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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo
20 de Língua Portuguesa, 10 de Noções de Direito, 10 de Direitos Humanos, 10 de
Noções de Medicina Legal e 10 de Noções de Informática. Confira-o.
2. Assinale na sua Folha de Respostas o tipo de sua prova: Gabarito A ou Gabarito B.
3. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado
à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de
respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do
candidato.
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas,
devidamente preenchidos e assinados.
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 2 (duas) horas
contadas a partir do efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno, que poderá
ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico
www.fumarc.org.br, até 3 (três) dias úteis após a realização da prova.
10.A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.
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Prezado(a) candidato(a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cad. 1 A
TEXTO 1: Leia com atenção o texto a seguir, para resolver as questões de 01 a 06.
O ato de ler e sua importância: vivências e exigências
Anderson Fávero
Saber ler é, além de uma exigência da sociedade moderna, uma dinâmica
experiência existencial. Contudo, há uma importante diferença entre saber ler e a prática
efetiva da leitura: a efetiva leitura vai além do texto verbal e começa - na palavra-mundo
- antes mesmo do contato com ele.
Referindo-nos tão somente ao texto verbal, o ato de ler está invariavelmente
relacionado ao processo de escrita, e o leitor, na maioria das vezes, é visto como
um mero agente “decodificador” de letras, num gesto simples e puramente mecânico
de decifração de sinais e códigos. Porém, esse posicionamento submisso frente
à decifração de signos linguísticos e à desenfreada recepção de informações não
confere, a quem quer que seja, a qualidade e a competência de leitor, tal como hoje
as entendemos ou o entendemos. Ao contrário, uma patente passividade leitora vem
fazendo com que muitos assumam, cada vez mais, uma postura suscetível e vulnerável
a quaisquer práticas ou intenções de dominação e/ou manipulação.
Para que ocorra, então, uma prática concreta de libertação, a compreensão
das mais diversas linguagens, expressões e formas simbólicas, configuradas quer por
palavras, quer por imagens, exige de qualquer leitor, hoje, um caráter reflexivo e um papel
mais do que ativo. Essa constante “atuação” se faz necessária para que haja a produção
de múltiplas possibilidades de leitura e para que essas se multipliquem e se tornem novas
a cada experiência de “confronto” e de interação textual, levando em consideração a
surpreendente diversidade de fenômenos que podem, enfim, ser chamados de texto.
Assim, apreciações interpretativas, críticas e sensíveis por parte dos leitores tornam-se,
cada vez mais, componentes ativos na (e para a) consolidação de qualquer leitura.
Sendo assim, abdicar de posições e posturas “inertes” é uma das características
que permitem ao leitor proficiente ser levado em conta como parte integrante não só
do ato da leitura, mas também dos textos. Uma leitura eficiente pressupõe sucessivos
instantes de construção e de desconstrução de significados, ou seja, momentos
de preenchimento de espaços vazios ou em branco dos textos, abertos a várias
interpretações. Além disso, essa eficaz leitura deve ser entendida como um momento
de apropriação e incorporação de saberes, bem como de participação afetiva e efetiva
numa realidade (quase sempre) alheia.
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A predisposição e a empatia do leitor para entregar-se ao universo apresentado
no texto, para mergulhar e se aprofundar nas entrelinhas e nos subentendidos são,
também, fundamentais para uma leitura polivalente, multidirecional e aberta à
flexibilidade. Todo texto é plural, assim como os sentidos e os significados desse texto.
Basta que o leitor esteja atento a todas as peculiaridades textuais e que associe ou
atribua a elas significância por meio do que está explícito e, principalmente, implícito.
Nenhuma leitura deve ser compreendida como um processo e/ou um ato estático;
deve, sim, ser enxergada através de diversos ângulos, como uma atividade instigante e
doadora de significação. [...]
A formação de um leitor deve valer-se de vivências sistemáticas de leitura,
carregadas de significados e de sentidos que contribuam para o ser/estar no mundo,
numa perspectiva de interação entre o mundo do leitor e o do autor do texto (ou da obra);
deve envolver práticas sociais em que o indivíduo sinta a necessidade de ler. E deve,
ainda, fazer do ato de ler um momento de apropriação de saberes, de conhecimento de
si e do mundo e, sempre que possível, um momento de puro prazer.
Disponível em: http://www.cruzeirodosul.inf.br/materia/453769/o-ato-de-ler-e-sua-importancia-vivencias-e-exigencias Acesso em: dez./2013.

QUESTÃO 01
O principal elemento que contribui para a passividade do leitor é
(A)
(B)
(C)
(D)

a apropriação de saberes e de conhecimento.
a atribuição de significados ao material explícito no texto e ao implícito.
a postura submissa como um mero decodificador.
o caráter reflexivo e o papel ativo na produção de sentido.

QUESTÃO 02
A melhor explicação para a afirmativa: “Uma leitura eficiente pressupõe sucessivos
instantes de construção e de desconstrução de significados” (Linhas 25-26) é:
(A) A boa leitura supõe condicionamento de significados.
(B) A leitura deve ser compreendida como um processo dinâmico, multidirecional e
flexível.
(C) Faz-se necessária a articulação entre as dimensões implícitas e explícitas da
informação do texto.
(D) O bom leitor deve reconhecer a dimensão plural dos textos, de modo a atribuir
significados.
QUESTÃO 03
De acordo com o autor, são fatores que interferem na qualidade da leitura, na
atualidade, EXCETO:
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A abdicação de posicionamentos e posturas inertes.
A grande quantidade de informação recebida.
A submissão à dominação e à manipulação.
As diversas linguagens, expressões e formas simbólicas.

QUESTÃO 04
“Todo texto é plural, assim como os sentidos e os significados desse texto.” (Linha 34)
A articulação das orações do período expressa uma ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

Causa.
Comparação.
Condição.
Consequência.

QUESTÃO 05
Indique a justificativa adequada para o uso de vírgulas no período: “Saber ler é, além
de uma exigência da sociedade moderna, uma dinâmica experiência existencial.”
(Linha 1)
(A)
(B)
(C)
(D)

Separa oração adverbial, anteposta à principal.
Separa oração reduzida de infinitivo.
Separa termo com mesma função sintática.
Separa termo ou oração deslocada, que quebra a sequência sintática.

QUESTÃO 06
“Assim, apreciações interpretativas, críticas e sensíveis por parte dos leitores
tornam-se, cada vez mais, componentes ativos na (e para a) consolidação de
qualquer leitura.” (Linhas 21-22)
Sobre a Concordância Verbal do período acima, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

O verbo concorda com o sujeito simples, em número e pessoa.
O verbo concorda com sujeito composto, em número e pessoa.
O verbo depois do sujeito concorda com o elemento mais próximo.
O verbo impessoal concorda em 3ª pessoa do plural.
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QUESTÃO 07

São recomendações que contribuem para a clareza da Redação Oficial, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apresentação inicial do assunto tratado.
Emprego de metáforas e outras figuras de estilo.
Precisão vocabular.
Uso preferencial da ordem direta na construção das frases.

QUESTÃO 08
Sobre o emprego dos Pronomes de Tratamento, a construção INCORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Vossa Eminência dirigiu-se ao altar da Capela.
Vossa Excelência encaminhará seu parecer pela manhã.
Vossa Magnificência proferiu seu discurso no auditório principal.
Vossa Senhoria estais indignado com o desrespeito demonstrado pelos
requerentes.

QUESTÃO 09
Sobre o uso de Correios Eletrônicos em Redação Oficial, é INCORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Deve-se solicitar confirmação de recebimento.
Não há formato estrutural rígido, mas deve conter linguagem compatível.
Não possui valor documental.
Trata-se da principal forma para transmissão de documentos.

QUESTÃO 10
O Pronome de Tratamento adequado às comunicações encaminhadas a Juiz de
Direito é
(A)
(B)
(C)
(D)

Ilustríssimo Senhor.
Meritíssimo Juiz.
Vossa Excelência.
Vossa Senhoria.

TEXTO 2: Leia com atenção o texto a seguir, para resolver as questões de 11 e 12.
09/06/2014
Instituto de Criminalística promove série de palestras na capital
A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Instituto de Criminalística (IC),
promoveu uma série de palestras, nos meses de abril e maio, referentes ao isolamento
e à preservação do local de crime, com a participação de policiais militares e outros
profissionais das Forças de Segurança de Minas Gerais e de outros estados.
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O trabalho irá percorrer as diferentes regionais de Belo Horizonte e faz parte
do “Projeto Conhecer é Integrar”, que visa levar conhecimento aos profissionais de
Segurança Pública, evidenciando, ao mesmo tempo, a importância do desempenho
legal e funcional de cada agente e do trabalho em equipe.
A ação objetivou possibilitar a adoção de procedimentos padronizados na
cena de crimes, como o respeito às regras de isolamento dos locais para garantir
a preservação de pistas e evidências, bem como fortalecer a integração entre os
profissionais das diferentes áreas.
O projeto do Instituto de Criminalística irá percorrer todas as regionais de
Belo Horizonte, focando a difusão do conhecimento sobre perícia e destacando
sua importância na investigação criminal. “A ideia é dialogar com todos que atuam
diretamente com o fato que entra na esfera policial. Quando cada profissional entende
o seu compromisso legal, compreende a importância da interação de esforços, que
culminará na pronta resposta do Estado à sociedade”, diz Marco Paiva, Diretor do
Instituto de Criminalística.
Disponível em: https://www.policiacivil.mg.gov.br/noticia/exibir/geral/175569

QUESTÃO 11
Sobre o Texto 2, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Argumenta e defende a realização de palestras.
Está organizado de forma descritiva, informando ações previstas pelo Instituto.
Informa juízo de valor sobre a realização do Projeto.
Possui estrutura narrativa, pois apresenta um fato ocorrido.

QUESTÃO 12
O trabalho irá percorrer as diferentes regionais de Belo Horizonte e faz parte do
“Projeto Conhecer é Integrar”, que visa levar conhecimento aos profissionais de
Segurança Pública, evidenciando, ao mesmo tempo, a importância do desempenho
legal e funcional de cada agente e do trabalho em equipe.
No parágrafo acima, a justificativa INCORRETA para o uso das vírgulas é para separar
(A)
(B)
(C)
(D)

orações reduzidas de particípio.
oração principal de oração subordinada.
adjunto adverbial.
termo intercalado.
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QUESTÃO 13

“O preconceito, muitas vezes, é tão velado que não é percebido nem pelas vítimas!”
A relação entre as orações do período acima é de
(A)
(B)
(C)
(D)

Causa e consequência.
Comparação e condição.
Conclusão e fim.
Oposição e concessão.

QUESTÃO 14
Sobre a função do pronome “SE”, NÃO está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

A mulher feriu-se com a faca. (Pronome reflexivo).
Não se atreva a desafiar a autoridade. (Pronome integrante de verbo).
Trata-se de idosos. (Pronome apassivador).
Vive-se melhor nas montanhas. (Índice de indeterminação do sujeito)

QUESTÃO 15
O emprego do pronome relativo “onde” está correto, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

A lei onde era fixada a pena foi revogada.
Diamantina é a cidade onde moro.
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Por onde eu passar, estarei atenta às ofertas.

TEXTO 3: Leia com atenção o texto a seguir, para resolver as questões de 16 e 17.
Ética Profissional e relações sociais
O varredor de rua que se preocupa em limpar o canal de escoamento de água
da chuva, o auxiliar de almoxarifado que verifica se não há umidade no local destinado
para colocar caixas de alimentos, o médico cirurgião que confere as suturas nos tecidos
internos antes de completar a cirurgia, a atendente do asilo que se preocupa com a
limpeza de uma senhora idosa após ir ao banheiro, o contador que impede uma fraude
ou desfalque, ou que não maquia o balanço de uma empresa, o engenheiro que utiliza
o material mais indicado para a construção de uma ponte, todos estão agindo de forma
eticamente correta em suas profissões, ao fazerem o que não é visto, ao fazerem aquilo
que, alguém descobrindo, não saberá quem fez, mas que estão preocupados, mais do
que com os deveres profissionais, com as pessoas.
As leis de cada profissão são elaboradas com o objetivo de proteger os
profissionais, a categoria como um todo e as pessoas que dependem daquele
profissional, mas há muitos aspectos não previstos especificamente e que fazem
8
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parte do comprometimento do profissional em ser eticamente correto, aquele que,
independente de receber elogios, faz a coisa certa.
GLOCK, R.S.; GOLDIM, J.R. Ética profissional é compromisso social. Mundo Jovem (PUCRS, Porto Alegre) 2003; XLI (335): 2-3.

QUESTÃO 16
Os autores do Texto 3 defendem que ser ético é
(A)
(B)
(C)
(D)

cumprir apenas as atribuições profissionais já estabelecidas.
efetuar suas atividades sem se preocupar com o todo.
notificar cada uma de suas ações que contribuem para o sucesso do trabalho.
realizar ações que nem sempre serão reconhecidas.

QUESTÃO 17
Analise a constituição dos períodos a seguir:
- O varredor de rua que se preocupa em limpar o canal de escoamento de água da chuva,
- o auxiliar de almoxarifado que verifica se não há umidade no local destinado para
colocar caixas de alimentos,
- o médico cirurgião que confere as suturas nos tecidos internos antes de completar a
cirurgia,
- a atendente do asilo que se preocupa com a limpeza de uma senhora idosa após ir
ao banheiro,
Sobre os tipos de orações presentes nos 4 (quatro) períodos destacados, é INCORRETO
afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Há orações adjetivas restritivas.
Há orações adverbiais: temporal e final.
Há orações reduzidas de gerúndio e de particípio.
Há orações substantivas objetivas diretas.

QUESTÃO 18
Quanto à gramática, o “Manual de Redação da Presidência da República” orienta,
EXCETO:
(A) Um erro de ortografia pode alterar não só o sentido da palavra, mas de toda uma frase.
(B) O conhecimento das regras gramaticais é suficiente para que se escreva bem.
(C) A clareza é fundamental num texto oficial, por isso deve-se evitar a repetição de
chavões e clichês.
(D) A concisão no texto escrito é alcançada, principalmente, pela construção adequada
da frase.
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QUESTÃO 19

O uso do Pronome Demonstrativo “esse” na frase: “Bagagem cultural nunca é demais.
E, nesse caso, você nem paga o excesso.” se justifica por
(A)
(B)
(C)
(D)

referir-se a algo já citado no texto.
indicar algo a ser explicitado a seguir.
demonstrar noção espacial.
mencionar tempo futuro.

QUESTÃO 20
“O responsável pela morte da vítima não foi o meu cliente. Ele disparou a arma, é
certo. Entretanto, o que provocou a morte foi a hemorragia causada pela perfuração
do projétil”.
Analisando o texto acima, é correto o que se afirma, EXCETO em:
(A) A falta de coerência é o principal fator de textualidade que interfere nessa
comunicação.
(B) A ausência de progressão e de continuidade compromete a produção de sentido.
(C) A forma de organizar o enunciado tenta subverter a lógica da compreensão.
(D) A situacionalidade e intencionalidade justificam o objetivo desse enunciador.

PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO – Cad. 1 A
QUESTÃO 21
O Chefe da Polícia Civil, por razões estritamente pessoais, com o objetivo de prejudicar
determinado Perito Criminal, determina sua remoção ex officio, da Capital para
localidade bem distante.
Diante da situação apresentada, é CORRETO afirmar que o ato administrativo praticado
é
(A) ilícito, porque ofende o princípio da impessoalidade.
(B) lícito, porque atende o interesse da Administração Policial.
(C) lícito, porque o servidor policial está sujeito a ser lotado em qualquer Unidade do
Estado.
(D) lícito, porque originário de Autoridade Administrativa competente.
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QUESTÃO 22
Quanto aos princípios constitucionais de natureza penal, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) As penas no Brasil têm caráter preventivo e retributivo.
(B) A obrigação de reparar o dano produzido pelo crime não pode se estender aos
familiares do preso, sob forma de sucessão.
(C) O princípio constitucional da responsabilidade pessoal significa que a pena não
pode passar da pessoa do condenado.
(D) O princípio da proporcionalidade significa que a pena deve ser proporcional ao
crime, ou seja, guardar equilíbrio entre a infração praticada e a sanção imposta.
QUESTÃO 23
Sobre a Lei Penal, é CORRETO afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

não retroage, salvo para beneficiar o réu.
não retroage, salvo se o fato criminoso ainda não for conhecido.
retroage, salvo disposição expressa em contrário.
retroage, se ainda não houver processo penal instaurado.

QUESTÃO 24
O elemento que funciona, atualmente, como poderoso limite à discricionariedade
administrativa é o princípio
(A)
(B)
(C)
(D)

da inafastabilidade da jurisdição.
da unidade de jurisdição.
da razoabilidade.
do duplo grau de jurisdição.

QUESTÃO 25
Um administrador público, tendo recebido móveis novos para sua Unidade, doou, por
conta própria, o mobiliário antigo, ainda em bom estado de conservação, para uma
instituição de caridade.
É CORRETO afirmar que o princípio da Administração transgredido pelo dirigente foi o da
(A)
(B)
(C)
(D)

eficiência.
hierarquia.
indisponibilidade.
razoabilidade.
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QUESTÃO 26

Sobre as garantias fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, é CORRETO
afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

a Lei Penal é sempre irretroativa.
a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível.
não haverá pena de morte em nenhuma circunstância.
os templos religiosos, entendidos como casas de Deus, possuem garantia de
inviolabilidade domiciliar.

QUESTÃO 27
NÃO figura entre as garantias expressas no artigo 5º da Constituição Federal:
(A)
(B)
(C)
(D)

a obtenção de certidões em repartições públicas.
a defesa do consumidor, prevista em Estatuto próprio.
o respeito à integridade física dos presos, garantido pela Lei de Execução Penal.
a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, posto que contido na
legislação ordinária trabalhista.

QUESTÃO 28
A casa é asilo inviolável do indivíduo, podendo-se nela entrar, sem permissão do
morador, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)

em caso de desastre.
em caso de flagrante delito.
para prestar socorro.
por determinação judicial, a qualquer hora.

QUESTÃO 29
Sobre a Tutela Constitucional das Liberdades, é CORRETO afirmar:
(A) O Habeas Corpus é remédio utilizado contra ameaça ou privação ilegal do direito
de locomoção.
(B) O Habeas Corpus só pode ser impetrado contra ato de Autoridade Pública,
denominada de Coatora.
(C) Só o próprio lesado ou ameaçado no seu direito de ir e vir pode impetrar Habeas
Corpus em seu favor.
(D) Tanto o Habeas Corpus liberatório quanto o preventivo são aplicáveis nas mesmas
circunstâncias.
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QUESTÃO 30
Sobre Fontes do Direito, é correto o que se afirma, EXCETO em:
(A) A analogia, interpretação comparativa por aproximação de textos legais, também é
considerada fonte do direito.
(B) A doutrina, como interpretação legal feita por especialistas, é também entendida
como fonte do direito.
(C) A lei é a única fonte do Direito, posto que contém comandos escritos de
comportamento.
(D) O costume, como representação de práticas tradicionais de um povo, é fonte do direito.

PROVA DE DIREITOS HUMANOS – Cad. 1 A
QUESTÃO 31
Sobre o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, é CORRETO afirmar:
(A) A Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu que a lei da anistia de 1979,
editada pelo Brasil, é manifestamente incompatível com a Convenção Americana
de Direitos Humanos.
(B) O Brasil não ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
e seu Protocolo Facultativo.
(C) O Brasil não se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
(D) O Tribunal Penal Internacional é um órgão jurisdicional criado no âmbito do sistema
interamericano de proteção dos direitos humanos, cuja atuação depende de
provocação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
QUESTÃO 32
A partir dos instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil, é possível elencar
inúmeros direitos que, embora não previstos expressamente no âmbito nacional,
encontram-se enunciados nesses tratados e, assim, são considerados como
incorporados no Direito brasileiro, EXCETO:
(A) Direito da criança e do adolescente, de qualquer idade, de não serem recrutados
pelas Forças Armadas para participar de conflitos armados.
(B) Proibição de qualquer propaganda em favor da guerra e de qualquer apologia
ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitamento à discriminação, à
hostilidade ou à violência.
(C) Proibição do restabelecimento da pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
(D) Vedação da utilização de meios destinados a obstar a comunicação e a circulação
de ideias e opiniões.
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QUESTÃO 33

Ao lado do sistema global de proteção dos direitos humanos, existem os sistemas
regionais. Os principais sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, não
incipientes, são, EXCETO o
(A)
(B)
(C)
(D)

africano.
asiático.
europeu.
interamericano.

QUESTÃO 34
É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais
da pessoa humana e observados os seguintes preceitos, EXCETO:
(A) a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
(B) a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo
estrangeiros ou de subordinação a estes.
(C) o caráter nacional.
(D) o funcionamento parlamentar de acordo com o estatuto.
QUESTÃO 35
Nos termos do art. 5º da Constituição Federal de 1988, é CORRETO afirmar:
(A) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.
(B) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, ainda
que amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela
ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
(C) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com
representação na Assembleia Legislativa do Estado.
(D) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor,
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
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QUESTÃO 36
O Brasil tem revelado, nos últimos anos, crescente alinhamento à arquitetura de
proteção internacional dos direitos humanos. Diante desse posicionamento que anuncia
uma esperança emancipatória do sujeito de direitos, sob o prisma jurídico-político, em
face da proteção dos direitos humanos, é CORRETO afirmar que
(A) o Brasil, mesmo depois de condenado pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos no Caso Escher e outros versus Brasil, que envolveu a interceptação
e o monitoramento ilegal de linhas telefônicas, não autorizou o cumprimento da
sentença por entender que essa medida depende de decisão do Supremo Tribunal
Federal.
(B) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, editado no âmbito do sistema
global de proteção dos direitos humanos, tem a ele o Segundo Protocolo ao Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado em 15 de dezembro de 1989,
que estabelece que cada Estado-parte deverá adotar todas as medidas necessárias
para abolir a pena de morte em sua jurisdição. O citado Protocolo ainda não foi
ratificado pelo Brasil.
(C) o Protocolo à Convenção Americana referente aos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (Protocolo de San Salvador) foi ratificado pelo Brasil.
(D) o Protocolo Facultativo ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos, no âmbito do sistema
global de proteção aos direitos humanos, que trata do mecanismo das petições
individuais, está pendente de apreciação no Congresso Nacional.
QUESTÃO 37
Nos termos do inciso LXVII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, “não haverá prisão
civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de
obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. À luz de decisão do Supremo Tribunal
Federal, considerando os termos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos,
assim como da Convenção Americana de Direitos Humanos, é CORRETO afirmar sobre
a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel que
(A) é cláusula pétrea e, por tal razão, nenhum tratado internacional tem força suficiente
para afastar a sua aplicabilidade sobre os casos concretos.
(B) foi revogada.
(C) não foi revogada e, exatamente por isso, continua sendo aplicável pelo poder
judiciário brasileiro.
(D) não foi revogada, porém deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante
desses tratados.
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QUESTÃO 38

A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada, na história do Brasil, o documento
mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos até então adotado.
Sobre a Constituição Federal de 1988, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) Alargou o campo dos direitos e das garantias fundamentais.
(B) É a primeira vez que uma Constituição assinala, especificamente, objetivos do
Estado brasileiro.
(C) Inclui os direitos sociais, a nacionalidade e os direitos políticos no rol dos direitos e
garantias fundamentais.
(D) Não se coloca entre as Constituições mais avançadas do mundo no que diz respeito
à matéria.
QUESTÃO 39
Sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A Corte Interamericana, até março de 2010, no exercício de sua jurisdição
contenciosa, havia proferido 211 sentenças. O Brasil, em 2006, foi condenado, pela
primeira vez, pela referida Corte no caso Damião Ximenes Lopes.
(B) Até maio de 2011, dos nove casos relacionados ao Brasil encaminhados à Corte
Interamericana, nenhum teve decisão final.
(C) Foi a delegação do Brasil que propôs a criação de uma Corte Interamericana de
Direitos Humanos, por ocasião da IX Conferência Internacional Americana, realizada
em Bogotá, em 1948.
(D) O Brasil reconheceu em dezembro de 1998 a competência jurisdicional da Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
QUESTÃO 40
Nos termos do art. 5º da Constituição Federal de 1988, NÃO é correto o que se afirma
em:
(A) Independe do pagamento de taxas a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
(B) Independe do pagamento de taxas o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
(C) São gratuitas as ações de “habeas-corpus” e “habeas-data” e, também, cabe ao
Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos brasileiros, mesmo
quando o cidadão tenha suficiência de recursos.
(D) São gratuitos o registro civil de nascimento e a certidão de óbito para os
reconhecidamente pobres, na forma da lei.
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PROVA DE NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL – Cad. 1 A
QUESTÃO 41
Experimentalmente, o enforcamento evolui em três períodos até o êxito letal.
Constitui um sinal clínico característico da evolução do seu “segundo período”:
(A)
(B)
(C)
(D)

Calor.
Convulsão.
Fosfeno.
Zumbido.

QUESTÃO 42
É muito importante em Medicina Legal a estimativa do tempo aproximado de
permanência de um corpo dentro da água e sua transformação após a morte. Mesmo
tendo em conta as múltiplas variáveis que podem atuar, o tempo aproximado de morte
e permanência em meio líquido de um corpo que mostrou as seguintes características:
“pequenas crostas arredondadas de sais calcários sobre remanescentes da pele” é de
(A)
(B)
(C)
(D)

três meses de morte.
seis meses de morte.
um dia de morte.
uma semana de morte.

QUESTÃO 43
Considerando as lesões produzidas por projéteis de arma de fogo, não é raro encontrar
eventos em que um único projétil é capaz de transfixar várias partes do corpo, determinando
vários orifícios de entrada e saída. Essa condição é denominada trajeto em
(A)
(B)
(C)
(D)

chuleio.
diagonal.
giro.
pêndulo.

QUESTÃO 44
A ação potencializadora dos efeitos tóxicos determinados pela ingestão simultânea de
várias substâncias venenosas é denominada
(A)
(B)
(C)
(D)

Fixação.
Sinergismo.
Toxicidade.
Transformação.
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QUESTÃO 45

O registro da anamnese do paciente, dos cuidados médicos e dos documentos relativos
à assistência prestada é denominado
(A)
(B)
(C)
(D)

Atestado.
Notificação.
Prontuário.
Relatório.

QUESTÃO 46
A presença de coágulos brancos (fibrinosos) nos vasos da base do coração, em um
exame de autópsia, denota uma morte
(A)
(B)
(C)
(D)

agônica.
reflexa.
súbita.
violenta.

QUESTÃO 47
O aparecimento dos núcleos de ossificação no esqueleto é fundamental para avaliar
a idade fetal em um exame médico-legal. O início da ossificação da clavícula (ponto
radiológico de ossificação) dá-se em meados do
(A)
(B)
(C)
(D)

oitavo mês de gestação.
quarto mês de gestação.
segundo mês de gestação.
sexto mês de gestação.

QUESTÃO 48
A perda da tensão do globo ocular, o enrugamento da córnea e a mancha negra da
esclerótica caracterizam um fenômeno abiótico consecutivo denominado
(A)
(B)
(C)
(D)

rigidez cadavérica.
espasmo cadavérico.
esfriamento cadavérico.
desidratação cadavérica.
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QUESTÃO 49
Um cadáver de homem adulto, exumado, apresentava redução do peso, pele dura,
seca, enrugada e de tonalidade enegrecida; A sua face conservava, de maneira vaga,
os traços fisionômicos mostrados em vida.
O fenômeno transformativo caracterizado pela descrição é de
(A)
(B)
(C)
(D)

maceração.
mumificação.
putrefação.
saponificação.

QUESTÃO 50
Um homem de 25 anos morreu com um fígado preservado quanto à sua reserva de
glicogênio, apurada pela docimásia hepática química. Diante dessa informação, podese concluir que a morte se deu de forma
(A)
(B)
(C)
(D)

tardia.
agônica.
mediata.
instantânea.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA – Cad. 1 A
QUESTÃO 51
Assinale o comando padrão do sistema operacional Linux para excluir um arquivo:
(A)
(B)
(C)
(D)

del
delete
drop
rm

QUESTÃO 52
São tipos de permissões que podem ser configuradas a partir da guia “Segurança” da
janela “Propriedades”, acionada pelo menu de contexto de um arquivo no Windows
Explorer do Microsoft Windows 7, versão português, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Controle total
Excluir
Gravar
Modificar
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QUESTÃO 53

É tecla de atalho usada para inserir uma função no BrOffice.org Calc 2.0, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ctrl+F.
Ctrl+F2.
Ctrl+F4.
Ctrl+I.

QUESTÃO 54
Selecione o endereço IP correspondente à Classe B de rede:
(A)
(B)
(C)
(D)

10.1.2.1
126.128.0.1
172.16.0.1
192.168.0.1

QUESTÃO 55
Assinale o sistema de gerenciamento de nomes que traduz URLs em endereços IP:
(A)
(B)
(C)
(D)

DNS
DHCP
Gateway
IMAP

QUESTÃO 56
Analise as seguintes afirmativas sobre ameaças à segurança na Internet:
I–

II –

III –

Cavalos de Troia são programas que atraem a atenção do usuário e, além de
executarem funções para as quais foram aparentemente projetados, também
executam operações maliciosas sem que o usuário perceba.
Spyware são programas que coletam informações sobre as atividades do usuário
no computador e transmitem essas informações pela Internet sem o consentimento
do usuário.
Pharming consiste na instalação de programas nas máquinas de usuários da
internet para executar tarefas automatizadas programadas por criminosos
cibernéticos.
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Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 57
Assinale o ícone correspondente à opção “Tamanho” do grupo “Configurar Página” da
Guia “Layout da Página” do Microsoft Word, versão português do Office 2010, usada
para escolher um tamanho de papel:

(A)

		

(B)

(C)
(D)

QUESTÃO 58
São “Modos de Exibição de Apresentação” no Microsoft PowerPoint, versão português
do Office 2010, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Anotações
Classificação de Slides
Modo de Exibição de Leitura
Slide Mestre
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QUESTÃO 59

Em relação às formas de obtenção de dados externos no Microsoft Excel, versão
português do Office 2010, correlacione as colunas a seguir:
Opção

Ícone da opção

I. Conexões existentes
II. De Texto
III. De outras fontes
IV. Da Web

(

)

(

)

(

)

(

)

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

II, III, IV, I.
III, IV, I, II.
IV, II, I, III.
IV, II, III, I.

QUESTÃO 60
Assinale a sigla que identifica a designação da licença pública para software livre:
(A) FSF
(B) GNU
(C) GPL
(D) GSL
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