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•

Cada um dos itens da(s) prova(s) objetiva(s) está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando
a que cada um deles esteja vinculado, 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 da(s) sua(s) prova(s) objetiva(s).
No(s) item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação
hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova(s)
poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

•
•
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A existência da polícia se justifica pela
imprescindibilidade dessa agência de segurança para a
viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras
palavras, como atestam clássicos do pensamento político, a
sua ausência culminaria na impossibilidade de manutenção
de relações pacificadas. Devido a seu protagonismo e sua
importância na organização e garantia da reprodução das
normas legais, o Estado democrático não pode abdicar
dessa instituição.
Para que a atuação policial ocorra dentro dos
parâmetros democráticos, é essencial que haja a
implementação de um modelo de policiamento que
corresponda aos preceitos constitucionais, promovendo-se
o equilíbrio entre os pressupostos de liberdade e segurança.
No que tange às organizações policiais, falar em
participação
na
segurança
pública
envolve,
necessariamente, a discussão sobre o desenvolvimento do
policiamento comunitário, o único modelo de policiamento
que define a participação social como um de seus
componentes centrais. Para analisar essa participação, é
preciso verificar se a ação promovida pelo modelo de
policiamento comunitário é efetiva como ferramenta de
controle social legítimo da atividade policial e se ela
produz uma participação equânime.

A correção gramatical e os sentidos do texto serão
preservados caso se reescreva o último período do texto da
seguinte forma: Para analisar essa participação, é preciso
verificar se ela funciona como controle social legítimo da
atividade policial e se acaso ela produz uma participação
equânime.

Texto
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O Departamento de Atendimento a Grupos
Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil de Sergipe atende a
um público específico, que frequentemente se torna vítima
de diversos tipos de violência. Idosos, homossexuais,
mulheres, crianças e adolescentes têm recebido atenção
constante no DAGV, onde o atendimento ganha força e se
especializa diariamente.
A unidade surgiu como delegacia especializada em
setembro de 2004. Agentes e delegados de atendimento a
grupos vulneráveis realizam atendimento às vítimas,
centralizam procedimentos relativos a crimes contra o
público vulnerável registrados em outras delegacias, abrem
inquéritos e termos circunstanciados e fazem investigações
de queixas.

Almir de Oliveira Junior (Org.) Instituições participativas no âmbito
da segurança pública: programas impulsionados por instituições
policiais. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 13 (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto
precedente, julgue os itens a seguir.
1
De acordo com o texto, a polícia atua a serviço do Estado
democrático, assegurando tanto o poder de coerção como a
manutenção do Estado.
2
Por ser o único modelo de policiamento que tem na
participação social um de seus componentes centrais, o
policiamento comunitário garante a real participação dos
membros da população na segurança pública.
3
A expressão “a polícia” presente em “da polícia” (ℓ.1) é
retomada, ao longo do primeiro parágrafo do texto, por meio
das expressões “dessa agência de segurança” (ℓ.2), “sua”
(ℓ.5), “seu” (ℓ.6), “sua” (ℓ.6) e “dessa instituição” (ℓ.9).
4
Na linha 4, o termo “como” estabelece uma comparação de
igualdade entre o que se afirma no primeiro período do texto
e a informação presente na oração “a sua ausência culminaria
na impossibilidade de manutenção de relações pacificadas”
(ℓ. 4 a 6).
5
A eliminação da vírgula logo após “legais” (ℓ.8) prejudicaria
a correção gramatical do texto.
6
A oração “que haja a implementação de um modelo de
policiamento” (ℓ. 11 e 12) tem a função de qualificar o
adjetivo que a antecede: “essencial” (ℓ.11).

Internet: <www.ssp.se.gov.br> (com adaptações).

Com relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto
precedente, julgue os itens que se seguem.
8

Predomina no texto a tipologia narrativa, a qual é adequada
ao propósito comunicativo de apresentar ao leitor um relato
linear e objetivo da história do DAGV desde o seu
surgimento até os dias atuais.

9

De acordo com o segundo período do texto, o DAGV é um
espaço destinado a alojar grupos vulneráveis, como idosos,
homossexuais, mulheres, crianças e adolescentes, dando-lhes
refúgio e proteção constante.

10

A correção gramatical e o sentido do texto seriam
preservados se, no trecho “a um público específico” (ℓ. 2 e
3), a preposição “a” fosse suprimida.

11

Os termos “a crimes contra o público” (ℓ. 11 e 12) e “de
queixas” (ℓ.14) complementam, respectivamente, os termos
“relativos” e “investigações”.
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(...)
Às vezes eu falo com a vida
Às vezes é ela quem diz
Qual a paz que eu não quero
Conservar para tentar ser feliz
As grades do condomínio
São para trazer proteção
Mas também trazem a dúvida
Se é você que está nessa prisão
Me abrace e me dê um beijo
Faça um filho comigo
Mas não me deixe sentar
Na poltrona no dia de domingo.
(...)
O Rappa. Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero). In: Álbum
Lado B Lado A. Warner Music Group, 1999 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do trecho da
letra de música anteriormente apresentado, julgue os itens que se
seguem.
No trecho apresentado, a associação de “As grades do
condomínio” (v.5) com as palavras “proteção” (v.6) e
“prisão” (v.8) remete a uma solução encontrada pelos
cidadãos que, para se proteger da violência, se privam de sua
liberdade, tornando-se prisioneiros em seus lares.
13 No verso “Às vezes é ela quem diz” (v.2), a supressão de “é”
e “quem” prejudicaria a coerência do trecho.
14 Em “Mas não me deixe sentar” (v.11), a colocação do
pronome “me” após a forma verbal “deixe” — deixe-me —
prejudicaria a correção gramatical do trecho.
12

Acerca da carreira e do sistema remuneratório dos delegados da
Polícia Civil do estado de Sergipe e do regime jurídico dos
servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais
civis do estado de Sergipe, julgue os itens subsecutivos.
15

Os delegados de polícia do estado de Sergipe, em razão da
natureza da carreira, são remunerados por subsídio fixado em
parcela única, o que não exclui o direito à percepção de
adicionais e prêmios por produtividade, ainda que eventuais
ou periódicos.
16 A situação transitória de acumulação de atribuições pelo
delegado de polícia em mais de uma delegacia no interior do
estado de Sergipe enseja retribuição financeira equivalente a
10% do subsídio, valor que não se incorpora à remuneração
do agente público.
17 Situação
hipotética:
Um
delegado
de
polícia
recém-empossado
exerceu,
anteriormente,
função
comissionada em diretoria operacional da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Sergipe pelo período de seis
anos. Assertiva: Nessa situação, em razão da natureza da
função comissionada exercida, o período trabalhado será
considerado para efeito de estágio probatório.
18 Situação hipotética: Um delegado de polícia, por força de
mandato eletivo em entidade de classe, esteve afastado da
atividade policial pelo período ininterrupto de oito anos.
Assertiva: Nessa situação, ao retornar para a função, o
delegado terá computado como de efetivo exercício e para
fins de promoção os oito anos durante os quais esteve
afastado.

Com base em disposições da Constituição do Estado de Sergipe,
julgue os itens seguintes.
19 A função de delegado-geral da Polícia Civil incumbe
privativamente a delegado de polícia integrante da classe
final da respectiva carreira, nomeado, em comissão, pelo
governador do estado de Sergipe.
20 O cargo de delegado de polícia civil do estado de Sergipe é
constituído em carreira única, o que não engloba os demais
cargos inerentes à Polícia Civil do estado.
Acerca das garantias e prerrogativas e dos deveres e proibições
legais inerentes ao cargo de delegado de polícia do estado de
Sergipe, julgue os itens a seguir.
21 Situação hipotética: Um delegado de polícia do estado de
Sergipe, quando completou o interstício para promoção
funcional, respondia a processo administrativo disciplinar
por suposta prática de transgressão disciplinar.
Assertiva: Nessa situação, a promoção ficará suspensa até o
término do procedimento administrativo, mesmo que
eventual descumprimento do prazo legal de conclusão do
processo administrativo disciplinar tenha se devido a inércia
administrativa.
22 Para os integrantes da carreira de delegado de polícia em
exercício é vedada a acumulação com qualquer outro cargo,
emprego ou função, razão por que, confirmada a situação,
deverá o servidor, em processo administrativo próprio, optar
por um dos cargos e restituir os vencimentos indevidamente
recebidos.
23 Delegado de polícia do estado de Sergipe poderá ser
removido de um município para outro mediante designação
do delegado-geral, não cabendo recurso administrativo
quando o ato de remoção ocorrer de ofício.
24 Situação hipotética: Um delegado de polícia do estado de
Sergipe, em escala ordinária de expediente, foi designado
para exercer cumulativamente, mediante retribuição
financeira transitória, eventuais atribuições de plantonista.
Assertiva: Nessa situação, cada plantão do servidor poderá
ter a duração máxima de doze horas e, em um mesmo mês, a
soma dos tempos dos plantões não poderá exceder a sessenta
horas.
O longo processo de organização e reorganização da
sociedade deu-se concomitantemente à transformação da
natureza primitiva em campos, cidades, estradas de ferro, minas,
voçorocas, parques nacionais, shopping centers etc. Estas obras
do homem são as suas marcas e apresentam determinado padrão
de localização que é próprio a cada sociedade. Organizadas
espacialmente, constituem o espaço do homem, a organização
espacial da sociedade ou, simplesmente, o espaço geográfico.
Roberto Lobato Corrêa. Região e organização espacial. 7.ª ed. São Paulo: Ática, 2000 (com adaptações).

Tendo esse fragmento de texto como referência inicial, julgue os
itens subsequentes, a respeito de elementos que compõem a
organização espacial do estado de Sergipe.
25 Em seu princípio, a organização socioespacial da Capitania
de Sergipe Del Rey se apoiou no setor primário da
economia, baseando-se na produção colonial de
cana-de-açúcar e fumo.
26 A influência indígena mediante a miscigenação durante o
processo de ocupação e povoamento do território sergipano
não foi maior devido à guerra e à hostilidade contra os
indígenas, bem como à fuga da maioria dos índios que
sobreviviam aos ataques do homem branco.
27 Do ponto de vista socioeconômico, a cidade de Aracaju,
dentro da hierarquia do estado de Sergipe, é o principal
componente da rede urbana.
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O clima tropical úmido, predominante na maior parte do território do estado de Sergipe, justifica o fato de o extrativismo agrícola
para exportação ser, quantitativamente, o setor que mais contribui para a geração da riqueza econômica sergipana.
29 Partindo-se do litoral em direção ao sertão, o mapeamento da vegetação natural sergipana mostra, sucessivamente, os seguintes
tipos de vegetação: mangues e restingas, caatinga e mata atlântica.
30 A opção pelo processo de metropolização de Aracaju em detrimento de São Cristóvão deveu-se a esta não dispor de condições
para ser cidade portuária nem de capacidade para atender à crescente demanda industrial e administrativa do estado.
Espaço livre

