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I N S T R U Ç Õ E S

A C D E

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Concurso Público para provimento de cargos de

PROVA 1 - OBJET IVA

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 80 questões, numeradas de 1 a 80.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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Atribuição Agente de Polícia Legislativa
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2 CADEP-Primeira Parte10

PROVA 1 – OBJETIVA

1a PARTE – LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: As questões de números 1 a 7 baseiam-se no texto
apresentado abaixo.

Não faltam críticos que procuram dar maior relevo aos
maus efeitos do contato, nos antigos engenhos patriarcais do
Brasil, de brancos com negros, achando que a escravidão deve
ter estimulado, ao menos nos brancos que mais diretamente se
aproveitavam dela, um individualismo despótico; e também
indolência e aversão ao trabalho manual. E até certo ponto é
uma crítica justa que aqui também foi esboçada.

Mas o que não se pode negar é que a cultura brasileira
muito se enriqueceu com a vida o tanto em comum dos meninos
brancos com negros e pretas velhas de quem ouviam histórias
cheias de uma humanidade e uma doçura superior a tudo que
se poderia encontrar nas histórias dos livros escolares à
européia, quase sempre convencionais. A escravidão facilitou,
por outro lado, às classes dirigentes um ócio que os de mais
talento aproveitavam para melhor estudar os métodos de
destruir o próprio feudalismo a cuja sombra haviam nascido e
desenvolver a democracia no Brasil – uma democracia baseada
sobre um tal conhecimento e uma tão profunda experiência das
chamadas superioridades e inferioridades biológicas de raça ou
de classe que estas passaram a ser tidas pelo que realmente
são: artifícios, preconceitos, invenções.

Vários dos homens que se tornaram expressões de força
democrática, na vida brasileira – homens como foram Joaquim
Nabuco e Sílvio Romero, no século passado, ou como José Lins
do Rego e Cícero Dias –, foram produtos do velho sistema
agrário-patriarcal do Brasil. Todos é como se confirmassem as
observações de Phillips sobre o sistema de plantação que
estudou na América: sistema no qual “nota-se menos desse
egoísmo e dessa indiferença que hoje em dia ordinariamente
prevalece nas fábricas, onde as máquinas poderosas marcam o
compasso à vida; onde os empregadores não têm relações com
os empregados a não ser nas horas de trabalho”.

(Gilberto Freyre. Interpretação do Brasil. Coleção Documentos
Brasileiros. José Olympio: Rio de Janeiro, 1947, p.135-136)

1. Infere-se corretamente do texto que

(A) o individualismo dos senhores de engenho,
associado à maneira despótica de tratar os
escravos, foi a base em que se estabeleceram as
diferenças de raça e de classes sociais até hoje
existentes no Brasil.

(B) autores hoje prestigiados como expoentes da cultura
brasileira sofreram preconceitos por sua origem e
por desconsiderarem o desprezo ao trabalho
manual, que se mantém na visão do brasileiro.

(C) filhos dos senhores de engenho cresciam imbuídos
de uma visão preconceituosa, manifestada em
atitudes racistas, apesar do convívio diário com as
pretas velhas nas casas-grandes.

(D) o contato entre senhores e escravos nos engenhos
fez surgir um modo de ser e de ver um mundo
calcado em relações pessoais e não somente nos
resultados econômicos do trabalho.

(E) a cultura brasileira recebeu influência de valores
europeus por meio da educação oferecida aos filhos
dos senhores de engenho, muitos dos quais se
tornaram nomes de projeção como símbolos de uma
cultura de base escravocrata.

2. O texto é construído a partir de

(A) observações de caráter científico a respeito da
formação da sociedade brasileira, com base na
economia decorrente de um regime agrário-pastoril.

(B) visão crítica, compartilhada por cientistas estran-
geiros, dos problemas socioeconômicos brasileiros,
oriundos de um regime patriarcal e escravocrata.

(C) aceitação total, baseada em fatos históricos e
culturais, da influência, até certo ponto prejudicial,
que foi deixada na sociedade brasileira pelo regime
escravocrata.

(D) análise da situação sociocultural brasileira em um
regime de base patriarcal, apontando-se aspectos
negativos e positivos da escravização do negro.

(E) estudo detalhado das condições em que se
desenvolveu a integração de brancos e negros à
época da escravidão, para justificar o individualismo
ocioso da classe dominante.

_________________________________________________________

3. É correto identificar no contexto, relação de oposição
semântica entre os seguintes pares de expressões:

(A) engenhos patriarcais // classes dirigentes.

(B) expressões de força democrática // produtos do
velho sistema agrário-patriarcal.

(C) humanidade e doçura // egoísmo e indiferença.

(D) brancos e negros // superioridades e inferioridades
[...] de raça ou de classe.

(E) individualismo despótico // indolência e aversão ao
trabalho manual.

_________________________________________________________

4. Entende-se corretamente o 3o parágrafo do texto como

(A) explicação necessária ao que é dito no 1o parágrafo,
por serem citadas figuras ilustres da vida brasileira,
que foram produtos do velho sistema agrário-
patriarcal do Brasil.

(B) informação contraditória à referência ao contato
entre meninos brancos e pretas velhas (2o

parágrafo) e a um sistema patriarcal que sobrevivia
desse egoísmo e dessa indiferença.

(C) ressalva necessária à clareza do desenvolvimento,
especialmente em relação ao que se afirma no 1o

parágrafo, quanto à observação de tratar-se de
crítica justa.

(D) conclusão previsível, marcada pela comparação
entre um sistema patriarcal de base escravocrata (1o

e 2o parágrafos) e a situação industrial, onde as
máquinas poderosas marcam o compasso à vida.

(E) argumento que vem apoiar o que é dito no parágrafo
anterior, assinalado pela contraposição implícita em
por outro lado.
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CADEP-Primeira Parte10 3

5. Todos é como se confirmassem as observações de
Phillips sobre o sistema de plantação que estudou na
América...   (3o parágrafo)

Considere as afirmativas feitas a respeito do período
acima:

I. Observa-se uma quebra na estrutura sintática,
considerando-se o processo de subordinação das
orações.

II. A frase grifada denota condição subjetiva, como
hipótese apresentada pelo autor.

III. Não haverá alteração do sentido original se for feita
a seguinte alteração: Todos parecem confirmar as
observações de Phillips...

Está correto o que se afirma em

(A) II e III, somente.

(B) I e II, somente.

(C) III, somente.

(D) I, somente.

(E) I, II e III.
_________________________________________________________

6. A forma do verbo colocado entre parênteses deverá
preencher corretamente no singular a lacuna da frase:

(A) ......-se (Explicar) como sobrevivência do sistema
escravocrata as opções por carreiras consideradas
dignas de gente bem-nascida.

(B) Filhos de ilustres famílias, enriquecidas com o cultivo
da cana-de-açúcar, ......  (ir) estudar na Europa.

(C) Não ...... (faltar) em muita casa-grande dos senhores
de engenho importantes bibliotecas.

(D) O regime agrário-patriarcal do Brasil, baseado na
mão-de-obra escrava,  ......  (criar) idéias preconcei-
tuosas em relação ao trabalho manual.

(E) Deve-se a alguns senhores de engenho excelentes
obras que se ...... (escrever) sobre a vida na região.

_________________________________________________________

7. ... que estas passaram a ser tidas pelo que realmente são:
artifícios, preconceitos, invenções.   (final do 2o  parágrafo)

Os dois-pontos introduzem, no contexto,

(A) enumeração de caráter explicativo.

(B) caracterização de declaração textual de outro
interlocutor.

(C) segmento que restringe o sentido da afirmação
anterior.

(D) repetição estilística, porém desnecessária, da
mesma afirmativa.

(E) realce pelo emprego da gradação de sentido dos
vocábulos.

Atenção: As questões de números 8 a 14 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Até 2050, a expectativa de vida dos brasileiros, hoje de

71,7 anos, deve aumentar em uma década, conforme o IBGE,

alcançando um índice semelhante ao dos japoneses (que, por

sua vez, terão atingido uma expectativa de 85 anos). No

passado, devia-se a curva ascendente da longevidade

sobretudo a progressos básicos, como o acesso universal a

vacinas ou à água tratada. A ascensão dos próximos anos será

produzida por um fenômeno muito mais complexo – o progresso

da medicina em novos campos, como o da prevenção de

doenças pela análise do DNA, cirurgias até agora tecnicamente

impossíveis e pesquisas para determinar com precisão o papel

da má alimentação no surgimento de certas doenças.

O “papy boom”, nome dado ao choque demográfico que o

envelhecimento da população provocará nos próximos anos

(numa contraposição ao “baby boom” pós-II Guerra Mundial),

terá um impacto ainda não equacionado na economia, afetando

o futuro dos sistemas de aposentadoria. Se é difícil imaginar

como a sociedade sustentará os futuros aposentados, é bem

mais fácil prever a situação de saúde que eles terão: estarão

em condições físicas bem melhores do que as gerações

anteriores. Festejar o centésimo aniversário, privilégio

atualmente de apenas 0,01% da população brasileira, será

regalia para uma parcela bem maior em 2050. Segundo

estimativas da Organização Mundial de Saúde, o número de

centenários no mundo chegará a 2,2 milhões, quinze vezes

mais do que o registrado atualmente. O Brasil deve alcançar a

nona posição nesse ranking.

É justamente entre os centenários que pesquisadores vêm

descobrindo lições preciosas a respeito dos fatores decisivos

para uma vida prolongada e saudável. O papel da genética está

cada vez mais bem estabelecido. Os estudos indicam que, até

os 80 anos, muitos fatores individuais influem na longevidade;

depois dos 80, a genética é fundamental. A biologia molecular

tem ajudado a entender a predisposição de algumas pessoas a

desenvolver doenças que afetam a saúde e a longevidade.

Entretanto, a chave do envelhecimento bem-sucedido, com

qualidade de vida, não está na ausência de doenças e, sim, na

preocupação que o indivíduo tem com a manutenção do bem-

estar desde a idade adulta.

(Adaptado de Roberta Viganó, Veja, 25 de outubro de 2006,
p. 144-146)
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8. A afirmativa correta em relação ao texto é:

(A) O “papy boom” desencadeia, em nossos dias, os
mesmos cuidados preventivos de saúde decorrentes
do “baby boom”, após a II Guerra Mundial.

(B) A Organização Mundial de Saúde, considerando o
envelhecimento da população, deverá prever novos
sistemas de aposentadoria, no mundo todo.

(C) Pesquisa genética e desenvolvimento tecnológico
permitirão a um maior número de pessoas vida mais
longa e saudável.

(D) Saneamento básico e medicamentos preventivos da
ocorrência de doenças contagiosas são
fundamentais, atualmente, para o envelhecimento da
população.

(E) Alimentação adequada, em qualquer idade, embora
possa garantir a saúde da população, é insuficiente
para determinar a longevidade.

_________________________________________________________

9. Os segmentos abaixo identificam no contexto relação
sintático-semântica de causa e conseqüência, respectiva-
mente, EXCETO:

(A) situação dos sistemas de aposentadoria em 2050 e
condições físicas e de saúde dos aposentados.

(B) preocupação com a manutenção do bem-estar e
envelhecimento bem-sucedido.

(C) progressos básicos e curva ascendente da
longevidade, no passado.

(D) progresso da medicina em novos campos e aumento
do tempo médio de vida nos próximos anos.

(E) envelhecimento da população e choque demográfico
nos próximos anos.

_________________________________________________________

10. De acordo com o texto,

(A) a predisposição genética de certa porcentagem da
população em não desenvolver doenças ainda não
está bem explicada, apesar das inúmeras pesquisas
a respeito.

(B) o acesso a medicamentos que combatem com
eficácia os efeitos danosos de doenças graves
permitiu a existência de um maior número de
pessoas  centenárias.

(C) a exígua porcentagem de pessoas centenárias,
especialmente no Brasil, não permite que
pesquisadores cheguem a conclusões seguras a
respeito do papel da genética na longevidade.

(D) a inexistência de problemas de saúde em pessoas
idosas é devida necessariamente à constituição
genética, fato comprovado por dados obtidos entre
os familiares.

(E) o envelhecimento com qualidade resulta de cuidados
com a saúde, a partir de certa idade, além da
contribuição dos fatores genéticos.

11. A alteração no emprego dos sinais de pontuação está
INCORRETA na frase:

(A) ... nos próximos anos (numa contraposição ao “baby
boom” pós-II Guerra Mundial)

... nos próximos anos – numa contraposição ao
“baby boom” pós-II Guerra Mundial –

(B) O Brasil deve alcançar a nona posição nesse
ranking.

O Brasil, deve alcançar a nona posição, nesse
ranking.

(C) ... deve aumentar em uma década, conforme o
IBGE, alcançando um índice semelhante ao dos
japoneses...

... deve aumentar em uma década – conforme o
IBGE –, alcançando um índice semelhante ao dos
japoneses...

(D) ... ao dos japoneses (que, por sua vez, terão atingido
uma expectativa de 85 anos).

... ao dos japoneses que, por sua vez, terão atingido
uma expectativa de 85 anos.

(E) ... será produzida por um fenômeno muito mais
complexo – o progresso da medicina em novos
campos...

... será produzida por um fenômeno muito mais
complexo: o progresso da medicina em novos
campos...

_________________________________________________________

12. ... como o acesso universal a vacinas ou à água tratada.
(1o  parágrafo)

O mesmo tipo de regência encontra-se no segmento,
também grifado, abaixo:

(A) ... que o envelhecimento da população provocará
nos próximos anos...

(B) ... o número de centenários no mundo chegará a 2,2
milhões...

(C) ... a expectativa de vida dos brasileiros...

(D) ... devia-se a curva ascendente da longevidade...

(E) ... como o da prevenção de doenças...
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13. O fator genético é determinante na longevidade.
Hábitos de vida saudáveis retardam o processo de
envelhecimento.

Articulando-se as duas frases em um único período,
iniciado por Hábitos de vida saudáveis retardam o
processo de envelhecimento,  respeitam-se correção,
lógica e coesão da seguinte forma:

(A) na medida em que o fator genético é determinante
na longevidade.

(B) visto que o fator genético é determinante na
longevidade.

(C) muito embora o fator genético seja determinante na
longevidade.

(D) enquanto que o fator genético seja determinante na
longevidade.

(E) caso o fator genético seja determinante na
longevidade.

_________________________________________________________

14. O envelhecimento da população deverá provocar
comprometimento do futuro dos sistemas de previdência.
Para evitar o comprometimento do futuro dos sistemas de
previdência, é necessária a reformulação dos sistemas de
previdência, no sentido de controlar o comprometimento
do futuro dos sistemas de previdência .

Para garantir correção à frase acima, evitando-se
repetições viciosas, devem ser feitas as substituições dos
segmentos grifados, respectivamente, por

(A) evitá-lo - destes - aquele

(B) evitá-la - dela - esses

(C) evitar-lhe - destes - esse

(D) evitá-lo - desses - aqueles

(E) o evitar - deles - este
_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 15 a 19 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Para agir de maneira ética, basta pensar de forma

racional ou é preciso se deixar envolver pelas emoções? De

acordo com um estudo recente, julgamentos morais que as

pessoas fazem diante de um dilema são mais emocionais do

que se imaginava – sinal de que a moral não é baseada na

cultura, mas faz parte da natureza humana.

Para lidar com essa questão, um grupo liderado pelo

psicólogo americano Marc Hauser e pelo neurologista português

António Damásio submeteu diversos voluntários a um

questionário com situações imaginárias de grande conflito

moral. Os pesquisadores incluíram nesse grupo seis pessoas

que haviam sofrido lesões numa área específica do cérebro, o

córtex frontal ventromedial, entre cujas funções está a

integração de sentimentos à consciência. O resultado foi que os

portadores de lesões, que carecem de emoções sociais e

morais apropriadas, tenderam a pensar de maneira mais

“utilitária”: escolhiam mais friamente a decisão que prejudicasse

o menor número de pessoas.

Tal resultado, de certa forma, era o que os

pesquisadores esperavam, pois pacientes com esse tipo de

lesão exibem menos empatia, compaixão, culpa, vergonha e

arrependimento. Ao contrário do que se poderia imaginar,

porém, tais características não tornaram essas pessoas “más”

ou “cruéis”. Em situações sem dilemas, as respostas dos

pacientes lesionados foram bastante semelhantes às dos

voluntários sadios. Na opinião dos cientistas, o estudo é uma

forte evidência de que pensar de maneira puramente utilitarista

é simplesmente contra a natureza humana. O córtex frontal

ventromedial, afinal, seria um produto da evolução, que ajudou

a moldar a forma como as pessoas se relacionam. Afirmam,

porém, que não é possível separar a influência do ambiente na

ética. A reação da maquinaria emocional com respeito a

questões morais é sem dúvida moldada por forças culturais.

(Adaptado de Rafael Garcia, Folha de S. Paulo, Ciência, A19, 22
de março de 2007)

15. De acordo com o texto, a resposta correta à questão inicial
é a de que

(A) o estado emocional das pessoas em situação de
conflito determina a tomada de suas  decisões
necessariamente apoiadas na ética social.

(B) as pessoas tendem naturalmente, e preferencial-
mente, a optar por soluções utilitárias em situações
de conflito moral.

(C) a ética social é sempre a base de apoio na tomada
de decisões em dilemas,  especialmente se os
conflitos forem de cunho moral.

(D) a natureza humana determina a escolha de uma
solução nem sempre condizente com o
comportamento moral, embora haja influência da
ética social nessa escolha.

(E) as lesões que atingem algumas regiões específicas
do cérebro impedem seus portadores de tomar
decisões a partir de escolhas em conflitos.
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16. Resume-se corretamente o texto da seguinte maneira:

(A) Fatores socioculturais são irrelevantes diante dos
resultados de pesquisas recentes, que apontam os
mecanismos inatos do ser humano como
responsáveis por seu comportamento ético.

(B) A cultura de um povo é determinante na conduta
moral de cada indivíduo, por constituir a base dos
preceitos que devem nortear tal conduta, de acordo
com pesquisas recentes.

(C) Pesquisadores descobriram recentemente que
pessoas portadoras de lesões cerebrais perdem
inteiramente a consciência moral de seus atos,
transformando-se em possíveis transgressores da
ordem social.

(D) Estudo recente reforça a hipótese de que a evolução
dotou os seres humanos de um órgão que lhes
permite fazer julgamentos morais em situações de
conflito, de acordo com um embasamento cultural.

(E) Julgamentos de fundo moral em situações de grande
conflito refletem maior insegurança emocional em
pessoas que sofreram lesões em uma área
específica do cérebro.

_________________________________________________________

17. O resultado foi que os portadores de lesões, que carecem
de emoções sociais e morais apropriadas, tenderam a
pensar de maneira mais “utilitária” ...   (2o  parágrafo)

O sentido original do segmento grifado acima está
expresso, em outras palavras, da seguinte forma:

(A) ... precisam demonstrar emoções sociais e morais
adequadas à  vida social...

(B) ... admitem o sentido próprio das emoções sociais e
morais...

(C) ... não apresentam reações emocionais de acordo
com as normas sociais e morais...

(D) ... não deixam de agir eticamente, sem considerar as
emoções que norteiam a vida social...

(E) ... demonstram ter emoções em situações morais
próprias da vida social...

18. ... mas faz parte da natureza humana. (final do 1o

parágrafo)

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
do grifado acima está na frase:

(A) ... entre cujas funções está a integração de
sentimentos à consciência.

(B) Na opinião dos cientistas, o estudo é uma forte
evidência...

(C) ... de que a moral não é baseada na cultura...

(D) Para lidar com essa questão...

(E) Os pesquisadores incluíram nesse grupo seis
pessoas...

_________________________________________________________

19. A concordância verbo-nominal está inteiramente
respeitada na frase:

(A) Para os cientistas, a separação das ações que
envolvem escolhas entre o bem e o mal tem base
biológica, moldada pela evolução.

(B) Participantes da pesquisa, que haviam sofrido lesão
de uma área específica do cérebro, raciocinava de
maneira prática, desligado das emoções.

(C) Como se tratavam de analisar as atitudes morais, o
grupo de pesquisadores colocaram os participantes
diante de situações imaginárias de grande conflito.

(D) A proposta dos pesquisadores para avaliar os
julgamentos morais feitos pelas pessoas simulavam
situações de forte conflito emocional.

(E) Criava-se nesse estudo situações imaginárias de
forte apelo emocional, para que os cientistas
avaliassem as opções dos voluntários.

_________________________________________________________

20. A afirmativa que identifica corretamente um relatório é:

(A) Documento expositivo, dirigido a uma autoridade
superior, da execução de um trabalho a respeito de
determinada situação, ou a realização de serviços
inerentes à função.

(B) Decisão proferida por autoridade administrativa, a
partir de informações anteriormente submetidas a
seu conhecimento e possível solução.

(C) Documento firmado por uma ou mais pessoas, no
exercício de um cargo ou função, em favor de
outrem, confirmando a verdade de um fato de que
tenha conhecimento.

(D) Registro sucinto de fatos, ocorrências, resoluções e
decisões de uma reunião, em livro próprio,
devidamente autenticado e rubricado por quem
redigiu os termos de abertura e de encerramento.

(E) Instrumento pelo qual se solicita a uma autoridade
qualquer o reconhecimento de um direito ou a
concessão de algum benefício, sob o amparo da lei.
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LEGISLAÇÃO

21. Considere as seguintes afirmativas sobre as medidas
provisórias, com força de lei, editadas pelo Presidente da
República:

I. É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria relativa a direito processual civil.

II. As medidas provisórias terão sua votação iniciada
na Câmara dos Deputados.

III. É possível a reedição, na mesma sessão
legislativa, de medida provisória que tenha sido
rejeitada.

IV. É possível a edição de medidas provisórias sobre
matéria relativa a partidos políticos.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 está
correto o que se afirma APENAS em:

(A) II, III e IV.
(B) III e IV.
(C) I e II.
(D) I e III.
(E) I, II e IV.

_________________________________________________________

22. No que concerne à responsabilidade do Presidente da
República, é certo que

(A) são crimes de responsabilidade, dentre outros, os
atos do Presidente da República que atentem contra
a Constituição Federal e contra a lei orçamentária.

(B) na vigência de seu mandato, ele pode ser
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de
suas funções.

(C) enquanto não sobrevier sentença condenatória, nos
crimes de responsabilidade, o Presidente da
República não estará sujeito a prisão.

(D) admitida a acusação contra o Presidente da
República, por dois terços da Câmara dos
Deputados, será ele submetido a julgamento perante
o STF nas infrações penais comuns e nos crimes de
responsabilidade.

(E) havendo afastamento do Presidente da República de
suas funções, se decorrido o prazo de oitenta dias o
julgamento não estiver concluído, cessará o
afastamento, sem prejuízo do regular prosseguimento
do processo.

_________________________________________________________

23. No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, é
correto afirmar que

(A) conceder-se-á mandado de injunção para a
retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo
por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

(B) são gratuitas as ações de habeas corpus e mandado
de segurança e, na forma da lei, os atos necessários
ao exercício da cidadania.

(C) a criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas dependem de autorização do Poder
Público.

(D) o preso não tem direito à identificação dos
responsáveis por seu interrogatório policial, porém
tem o direito de saber quem fez sua prisão.

(E) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva.

24. No que concerne à Administração Pública, é correto
afirmar que

(A) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público serão computados e acumulados para fins
de concessão de acréscimos ulteriores.

(B) a proibição de acumulação de cargos públicos não
se estende às fundações e sociedades de economia
mista.

(C) são princípios da Administração Pública expressamente
previstos na Constituição Federal de 1988 a legalidade, a
pessoalidade, a razoabilidade, a publicidade, a eficiência
e a moralidade.

(D) as funções de confiança e os cargos em comissão
destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento.

(E) os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis, em regra, apenas aos brasileiros natos
que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

_________________________________________________________

25. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da presidência

(A) o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o do
Senado Federal e o da Câmara dos Deputados.

(B) o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o da
Câmara dos Deputados e o do Senado Federal.

(C) o Presidente da Câmara dos Deputados, o do
Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

(D) o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos
Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.

(E) o Ministro da Fazenda, o Presidente da Câmara dos
Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo
Tribunal Federal.

_________________________________________________________

26. A promoção de Magistrado de entrância para entrância,
alternadamente, por antiguidade e merecimento, atenderá,
dentre outras, à seguinte norma:

(A) a retenção de autos de forma injustificada pelo juiz
além do prazo legal não impede a sua promoção,
ficando o problema restrito à procedimento
administrativo disciplinar perante o Tribunal a que
ele pertencer.

(B) a promoção por merecimento pressupõe dois anos
de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz
a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta,
salvo se não houver com tais requisitos quem aceite
o lugar vago.

(C) aferição do merecimento conforme o desempenho e
pelos critérios subjetivos de produtividade e presteza
no exercício da jurisdição.

(D) é obrigatória a promoção do juiz que figure por duas
vezes consecutivas e quatro alternadas em lista de
merecimento.

(E) na apuração da antiguidade, o tribunal somente
poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto
fundamentado da maioria simples de seus membros,
conforme procedimento próprio, assegurada ampla
defesa.
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27. De acordo com a Lei no 8.112/90, com relação ao
provimento de cargo público é certo que

(A) as instituições de pesquisa científica e tecnológica
federais não poderão prover seus cargos com
professores, técnicos e cientistas estrangeiros, por
expressa vedação legal.

(B) a investidura em cargo público ocorrerá com o
efetivo exercício, que deverá ocorrer no prazo
máximo de vinte dias contados da publicação da
data da posse.

(C) será tornado sem efeito o ato de provimento se a
posse não ocorrer no prazo  de trinta dias contados
da publicação deste ato de provimento.

(D) o gozo dos direitos políticos e a idade mínima de
dezoito anos não são requisitos básicos para a
investidura em cargo público.

(E) serão reservadas às pessoas portadoras de
deficiência até trinta por cento das vagas oferecidas
no concurso.

_________________________________________________________

28. Considere as seguintes assertivas a respeito do
vencimento e da remuneração:

I. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo
exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

II. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens de caráter permanente, é irredutível.

III. Salvo algumas exceções, nenhum desconto incidirá
sobre a remuneração ou provento.

IV. Vencimento é a remuneração do cargo efetivo,
acrescida das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei.

De acordo com a Lei no 8.112/90, está correto o que
consta APENAS em

(A) I e III.

(B) II, III e IV.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) I, II e IV.
_________________________________________________________

29. De acordo com a Lei no 8.112/90, a vacância do cargo
público decorrerá, dentre outras hipóteses, de

(A) aproveitamento, falecimento e readaptação.

(B) posse em outro cargo inacumulável, exoneração e
recondução.

(C) aposentadoria, promoção e reversão.

(D) exoneração, demissão e nomeação.

(E) readaptação, promoção e posse em outro cargo
inacumulável.

30. Mário, servidor público federal estável, recusou-se a
atualizar seus dados cadastrais quando solicitado pela
autoridade competente. Neste caso, de acordo com a
Lei no 8.112/90, em regra, Mário está sujeito à penalidade
de

(A) advertência, que terá seu registro cancelado, após o
decurso de 3 anos de efetivo exercício, se Mário não
praticar, nesse período, nova infração disciplinar.

(B) suspensão, que não terá seu registro cancelado uma
vez que todas as penalidades praticadas por
servidores públicos ficam registradas em seu
assentamento individual.

(C) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o
decurso de 2 anos de efetivo exercício, se Mário não
praticar, nesse período, nova infração disciplinar.

(D) advertência, que terá seu registro cancelado, após o
decurso de 2 anos de efetivo exercício, se Mário não
praticar, nesse período, nova infração disciplinar.

(E) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o
decurso de 3 anos de efetivo exercício, se Mário não
praticar, nesse período, nova infração disciplinar.

_________________________________________________________

31. De acordo com a Lei no 8.112/90, detectada a qualquer
tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou
funções públicas, a autoridade competente notificará o
servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para
apresentar opção no prazo

(A) improrrogável de trinta dias, contados da data da
ciência e, na hipótese de omissão, adotará
procedimento ordinário para a sua apuração e
regularização imediata.

(B) improrrogável de dez dias, contados da data da
ciência e, na hipótese de omissão, adotará
procedimento sumário para a sua apuração e
regularização imediata.

(C) de dez dias, prorrogável uma única vez por igual
período, contados da data da ciência e, na hipótese
de omissão, adotará procedimento sumário para a
sua apuração e regularização imediata.

(D) de dez dias, prorrogável uma única vez por igual
período, contados da data da ciência e, na hipótese
de omissão, adotará procedimento ordinário para a
sua apuração e regularização imediata.

(E) improrrogável de trinta dias, contados da data da
ciência e, na hipótese de omissão, adotará
procedimento sumário para a sua apuração e
regularização imediata.
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32. De acordo com a Lei no 8.112/90, quando o pai e mãe
forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-
família será pago

(A) a um deles, sendo que ao pai e à mãe equiparam-se
o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os
representantes legais dos incapazes.

(B) a ambos os servidores, sendo que ao pai e à mãe
equiparam-se apenas os representantes legais dos
incapazes, por expressa determinação legal.

(C) obrigatoriamente ao pai, por ser o genitor da família,
sendo que ao pai equipara-se apenas o padrasto.

(D) a um deles, sendo que ao pai e à mãe equiparam-se
apenas o padrasto e a madrasta, por expressa
determinação legal.

(E) a ambos os servidores, sendo que ao pai e à mãe
equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta
destes, os representantes legais dos incapazes.

_________________________________________________________

INFORMÁTICA

33. Para receber automaticamente listas de atualização de
conteúdo publicadas por determinados websites, deve se
inscrever em seus respectivos

(A) forums.

(B) newsletters.

(C) atoms.

(D) blogs.

(E) feeds.
_________________________________________________________

34. Um programa capaz de se auto-propagar automatica-
mente através de redes, enviando cópias de si mesmo, de
computador para computador, denomina-se

(A) backdoor.

(B) worm.

(C) cavalo de tróia.

(D) macro.

(E) backup.
_________________________________________________________

35. O protocolo padrão que não precisa ser digitado para
acessar um site na Internet normalmente é inserido em um
URL pelo navegador no formato

(A) http//:

(B) http.\\

(C) http:\\

(D) http://

(E) http\\:

36. Nos editores de textos, pequenos programas que têm por
finalidade automatizar tarefas como impressão, mala
direta e outras funções contidas dentro dos próprios
documentos são

(A) estilos.

(B) autos textos.

(C) links.

(D) clipboards.

(E) macros.
_________________________________________________________

37. As fórmulas nas planilhas Excel e OpenCalc começam,
respectivamente, sempre com os sinais

(A) = e =

(B) < e =

(C) = e <

(D) $ e =

(E) = e $
_________________________________________________________

38. A tecnologia Intel Centrino, além de processador, dispõe
de capacidade de LAN

(A) sem fio e foi projetada para uso em notebooks.

(B) sem fio e foi projetada para computadores em geral.

(C) dual e foi projetada para computadores em geral.

(D) estruturada e foi projetada para uso em notebooks.

(E) estruturada e foi projetada para computadores em
geral.

_________________________________________________________

39. Para os sistemas operacionais, uma unidade de
armazenamento de dados no disco rígido denomina-se

(A) trilha.

(B) diretório.

(C) cluster.

(D) setor.

(E) cilindro.
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CONHECIMENTOS GERAIS

40. Sérgio Bermudes publicou no IG, em 09 de março, um
artigo em que trata de acontecimentos paralelos à morte
do menino João Hélio. O primeiro período do texto tem a
seguinte abertura: “O policial chorou. Não conseguiu
transmitir à base a notícia do martírio do pequeno João
Hélio. O garoto, preso ao cinto de segurança do
automóvel, roubado da sua mãe, foi arrastado e mutilado
pelos bandidos, até a decapitação. Pela segunda vez vi
um policial chorar”. O crime tratado pelo autor aconteceu
na cidade de(o)

(A) São Paulo.

(B) Recife.

(C) Campinas.

(D) Vitória.

(E) Rio de Janeiro.
_________________________________________________________

41. Um dos escritores da Academia Brasileira de Letras
contabilizou, até o final de 2006, a venda de 85 milhões de
exemplares de suas obras no mundo. Entre seus livros
mais conhecidos estão "Brida", "O alquimista" e "Diário de
um mago". Atuou também no teatro, jornalismo e na
música, onde compôs sucessos como "Gita" e "Eu nasci
há dez mil anos atrás". O nome desse escritor brasileiro é

(A) José Sarney.

(B) Ignácio de Loyola Brandão.

(C) Paulo Coelho.

(D) Luis Fernando Veríssimo.

(E) Astragésilo de Athaide.
_________________________________________________________

42. “No dia 15 de janeiro de 2007, o Force Commander da
MINUSTAH, General-de-Brigada Carlos Alberto dos
Santos Cruz, acompanhou o patrulhamento de ruas no
bairro Cité Soleil. O primeiro lugar visitado foi um prédio
ocupado pelo contingente uruguaio, onde os militares
faziam um trabalho de fortificação da edificação que foi
quase totalmente destruída pelas forças adversas. Em
seguida, visitou o Ponto Forte 21 e prosseguiu
reconhecendo a área de atuação do BRABAT com o
objetivo de avaliar as condições para possível emprego do
componente militar da MINUSTAH.” Esse texto oficial do
Exercito Brasileiro refere-se às suas atividades em uma
Missão de Paz da ONU

(A) no Chipre.

(B) no Haiti.

(C) na Jamaica.

(D) na Guiné-Bissau.

(E) na Libéria.

43. O atletismo brasileiro teve um grande reforço mas
disputas dos Jogos Panamericanos que foram realizados
este ano no Rio de Janeiro. Uma especialista em saltos,
que ficou três anos longe do atletismo, suspensa por
resultado positivo num exame antidoping, voltou a treinar
e venceu a prova de salto em distância do Meeting de
Atletismo de Valência (Espanha) em fevereiro e, em
março, conseguiu a sua segunda melhor marca no salto
triplo no Festival de Velocidade e Saltos realizado em São
Paulo. O nome dessa atleta é

(A) Mariana Ohata.

(B) Lucimar Moura.

(C) Keila Costa.

(D) Maurren Maggi.

(E) Thatiana Ignácio.
_________________________________________________________

44. No dia 12 de março deste ano, os jornais noticiavam que a
MP 333 estava trancando a pauta do plenário do Senado,
onde 17 matérias aguardavam para serem apreciadas
naquela semana. A maior parte dos recursos da Medida
Provisória, R$ 231,2 milhões, estava destinada ao
Ministério da Saúde para prevenção e combate à
pandemia de influenza . O dinheiro destinou-se a ações
como compra do medicamento antiviral Tamiflu e de
equipamentos para a adequação de laboratórios. A
pandemia de influenza é popularmente conhecida por

(A) gripe aviária.

(B) leptospirose.

(C) mal da vaca louca.

(D) febre aftosa.

(E) brucelose.
_________________________________________________________

45. No dia 22 de fevereiro deste ano, o bispo Luís Flávio
Cappío protocolou uma carta ao presidente Luis Inácio
Lula da Silva, dando continuidade à sua luta contra a obra
que motivou a sua greve de fome em 2005. Para o
religioso, "apesar da abertura do diálogo, o governo se
manteve fechado na proposta de realizar as obras. Nós
não percebemos mudança na atitude do governo. Por
enquanto, esse diálogo tem sido de surdos". Ele refere-se
às obras de

(A) transposição das águas do rio São Francisco.

(B) uma ferrovia na região do Pantanal de Mato Grosso
do Sul.

(C) duplicação da rodovia BR 356, que corta terras
indígenas.

(D) construção de gasoduto que cortará todo o território
brasileiro.

(E) pavimentação da transamazônica de Porto Velho a
Calli.
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2a PARTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

46. O Corregedor e seus substitutos, na Câmara Federal, são
parlamentares

(A) nomeados pelo Presidente do Congresso.

(B) designados pelo Chefe da Segurança da Câmara.

(C) eleitos por dois terços dos Deputados, logo após
suas posses.

(D) designados pela Mesa, logo após eleita.

(E) indicados pela Comissão de Segurança Pública.
_________________________________________________________

47. Os delitos cometidos por parlamentares, nos edifícios da
Câmara, serão apurados mediante inquérito presidido

(A) pelo Presidente da Comissão de Segurança Pública.
(B) por Delegado da Polícia Federal.
(C) pelo Chefe da Segurança.
(D) pelo Presidente da Câmara.
(E) pelo Corregedor.

_________________________________________________________

48. O crime de dano é qualificado quando cometido

(A) por duas ou mais pessoas.
(B) com violência à pessoa.
(C) por motivo fútil.
(D) mediante destruição de obstáculo.
(E) mediante escalada.

_________________________________________________________

49. Em uma grande solenidade realizada em local fechado,
onde estarão reunidas autoridades e populares, é dever
dos agentes de segurança

(A) preparar atiradores de elite.

(B) isolar a área num raio de duzentos metros.

(C) fazer levantamento prévio do local.

(D) convocar o policiamento a cavalo para evitar
aglomerações externas.

(E) solicitar apoio do policiamento aéreo.
_________________________________________________________

50. Quando a ocasião exigir máxima discrição dos agentes de
segurança, é recomendável, para o reconhecimento
mútuo e a troca de breves informações entre si, a
utilização de

(A) rádio-comunicação.
(B) mensageiros.
(C) fardas.
(D) celulares.
(E) senhas.

_________________________________________________________

51. No ambiente da Câmara Federal e em suas adjacências, é
responsável pela manutenção da ordem e da disciplina,

(A) a Mesa.
(B) as Polícias Civil e Militar do Distrito Federal.
(C) a Polícia Federal.
(D) o Presidente do Congresso.
(E) o Diretor do Serviço de Segurança.

52. Serão cadastradas no SIGMA − Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas − as armas institucionais
constantes de registros próprios das

(A) Guardas Municipais.
(B) Empresas de Segurança.
(C) Polícias Militares.
(D) Polícias Civis.
(E) Polícias: Federal, Câmara e Senado.

_________________________________________________________

53. Considera-se furto qualificado o cometido mediante

(A) ardil ou fraude.
(B) uso de chave falsa.
(C) extorsão.
(D) grave ameaça.
(E) uso de arma.

_________________________________________________________

54. No caso de prisão em flagrante por crime inafiançável
cometido por Deputado Federal no âmbito da Câmara, o
preso, com o auto respectivo, será entregue

(A) à autoridade judicial competente.

(B) à autoridade da Polícia Federal.

(C) ao Presidente da Câmara.

(D) ao Presidente do Congresso.

(E) ao Corregedor da Câmara.
_________________________________________________________

55. No caso do inquérito necessitar perícia técnica para sua
fundamentação, seu presidente

(A) solicitará cooperação técnica de órgãos policiais
especializados.

(B) solicitará nomeação de peritos pelo Ministério
Público Federal.

(C) encaminhará os autos para a Polícia Federal para
sua realização.

(D) nomeará peritos dentre os parlamentares com
conhecimento técnico do assunto.

(E) designará um funcionário do Congresso Nacional
com habilitação técnica.

_________________________________________________________

56. O porte de arma de fogo, no ambiente da Câmara ou em
suas adjacências, é proibido a qualquer indivíduo,
EXCETO

(A) aos membros da Mesa.

(B) aos membros da segurança.

(C) aos Deputados e Senadores.

(D) ao Presidentes da Câmara e do Congresso.

(E) ao Corregedor ou seu substituto.
_________________________________________________________

57. O policiamento dos blocos residenciais dos Deputados
compete, com exclusividade,

(A) à Polícia Militar do Distrito Federal.

(B) ao Diretor do Serviço de Segurança e seus agentes.

(C) ao Corregedor.

(D) à Mesa.

(E) ao Presidente do Congresso.
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58. Em um incêndio, são meios de propagação do calor:

(A) eletroplessão, fulguração e fusão.

(B) ebulição, transfusão e calcinação.

(C) ebulição, fusão e ondulação.

(D) condução, convecção e radiação.

(E) pressão, explosão e fulguração.

_________________________________________________________

59. Nos crimes de extorsão mediante seqüestro, a pena é
agravada se

(A) a vítima for mantida em cativeiro por mais de seis
horas.

(B) o seqüestro durar mais de vinte e quatro horas.

(C) for exigida vantagem financeira.

(D) a vítima for deficiente físico.

(E) a vítima for maior de sessenta e cinco anos.
_________________________________________________________

60. Na abordagem de um indivíduo suspeito, o agente de
segurança deve observar a seguinte regra:

(A) ter sempre um companheiro na sua cobertura.

(B) surpreender o indivíduo com gestos rápidos e
decisivos.

(C) identificar-se antes de qualquer ato.

(D) intimidar o indivíduo com uso de arma de fogo.

(E) usar de força física para impedir reações.
_________________________________________________________

61. O crime de homicídio é qualificado se cometido

(A) se a vítima é menor de idade.

(B) por negligência.

(C) após extorsão.

(D) mediante promessa de recompensa.

(E) por imprudência.

_________________________________________________________

62. NÃO se pune o aborto praticado por médico

(A) se o feto for portador de grave enfermidade.

(B) se a gestante for menor de quatorze anos.

(C) se a gestante é débil mental.

(D) se houver o consentimento da gestante.

(E) se não há outro meio de salvar a vida da gestante.

_________________________________________________________

63. Na abordagem de um veículo suspeito em movimento por
dois veículos da força de segurança, é recomendado

(A) colocar ambos os veículos atrás do suspeito e atirar
no pneu.

(B) emparelhar pelas laterais com o veículo suspeito e
determinar sua parada.

(C) procurar colocar um veículo à frente e outro atrás do
veículo suspeito.

(D) colocar ambos os veículo à frente do suspeito,
fechando-o em triângulo.

(E) seguir o veículo suspeito sem ser visto até que ele
pare.

64. A tentativa de crime

(A) prescreve em dois anos.

(B) só se define se houver impedimento do crime antes
da ação ou omissão do agente.

(C) ocorre quando não se consuma o crime por motivos
alheios à vontade do agente.

(D) não é passível de pena.

(E) recebe a mesma pena do crime, diminuída em um
sexto.

_________________________________________________________

65. No socorro a uma vítima com parada cardiorrespiratória por
um único socorrista, para a ressucitação cárdio-pulmonar
deve ser aplicada a seqüência repetitiva seguinte:

(A) iniciar com uma compressão cardíaca seguida de
cinco movimentos respiratórios.

(B) iniciar com dois movimentos respiratórios seguidos
de quinze compressões cardíacas.

(C) aplicar sucessivamente uma compressão cardíaca e
um movimento respiratório.

(D) iniciar com um movimento respiratório seguido de
cinco compressões cardíacas.

(E) iniciar com duas compressões cardíacas seguidas
de cinco movimentos respiratórios.

_________________________________________________________

66. Apropriar-se de coisa alheia móvel mediante uso de arma
de fogo constitui crime de

(A) assalto.

(B) expropriação.

(C) furto qualificado.

(D) extorsão.

(E) roubo.

_________________________________________________________

67. O crime é culposo quando

(A) cometido por imprudência.

(B) praticado por omissão.

(C) o agente quis o resultado.

(D) iniciada a execução, não se consuma por intervenção
de outrem.

(E) o agente desiste, voluntariamente, de prosseguir na
execução.

_________________________________________________________

68. Se o crime é cometido em estrita obediência a ordem legal
de superior hierárquico,

(A) tem sua pena abrandada em dois terços.

(B) é considerado culposo.

(C) o executor da ordem é punível por omissão.

(D) só é punível o autor do ordem.

(E) é isento de pena ao superior e ao agente.
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69. Havendo suspeita de lesão na coluna cervical e se a
vítima estiver vomitando sangue em jato, o socorrista
treinado deve

(A) imobilizá-la totalmente e virá-la em bloco para o
lado.

(B) dar água em quantidade à vítima.

(C) elevar os membros inferiores.

(D) colocá-la em decúbito ventral e levantar-lhe a
cabeça.

(E) colocá-la em decúbito dorsal e levantar-lhe a
cabeça.

_________________________________________________________

70. Traumatismo craniano, febre alta e uso de drogas de
abuso são fatores que podem ocasionar a ocorrência de

(A) choque anafilático.
(B) epilepsia.
(C) parada cardiorrespiratória.
(D) estado de choque.
(E) convulsões.

_________________________________________________________

71. No caso de vítima com hemorragia externa, são
procedimentos recomendados ao socorrista treinado:

(A) manter a vítima na posição em que foi encontrada,
aplicar gelo ou água fria no ferimento.

(B) lavar o ferimento com água limpa e sabão neutro e
tamponar o ferimento.

(C) segurar a cabeça da vítima e desinfetar
imediatamente o ferimento.

(D) movimentar a vítima, fazer um torniquete e proceder
à respiração boca a boca.

(E) deitar a vítima, evitar perda de temperatura e
tamponar o ferimento.

_________________________________________________________

72. São funções precípuas do socorrista:

(A) manter a vítima viva e evitar novas lesões.
(B) desinfetar ferimentos e fazer torniquetes.
(C) imobilizar a vítima e estancar hemorragias.
(D) fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca.
(E) movimentar a vítima e estancar hemorragias.

_________________________________________________________

73. Ausência de movimentos respiratórios, ausência de pulso,
palidez, pele fria e úmida e cianose de extremidade são
sinais de

(A) hemorragia interna ou externa.
(B) infarto.
(C) parada cardiorrespiratória.
(D) fraturas.
(E) excesso de consumo de drogas (“overdose”).

_________________________________________________________

74. No atendimento de vítima com fratura, o socorrista deve

(A) se a fratura for exposta, desinfetar o local e aplicar
torniquetes.

(B) imobilizar toda a vítima, caso tenha que transportá-
la.

(C) movimentar o local fraturado para ativar a circulação.

(D) recolocar o osso fraturado no lugar.

(E) se a fratura for em braço, dedo ou perna, aplicar
torniquetes.

75. Um funcionário é surpreendido fazendo uso de
entorpecente no banheiro da Câmara dos Deputados.
Para não ser delatado, oferece dinheiro para os agentes
de segurança, que não aceitam. O funcionário cometeu

(A) tentativa de corrupção passiva.
(B) desacato.
(C) corrupção passiva.
(D) corrupção ativa.
(E) concussão.

_________________________________________________________

76. Funcionário Público que, por tolerância, deixa de
responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo, pratica

(A) crime de condescendência criminosa.
(B) apenas ilícito administrativo disciplinar.
(C) conduta penal atípica.
(D) crime de corrupção passiva.
(E) crime de prevaricação.

_________________________________________________________

77. Durante um tumulto na Câmara dos Deputados, um
indivíduo investe contra os agentes de segurança que são
obrigados a usar da força física para contê-lo, provocando
nele algumas escoriações. Neste caso,

(A) o indivíduo, assim como os agentes, não cometeram
crime.

(B) o indivíduo cometeu crime de resistência e os
agentes de lesões corporais.

(C) o indivíduo cometeu crime de resistência e os
agentes nenhum crime, pois agiram em legítima
defesa.

(D) o indivíduo cometeu crime de resistência e os
agentes nenhum crime, pois agiram no estrito
cumprimento do dever legal.

(E) os agentes cometeram crime de abuso de poder.
_________________________________________________________

78. Um agente de segurança, ao receber material de escritório
para sua repartição, desvia um microcomputador e o leva
para sua casa. Cometeu

(A) furto simples.
(B) receptação.
(C) furto qualificado.
(D) apropriação indébita.
(E) peculato.

_________________________________________________________

79. O tesoureiro José, da Câmara, negligentemente, esquece
o cofre da tesouraria aberto e um outro funcionário,
Carlos, subtrai o dinheiro do cofre. Ambos são
processados, e antes da sentença o tesoureiro paga o
prejuízo ao Estado. Neste caso,

(A) somente José será punido.
(B) ambos serão punidos.
(C) somente Carlos será punido.
(D) ambos serão absolvidos.
(E) José será condenado a uma pena menor que

Carlos.
_________________________________________________________

80. Para facilitar o ingresso de pessoa que tem restrição de
entrada no interior da Câmara dos Deputados, um agente
de segurança exige uma quantia em dinheiro. Esse agente
cometeu crime de

(A) peculato.
(B) concussão consumada.
(C) extorsão.
(D) corrupção ativa.
(E) corrupção passiva.
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