personas ya viven actualmente
con escasez de agua, y todas las predicciones del IPCC
indican que este número aumentará.
Un ejemplo de ello podría ser la guerra en Darfur
(Sudán), que se ha calificado como el primer conflicto del
cambio climático. Aunque las interpretaciones más
frecuentes lo explican como un enfrentamiento de raíces
étnicas entre árabes y africanos, la realidad es más compleja.
Hay que tener en cuenta el enfrentamiento por la tierra y las
fuentes de agua entre poblaciones agrícolas sedentarias y
pastores nómadas que tradicionalmente habían compartido
los recursos, pero que ahora tienen más difícil hacerlo por el
avance del desierto.
Internet: <spanish.safe-democracy.org> (con modificaciones).

Juzgue los ítems de 126 a 150 en relación al texto de encima.

126 En el año 2007, el cambio climático llegó a ser uno de los

grandes problemas de la humanidad.
127 El elemento “se” en “situarse” (R.2) se refiere a “cambio

climático” (R.1).

128 El elemento “lo” (R.3) es usado en lugar de “cambio

climático” (R.1).

129 El elemento “al” (R.7) puede sustituirse por para el sin

alteraciones gramaticales y semánticas.
130 La expresión “cobró fuerza” (R.9) puede ser sustituida por

ganó importancia sin alteración semántica.
131 El elemento “ello” (R.12) puede ser reemplazado por aquello

sin alteración semántica y gramatical.
132 Según el texto, la ONU venía alertando desde hace mucho

tiempo sobre la amenaza que supone el cambio climático
para la paz mundial.
133 El elemento “donde” (R.18) puede ser reemplazado por que

sin alteración semántica y gramatical.
134 El cambio climático puede llegar a contribuir al surgimiento

de conflictos armados.
135 Las consecuencias del cambio climático inciden más en

regiones con fragilidad del Estado.
136 La expresión “este fenómeno” (R.28) se refiere a “cambio

climático” (R.14).

137 El vocablo “retos” (R.28) significa lo mismo que desafíos.
138 Casi 3.000 millones de personas sufren conflictos violentos.
139 El verbo “serían” (R.30) es sustituible por serán sin alterar la

semántica del texto.
140 Según el texto, la región andina es una de las más pobres del

mundo.
141 El elemento “Hay” (R.34) puede ser reemplazado por Tiene

sin alteraciones semánticas y gramaticales.
142 La expresión “en último término” (R.39) puede ser sustituida

por en última instancia sin causar alteración semántica en
el texto.
143 Del texto se puede inferir que la seguridad alimentaria

depende del mantenimiento de los patrones pluviométricos.
144 Según el texto, con el aumento de los desiertos, 430 millones

de personas no tendrán acceso a agua suficiente.
145 El vocablo “indican” (R.42) significa lo mismo que señalan.
146 Según el texto, la guerra en Darfur no tiene componentes

étnicos.
147 El elemento “Aunque” (R.45) puede ser reemplazado por Por

más que sin producir alteraciones semánticas o gramaticales
en el texto.
148 El elemento “lo” (R.46) desempeña la función de

complemento directo.
149 Las poblaciones agrícolas sedentarias de Darfur no

comparten más el agua con los pastores nómadas al haber
avanzado la desertificación.
150 El texto nombra tres organizaciones internacionales.

UnB/CESPE – ABIN

Cargo 2: Agente de Inteligência

– 10 –

PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, que vale dez pontos, 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 será
avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas 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.

Em se tratando de regimes democráticos, é preciso um esforço para trazer os temas
de segurança, defesa, inteligência e policiamento para a agenda regular dos debates
políticos sobre políticas públicas. Certamente há restrições para isso, especialmente aquelas
relacionadas ao segredo governamental, mas não há motivo para se pensar que tais temas
sejam dotados de qualquer sacralidade que impeça a pesquisa e sua socialização.
Marco Cepik. Espionagem e democracia. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p. 140 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

DEFESA DO ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

<
<
<

relação entre os serviços de inteligência e as políticas públicas;
razões da necessidade do segredo de Estado;
papel do Parlamento no controle do serviço de inteligência.
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Prova Discursiva – Rascunho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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