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INSTRUÇÕES

•

Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva, contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco)
alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva;
o um cartão ótico de respostas personalizado; e
o uma folha de resposta da prova discursiva.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da sua identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas,
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:
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•

•
•
•
•
•
•
•

VA

•

O

•

Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão ótico de respostas e da folha
de respostas da prova discursiva estão corretas.
Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (minutos) para fazer as provas objetiva e discursiva, devendo controlar o tempo, pois não
haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão ótico de respostas e o preenchimento da folha de resposta da
prova discursiva.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão ótico de respostas, a folha de resposta da
prova discursiva e o caderno de provas e retirar-se da sala.
Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva após 3 (três) horas e 22 (vinte e dois) minutos
do início da prova.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de resposta da prova discursiva e o cartão ótico de respostas
devidamente assinado.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

PR

•

AP

A vida é um palco que não admite ensaios.

INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA

•
•
•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão ótico de respostas da prova objetiva e na folha de resposta da prova discursiva. Caso
haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções contidas no cartão de respostas.
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão ótico de respostas, uma única alternativa.
O cartão ótico de respostas e a folha de resposta da prova discursiva não podem ser dobrados, amassados, rasurados ou
manchados e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, as respostas da
prova objetiva para o cartão ótico de respostas e o texto definitivo da prova discursiva para a respectiva folha de resposta.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão ótico de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta
preta, o espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim:

Tipo “U”

(B)

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 25

(C)

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 8

(D)
(E)

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3.

10

13

16

19

22

Com base nas regras de acentuação gráfica, assinale a
alternativa que apresenta, respectivamente, uma palavra
proparoxítona, uma oxítona e uma paroxítona.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A

7

QUESTÃO 3________________________

“Convivência” (linha 17), “dá” (linha 1), “condições”
(linha 17).
“Ética” (linha 2), “não” (linha 9), “aliás” (linha 3).
“Aristóteles” (linha 1), “ninguém” (linha 7), “possível”
(linha 10).
“História” (linha 2), “inteligência” (linha 16), “porém”
(linha 7).
“Prático” (linha 22), “aí” (linha 9), “contextualização”
(linha 21).

C
AD

4

Aristóteles dá aula no seu liceu e um aluno lhe pergunta o
que é ética. Aristóteles não responde, mas conta uma história,
aliás, muito conhecida. O comandante de uma embarcação
ganha sua vida transportando cargas de um porto a outro. Em
um determinado dia, ele recebe uma importante encomenda.
Contrata uma boa tripulação e parte. Ele conhece aquele
percurso como ninguém. No meio do caminho, porém, se
depara com um raro acontecimento naquele local: uma
tempestade. E aí o comandante percebe que, se não jogar a
carga ao mar, é possível que ele venha a naufragar. Aristóteles
não termina a história, o que mostra que, para ele, não era
muito importante o que o comandante decidiu. O importante é
destacar que a ética é com tempestade e tudo. Diversas vezes,
ouvimos dizer: “precisamos evoluir muito para chegar ao
patamar de uma sociedade ética”, sem percebermos que não é
bem assim. A ética é a inteligência compartilhada a serviço do
aperfeiçoamento da convivência com todas as condições
materiais que são as nossas. Se formos esperar uma sociedade
ideal para que a ética possa existir, é possível que ela não
venha a existir nunca. Então, considero fundamentais essa
contextualização da vida e a ideia de que a ética é um saber
prático.

Texto 2 para responder às questões 4 e 5.

LI

1

É prescindível transformar-se muito para galgar o
degrau de uma sociedade ética.
Torna-se basilar alterar-se para complementar o grau
de uma sociedade ética.
É necessário desenvolver-se muito para alcançar o
nível de uma sociedade ética.
Faz-se mister revolucionar-se para seguir mais um
estágio de uma sociedade ética.

1

AP

4

Proatividade significa muito mais do que tomar a
iniciativa. Implica que nós, como seres humanos, somos
responsáveis por nossas próprias vidas. Nosso comportamento
resulta de decisões tomadas, não das condições externas. [...]
Eleanor Roosevelt disse: “ninguém pode feri-lo sem seu
consentimento”. Nas palavras de Gandhi, isso aparece
também: “eles não conseguem tirar nosso respeito próprio se
não o entregarmos a eles”. É nosso consentimento, nossa
permissão para que as coisas aconteçam a nós que nos fere,
muito mais do que os eventos propriamente ditos.

CORTELLA, Mario Sergio; FILHO, Clóvis de Barros. Ética e vergonha na
cara! Campinas, SP: Papirus 7 Mares, 2014 (fragmento), com adaptações.

7

QUESTÃO 1 _______________________

(B)

PR

(C)

Uma conduta ética está somente relacionada às
“tempestades” enfrentadas na vida e ao modo como
se lida com elas.
A ética deve ser praticada em todos os segmentos da
vida, independentemente do contexto no qual o
indivíduo se encontra inserido.
Para que o indivíduo seja plenamente ético, deve
estar estabelecido em um ambiente propício a esse
padrão de comportamento.
A ética é uma conduta utópica, visto que o contexto
social vigente é desfavorável e exerce essa influência
sobre os indivíduos.
A contextualização da vida é fundamental para se
vivenciar a ética, porém essa linha de pensamento
não condiz com a realidade social da atualidade.

O

(A)

VA

No que se refere à ideia principal do texto, assinale a
alternativa correta.

(D)

(E)

10

COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 40. ed.
Rio de Janeiro: BestSeller, 2010 (fragmento), com adaptações.

QUESTÃO 4________________________
No que se refere às ideias do texto, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 2 _______________________
Considerando a substituição de palavras do texto, assinale a
alternativa que reescreve a oração “‘precisamos evoluir
muito para chegar ao patamar de uma sociedade ética’”
(linhas 14 e 15), sem alterar o sentido original da informação.
(A)

(E)

A proatividade relaciona-se somente à agilidade na
tomada de decisões.
O comportamento de se deixar impactar por eventos
externos define o nível de responsabilidade que o
indivíduo assume pela própria vida.
O ato de ser proativo remete à capacidade de ter atitude
para realização de ações ou resolução de demandas; de
antecipar-se aos fatos e responsabilizar-se.
Indivíduos cujas ações admitam a intervenção de
outras pessoas nas decisões deles são considerados
proativos.
A conduta norteada por circunstâncias externas
caracteriza o comportamento proativo.

Faz-se fundamental estagnar-se para almejar o
escalão de uma sociedade ética.

CONCURSO PÚBLICO – PMDF
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

interrogativo, conjunção, preposição e pronome
demonstrativo.
relativo, preposição, advérbio e pronome possessivo.
demonstrativo, pronome relativo, conjunção e
advérbio.
pessoal reto, artigo, conjunção e pronome relativo.
indefinido, pronome pessoal oblíquo, preposição e
pronome possessivo.

QUESTÃO 8________________________
No trecho “pensei em ficar com o troco da padaria para
comprar bala, mas não consegui.”, a oração sublinhada é
subordinada substantiva subjetiva.
coordenada assindética.
subordinada adjetiva explicativa.
subordinada adverbial concessiva.
coordenada sindética adversativa.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A

Considerando a estrutura morfossintática do período, na
oração “‘ninguém pode feri-lo sem seu consentimento’”
(linhas 5 e 6), os vocábulos sublinhados classificam-se,
morfologicamente, como pronome

às regras preconizadas pelo meio no qual a
personagem e a família dela se encontram e que
mantêm a boa convivência social.

(E)

QUESTÃO 5 _______________________

LÍNGUA INGLESA
Questões de 9 a 13

C
AD

QUESTÃO 6 _______________________

Text 4 to answer question 9 to 11.

British Ambassador to Brazil will work in
Brexit Department

Com relação à correspondência oficial, os pronomes de
tratamento sublinhados, na tirinha apresentada, correspondem,
respectivamente, às seguintes autoridades:
sacerdotes; príncipes e duques.
altas autoridades; cardeais e sacerdotes.
autoridades do Poder Executivo; reis e imperadores.
reitores de universidades; reis e rainhas.
ministros dos tribunais superiores; príncipes e
princesas.

O

VA

Texto 3 para responder às questões 7 e 8.

(Figura ampliada na página 12)
Disponível em: <https://br.pinterest.com>. Acesso em: 9 jan. 2017, com adaptações.

PR

4

[24 November 2016] The Department for Exiting the
European Union has announced that Alex Ellis, British
Ambassador to Brazil, will be its new Director General.
He will assume his new role in January 2017 after
three and a half years as chief of the British Mission in
Brazil.
As the new Director General, Alex Ellis will be
responsible for the negotiation strategy and for relations
with European Union Member States and Institutions.

7

AP

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1

LI

Disponível em: <http://tirasarmandinho.tumblr.com>.
Acesso em: 19 jan. 2017, com adaptações.

9

Available at: <https://brexit-home.co.uk/2016/11/24/news-story-britishambassador-to-brazil-to-join-department-for-exiting-the-eu/>.
Access on: 9 Jan. 2017, with adaptations.

QUESTÃO 9________________________
According to the text, Allex Ellis
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

will stay in his job as Ambassador to Brazil.
will work in the Department for Exiting the
European Union.
is not sure he wants to leave Brazil.
will become Ambassador to the European Union.
will become chief of the British Mission in Chile.

QUESTÃO 7 _______________________

QUESTÃO 10_______________________

Com base na compreensão do diálogo presente nessa tirinha,
é correto inferir que o termo “inquilino” refere-se

What are Alex Ellis’s responsibilities as Director General?

(A)

(B)

(C)

(D)

às normas sociais impostas pela família à
personagem, no intuito de discipliná-la para o
convívio em sociedade.
ao regimento interno do local de residência da
personagem, ao qual todos os moradores encontramse submetidos.
às orientações repassadas à personagem pela
respectiva mãe, a fim de nortear a conduta social da
filha no local em que residem.
aos princípios morais e éticos ensinados pelo meio
social ao qual a personagem se vincula e que se
encontram por ela internalizados.

CONCURSO PÚBLICO – PMDF

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

Handling the negotiation strategy and the relations
with European Union countries and institutions.
Maintaining relations between the United Kingdom
and Brazil during the process of the United
Kingdom’s exit from the European Union.
Coordinating the vote that will decide if the United
Kingdom will leave the European Union.
Convincing the British people that leaving the
European Union is a bad idea.
Asking the Brazilian Government to assist in the
process of the United Kingdom leaving the European
Union.
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QUESTÃO 11 ______________________

(C)

For how many, years has Alex Ellis been chief of the British
Mission in Brazil?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

1.3
2.8
3.5
4.7
10

(E)

A

Text 5 to answer questions 12 and 13.

Prevenção, repressão e apuração dos ilícitos
ambientais, por meio de unidades de policiamento
florestal e de delegacias policiais especializadas, sem
prejuízo das ações dos demais órgãos de fiscalização
especializados.
Garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos
e das entidades públicas, especialmente das áreas
fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e
ocupação do solo e de patrimônio histórico e cultural
do Distrito Federal.
Guardas externas da sede do Governo do Distrito
Federal, prédios e instalações públicas, residências
oficiais, estabelecimentos de ensino público, prisionais
e de custódia, das representações diplomáticas
acreditadas junto ao Governo brasileiro, assim como
organismos internacionais sediados no Distrito Federal.

C
AD

QUESTÃO 15_______________________

QUESTÃO 12 ______________________

De acordo com o disposto na Lei no 7.289/1984, que dispõe
sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, e
com as respectivas atualizações posteriores, assinale a
alternativa correspondente à hipótese de transferência para a
reserva remunerada, ex officio, relativa à idade-limite.

According to the comic strip, the boy

(A)

is angry because he fell.
still wants to save the day.
thinks that someone else should help him get up.
has superpowers.
thinks his tiger is a good assistant.

QUESTÃO 13 ______________________
After the boy falls, the tiger

(C)

(D)

VA

(E)

helps him free himself.
laughs at him.
attacks him.
hugs him.
is curious about the job.

O

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

AP

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PR

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À PMDF
Questões de 14 a 20

QUESTÃO 16_______________________
Em relação ao Quadro de Oficiais Policiais Militares
Capelães (QOPMC), conforme disposições contidas na Lei
no 12.086/2009, assinale a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 14 ______________________
Considerando as disposições vigentes contidas na Lei
Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa que
corresponde a uma competência nela expressamente prevista
com a participação da Polícia Militar do Distrito Federal.
(A)

(B)

Segurança pessoal aos candidatos a Governador e
Vice-Governador, a partir da homologação de sua
candidatura.
Polícia ostensiva de prevenção criminal, de
radiopatrulha aérea, terrestre, lacustre e fluvial, de
trânsito urbano e rodoviário e de proteção ao meio
ambiente, bem como as atividades relacionadas com
a preservação e a restauração da ordem pública e a
proteção à fauna e à flora.

CONCURSO PÚBLICO – PMDF

Quando o Coronel da Polícia Militar atingir seis anos
de permanência no posto, desde que conte com mais
de 30 anos de serviço.
Para os Quadros de Policiais Militares Capelães, 63
anos, para o posto de Tenente-Coronel.
Para os Quadros de Policiais Militares de
Administração e de Oficiais Policiais Militares
Especialistas, 61 anos, para o posto de
Tenente-Coronel.
Para os Quadros de Policiais Militares Capelães,
63 anos, para o posto de Coronel.
Quando o policial militar contar com 35 anos
de serviço.

LI

Available at: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/5a/d3/1e/
5ad31e9b8edd63d45010a291727a2fa0.gif>. Access on: 9 Jan. 2017.

(B)

(C)

(D)
(E)

O candidato frequentará o curso inicial de carreira
como aluno, na condição de Aspirante-a-Oficial, e, se
não concluir, com aproveitamento, o curso inicial de
Carreira, será demitido ex officio ou licenciado,
conforme o caso, sem direito a qualquer remuneração.
Ato do Poder Executivo federal estabelecerá as áreas
específicas de formação a serem exigidas para
matrícula nos cursos de formação para a carreira.
É de 48 meses o interstício para promoção nos postos
de Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente, Capitão,
Major e Tenente-Coronel do referido Quadro.
Dos postos de Segundo-Tenente a Tenente-Coronel,
o efetivo máximo previsto é de 10 integrantes.
O limite de ingresso anual é de dois postos.
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QUESTÃO 17 ______________________

QUESTÃO 20_______________________

De acordo com o disposto no Decreto no 7.165/2010, assinale
a alternativa correspondente à função que poderá ser exercida
por qualquer tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito
Federal.

A respeito da Lei no 6.450/1977, que dispõe sobre a
organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal, e
considerando a posterior edição da Lei no 12.086/2009,
assinale a alternativa que apresenta dispositivo vigente.
(A)

(B)

QUESTÃO 18 ______________________

(D)

PR

(E)

(D)

AP

(C)

VA

(B)

Coordenação: grau de autoridade atribuído à chefia do
órgão responsável pela segurança pública para
acompanhar a execução das ações de manutenção da
ordem pública pelas polícias militares, de forma a não
permitir desvios do planejamento e da orientação préestabelecidos, possibilitando o máximo de integração
dos serviços policiais das unidades federativas.
Fiscalização: ato ou efeito de harmonizar as
atividades e conjugar os esforços das polícias
militares para a consecução das respectivas
finalidades comuns estabelecidas pela legislação,
bem como de conciliar suas atividades com as do
Exército, com vistas ao desempenho das missões da
polícia militar.
Agregação: é a situação em que se encontra o
policial militar a serviço de órgão ou autoridade a
que não esteja diretamente subordinado.
Dotação: quantidade de determinado material, cuja
posse pelas polícias militares é autorizada pelo
Ministério do Exército, visando ao perfeito
cumprimento das missões da polícia militar.
À disposição: conjunto de medidas, incluindo
instrução, adestramento e preparo logístico, para
tornar uma organização policial-militar pronta para
emprego imediato.

O

(A)

(C)

LI

O Decreto no 88.777/1983 trata do Regulamento para as
polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Acerca
desse Decreto, assinale a alternativa que apresenta a
definição correta.

(E)

DIREITOS HUMANOS
Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21_______________________
Em relação ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos
(CNDH), tal como disciplinado pela Lei Federal
no 12.986/2014, é correto afirmar que
(A)

QUESTÃO 19 ______________________
Segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, é assegurada ao
policial militar, policial civil e bombeiro militar do Distrito
Federal assistência jurídica especializada por meio da
Assistência Judiciária, quando, no exercício da função, se
envolverem em fatos de natureza
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

exclusivamente penal.
penal ou administrativa.
penal, civil ou administrativa.
penal ou civil.
administrativa ou civil.
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A Ajudância-Geral tem a seu cargo o serviço de
embarque
da
Corporação
e
as
funções
administrativas do Comando-Geral, considerado
como Unidade Administrativa como um todo.
O Comandante-Geral da Polícia Militar, mediante
aprovação do Ministério do Exército, poderá criar
Comandos de Policiamento de Área (CPA), sempre
que houver necessidade de agrupar unidades
operacionais, em razão da missão e objetivando a
coordenação e o controle dessas unidades.
A Polícia Militar do Distrito Federal, instituição
permanente, fundamentada nos princípios da
hierarquia e da disciplina, essencial à segurança
pública do Distrito Federal e ainda força auxiliar e
reserva do Exército nos casos de convocação ou
mobilização, organizada e mantida pela União nos
termos previstos na Constituição Federal,
subordinada ao Governador do Distrito Federal,
destina-se à polícia ostensiva e à preservação da
ordem pública no Distrito Federal.
Respeitado o efetivo fixado em lei específica, cabe
ao Governador do Distrito Federal aprovar, mediante
decreto, os Quadros de Organização (QO),
elaborados pelo Comando-Geral da Corporação e
submetidos à apreciação do Ministério do Exército.
O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal será
fixado em lei específica – Lei de Fixação de Efetivos
– mediante proposta do Governador do Distrito
Federal, ouvido o Ministério do Exército.

A

Subchefe do Estado-Maior.
Titular de Departamento.
Titular de Comando de Policiamento Regional.
Titular de Diretoria.
Titular da Auditoria.

C
AD

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)

(D)

(E)

o Plenário do CNDH poderá nomear consultores ad
hoc, sem remuneração, com o objetivo de subsidiar
tecnicamente os debates e os estudos temáticos.
as resoluções do CNDH serão tomadas por
deliberação de 2/3 dos respectivos conselheiros.
o exercício da função de conselheiro do CNDH, que
constitui serviço de relevante interesse público, será
remunerado.
o CNDH tem por finalidade a promoção e a defesa
dos direitos humanos, exclusivamente mediante
ações preventivas das condutas e das situações de
ameaça ou violação desses direitos.
constituem direitos humanos sob a especial proteção
do CNDH os direitos e as garantias fundamentais,
previstos nos tratados internacionais celebrados pela
República Federativa do Brasil a partir de 1988.
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QUESTÃO 22 ______________________

(C)
(D)

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) é
integrado pelo(s) seguinte(s) membro(s):

(E)

(D)
(E)

QUESTÃO 23 ______________________
Assinale a alternativa que apresenta órgãos do Conselho
Nacional dos Direitos Humanos (CNDH).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Presidente, o Vice-Presidente, o Corregedor e o
Plenário.
O Plenário e a Comissão de Violações de Direitos
Humanos.
O Plenário, as Comissões, as Subcomissões e a
Secretaria Executiva.
O Plenário e a Secretaria Especial das Crianças,
Mulheres e de Prerrogativas Carcerárias.
A Presidência, o Plenário e as duas Turmas deste.

Considerando o proposto por Herbert Simon, importante
teórico do processo decisório, assinale a alternativa que
exemplifica uma decisão não programada.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

PR

(C)

valem para as contravenções penais, mas não se
aplicam à execução da pena.
também se aplicam à execução da pena, mas não se
aplicam às medidas de segurança.
lex praevia significa que a lei primeiro precisa entrar
em vigor e só vale para fatos ocorridos a partir da
respectiva vigência, exceto se for lei de exceção.
lex rationabilis é um postulado que se relaciona à
máxima segundo a qual “a lei, ainda que irracional,
sendo clara, tem de ser aplicada”.
lex determinata, por força do princípio da
determinabilidade, refere-se às normas criminais, que
devem descrever fatos passíveis de comprovação
em juízo.

O

(A)

VA

Quanto à aplicação da lei, no Estado Democrático de Direito,
pode-se afirmar que, segundo a Convenção Americana de
Direitos Humanos, são identificáveis nove dimensões do
princípio da legalidade, disciplinadas no art. 9o da
Convenção, quais sejam: lex scripta, lex populi, lex certa, lex
clara, lex determinata, lex rationabilis, lex stricta, lex
praevia e nulla lex sine iniuria. Acerca das dimensões de
garantia, emanadas da legalidade criminal, é correto
afirmar que

(D)

(E)

QUESTÃO 25 ______________________
Acerca da aplicação da lei no Estado Democrático de Direito,
diz-se comumente que o postulado do devido processo legal
teve origem na(o)
(A)
(B)

Manual de instruções.
Lançamento de produtos.
Rotina administrativa.
Lançamento contábil.
Procedimentos operacionais.

QUESTÃO 27_______________________
De acordo com a Lei no 12.527/2011, qual autoridade pode
classificar uma informação como ultrassecreta?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

AP

QUESTÃO 24 ______________________

QUESTÃO 26_______________________

A

(C)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 26 a 60

C
AD

(B)

um representante do Conselho Nacional dos
Defensores-Gerais da Defensoria dos Estados e da
União.
um representante da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial.
dois representantes cidadãos de notório saber
jurídico, indicados pelo Congresso Nacional.
um representante de entidade de magistrados.
um representante da Procuradoria-Geral de Justiça.

LI

(A)

Convenção de Filadélfia, de 1787.
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
de 1789.
Declaração Universal dos Direitos Humanos,
de 1948.

Presidente da Funasa.
Presidente do Ibama.
Diretor Geral da Polícia Federal.
Presidente da Caixa Econômica Federal.
Chefe de missão diplomática permanente no exterior.

QUESTÃO 28_______________________
A Lei de Acesso à Informação dispõe que, caso não seja
possível conceder acesso imediato à informação requerida, o
órgão ou a entidade que recebeu o pedido tem um prazo para
disponibilizá-la, indicar as razões de recusa do pedido ou
comunicar que não possui a informação. Qual é o limite
desse prazo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5 dias úteis.
10 dias úteis.
Não superior a 10 dias.
Não superior a 20 dias.
Não superior a 30 dias.

QUESTÃO 29_______________________
A Constituição Federal prevê, como direitos sociais,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

educação, transporte e lazer.
água, saúde e trabalho.
energia elétrica, segurança e previdência social.
assistência aos desamparados e proteção
maternidade e à juventude.
proteção à paternidade e à infância.

Magna Carta do Rei João Sem-Terra, de 1215.
Código de Hamurabi, datado de 1772 a.C.,
aproximadamente.
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à

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de eficácia plena.
de eficácia contida.
de eficácia limitada.
sem eficácia constitucional, embora com eficácia social.
com eficácia social dedutível ou restringível.

(D)

(E)

QUESTÃO 33_______________________
No que se refere às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, assinale a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 31 ______________________

(D)

PR

(E)

(C)

(D)

(E)

AP

(C)

VA

(B)

compreende educação, arquitetura e gestão de
trânsito que assegurem ao cidadão o direito à
impecável mobilidade urbana.
compete, no âmbito da União, aos respectivos órgãos
ou às entidades executivas e aos seus agentes de
trânsito, estruturados em carreira na forma do
decreto regulamentar.
compreende a educação, a engenharia e a
fiscalização de trânsito, além de outras atividades
previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito
à mobilidade urbana eficiente.
compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, aos respectivos órgãos ou às
entidades executivas e aos seus agentes de trânsito,
mediante convênio com a União, na forma da
Constituição.
compete aos municípios, mediante convênios e
auxílio da União e dos respectivos Estados.

O

(A)

(B)

QUESTÃO 34_______________________
Atuação revocatória de controle administrativo é a que
(A)
(B)

(C)

QUESTÃO 32 ______________________
(D)

Em caso de danos a terceiros, há garantias previstas
constitucionalmente e reconhecidas pela doutrina aos agentes
das pessoas jurídicas de Direito Público. Assinale a
alternativa que apresenta uma dessas garantias.
(A)

(B)

Responsabilidade objetiva, que garante que os
agentes sejam acionados conjuntamente com a
pessoa jurídica a que pertencem, independentemente
de dolo ou de culpa.
Necessidade de comprovação do dolo ou da culpa da
pessoa jurídica a que pertencem, para, somente
então, em processo específico, responderem em
regresso àquela.
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As empresas públicas e as sociedades de economia
mista federais têm privilégio de foro perante a
Justiça Federal.
As sociedades de economia mista federais não gozam
de privilégio de litigar perante a Justiça Federal.
A despeito de serem regidas pelo Direito Privado, o
capital das empresas públicas e das sociedades de
economia mista é exclusivamente público.
As empresas públicas organizam-se necessariamente
na forma de sociedade anônima, enquanto, para as
sociedades de economia mista, não existe modelo
específico.
Por terem capital exclusivamente público, as
empresas
públicas
devem
organizar-se
necessariamente na forma de sociedade anônima.

LI

A Emenda Constitucional no 82/2014 incluiu o § 10 no artigo
144, capítulo III (Da Segurança Pública), do título V (Da
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas) da
Constituição Federal. Segundo essa recente alteração
constitucional, a segurança viária, exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do respectivo patrimônio nas vias públicas,

Responsabilização objetiva, que se caracteriza pelo
fato de que, primeiro, deve ser acionada a pessoa
jurídica à qual pertence e, somente então, em
processo específico, proceder-se à devida apuração
da culpa administrativa do agente.
Necessidade de comprovação de dolo ou de culpa em
processo específico no regresso da pessoa jurídica a
que pertence.
Responsabilização objetiva, que se caracteriza pela
apuração própria em processo específico, no qual se
prescinde da comprovação de dolo ou de culpa do
agente.

A

A Emenda Constitucional no 92/2016 alterou os artigos 92 e
111-A da Constituição Federal para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, além
de alterar os requisitos para o provimento dos cargos de
Ministros desse Tribunal e modificar a respectiva
competência. Acerca da aplicabilidade das normas
constitucionais, considerando o clássico pensamento de José
Afonso da Silva (Aplicabilidade das Normas Constitucionais,
8ª Ed., 2012), classifica-se a Emenda Constitucional
no 92 como norma

(C)

C
AD

QUESTÃO 30 ______________________

(E)

visa a eliminar a ilegalidade pelo desfazimento de
uma relação administrativa.
interrompe o processamento da manifestação da
vontade
da
Administração
ou
retira-lhe
temporariamente
a
exequibilidade
do
ato
administrativo.
visa a desconstituir uma relação administrativa válida,
mas em que se tenha constatado, em ulterior
reavaliação do interesse público, a impossibilidade de
continuidade de oportunidade ou a inconveniência da
respectiva manutenção.
visa a reexaminar as relações administrativas em face
de possíveis desconformidades, de legalidade ou
de mérito.
reitera a legalidade do ato administrativo,
reafirmando o respectivo juízo de possibilidade, de
conveniência e de oportunidade.
Área livre
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QUESTÃO 35 ______________________

QUESTÃO 40_______________________

Considere hipoteticamente que um cidadão ingressou no
interior de um mercado, subtraiu um litro de leite e foi ao
encontro dos respectivos filhos. De imediato, abriu a caixa de
laticínio e repartiu o conteúdo entre todos. Nessa hipótese,
não houve crime, segundo o princípio da

É afiançável, segundo a Constituição Federal e o Código de
Processo Penal, o crime de

insignificância.
ofensividade.
humanidade da pena.
fragmentariedade.
culpabilidade.

QUESTÃO 41_______________________

Considere um cidadão que se embriaga com o objetivo de
cometer um crime. Nessa hipótese, segundo a legislação
penal vigente e a doutrina em relação ao tema, há
embriaguez

A respeito da aplicação do Direito Penal Militar, conforme as
normas aplicáveis previstas no Decreto no 1.001/1969,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
acidental por força maior.
voluntária.
culposa.
acidental por caso fortuito.
preordenada.

(D)

(C)
(D)
(E)

atentado violento ao pudor.
satisfação de lascívia mediante presença de criança
ou adolescente.
rufianismo.
estupro de vulnerável.
assédio sexual.

VA

(A)
(B)

QUESTÃO 38 ______________________

PR

O

O inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela
autoridade policial para obtenção de elementos que apontem a
autoria e comprovem a materialidade das infrações penais
investigadas, subsidiando, assim, o Ministério Público e o
ofendido no oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. É
característica do inquérito policial o (a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

contraditório.
oficiosidade.
disponibilidade.
indispensabilidade.
arbitrariedade.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

resistência.
abandono de posto.
recusa de obediência.
deserção.
insubmissão.

QUESTÃO 43_______________________
A perda de posto e de patente resulta de condenação à pena
privativa de liberdade por tempo superior a
(A)
(B)
(C)

dois anos e importa a perda das condecorações.
dois anos e não importa a perda das condecorações.
quatro anos e não importa a perda das
condecorações.
quatro anos e importa a perda das condecorações.
oito anos e importa a suspensão das condecorações.

QUESTÃO 44_______________________

Segundo a Constituição Federal, a função primacial da
Polícia Militar é a função
deliberativa.
ostensiva.
administrativa.
repressiva.
paliativa.

Considere hipoteticamente que as férias de um policial
militar findaram em 12 de janeiro de 2017, no entanto ele
não compareceu ao serviço dessa data em diante. Nesse caso,
a conduta do policial militar configura crime de

(D)
(E)

QUESTÃO 39 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 42_______________________

AP

Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com
menor de 14 anos de idade configura

O local do crime é apenas onde se desenvolveu a
atividade criminosa, no todo ou em parte.
A lei posterior que, de qualquer forma, favorecer o
agente, retroagirá se já tiver sobrevindo sentença
condenatória irrecorrível.
A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o
período da respectiva duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao
fato praticado durante a respectiva vigência.
A Constituição Federal admite crime sem lei anterior que
o defina, bem como pena sem prévia cominação legal.
O tempo do crime engloba o momento da ação ou
omissão, bem como onde se produziu o resultado.

LI

(E)

QUESTÃO 37 ______________________

A

QUESTÃO 36 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

racismo.
tortura.
tráfico de drogas.
terrorismo.
furto.

C
AD

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considere hipoteticamente que militares se reuniram e se
negaram a cumprir ordem manifestamente legal de superior
hierárquico, além de agir contra a referida ordem. Nesse
caso, está configurado o crime de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

revolta.
omissão de lealdade militar.
apologia de fato criminoso.
organização de grupo para a prática de violência.
motim.
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QUESTÃO 45 ______________________

(D)

Segundo o art. 20 do Código de Processo Penal Militar, o
inquérito policial militar deve findar em

(E)

(D)

(E)

QUESTÃO 46 ______________________
A ação penal militar somente pode ser exercida pelo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As cartas de Inácio de Antioquia são uma joia da literatura
cristã e uma das peças mais importantes da história antiga,
ricas de ensinamentos a respeito da vida cristã da Igreja.
Qual é a ideia mestra da doutrina dessas cartas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 50_______________________
A teologia pastoral é a (o)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ministério da Justiça.
Ministério Público Militar.
Ministério Público do Trabalho.
Superior Tribunal Militar.
Ministério Público Estadual.

vida de oração dos fiéis.
moralidade dos métodos contraceptivos.
comportamento dos fiéis.
relação entre fé e prática.
relação da Igreja com o mundo.

QUESTÃO 51_______________________

AP

QUESTÃO 47 ______________________

Unidade.
A vinda tardia de Cristo.
Refutação do gnosticismo.
Pregação.
Apologia do cristianismo.

A

(C)

QUESTÃO 49_______________________

C
AD

(B)

quarenta dias, se o indiciado estiver preso, contado
esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem
de prisão.
noventa dias, quando o indiciado estiver solto,
contados a partir da data em que se instaurar
o inquérito.
vinte dias, se o indiciado estiver preso, contado esse
prazo a partir do dia em que se executar a ordem
de prisão.
cento e vinte dias, quando o indiciado estiver solto,
contados a partir da data em que se instaurar
o inquérito.
trinta dias, se o indiciado estiver preso, contado esse
prazo a partir do dia em que se executar a ordem
de prisão.

LI

(A)

expedir mandados de prisão, quando julgar a medida
útil para a elucidação das infrações penais que
estejam ao respectivo cargo.
encaminhar o inquérito policial militar, quando não
houver prova cabal da materialidade ou indícios
suficientes de autoria para que o Ministério Público
Militar solicite o arquivamento dos autos perante o juízo.

O que é sentença dogmática?

Em relação às nulidades no processo penal militar, assinale a
alternativa correta.

(C)

PR

(D)

VA

(B)

As partes poderão arguir nulidade a que tenham dado
causa ou para que tenham concorrido, ou referente à
formalidade cuja observância só à parte contrária
interessa a suspensão temporária de posto e patente.
O silêncio das partes sana os atos nulos, se ele se
tratar de formalidade de seu exclusivo interesse, bem
como de nulidades absolutas.
A falta de citação não é uma hipótese de nulidade,
pois, de regra, o processo penal militar tramita à
revelia do réu.
Nenhum ato será declarado nulo se não resultar em
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Será declarada a nulidade de ato processual que não
houver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa.

O

(A)

(E)

QUESTÃO 48 ______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A infalibilidade papal.
Os atos administrativos do Papa.
As doutrinas de fé obrigatórias.
As encíclicas papais.
Os documentos da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil.

QUESTÃO 52_______________________
A afirmação central da fé é a autocomunicação do mistério
de Deus. Esta acontece, em primeiro lugar, por meio de Jesus
Cristo. Isso é denominado mistério da (dos)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

encarnação.

santíssima trindade.
graça.
sacramentos.
confissão.

QUESTÃO 53_______________________

Uma competência da Polícia Judiciária Militar é
(A)

(B)
(C)

apurar os crimes militares e civis de toda ordem, bem
como os que, por lei especial, estão sujeitos à
jurisdição militar, e a respectiva autoria.
cumprir os mandados de prisão expedidos pela
Justiça Militar e pela Justiça Civil.
prestar aos órgãos e aos juízes da Justiça do Trabalho
as informações necessárias à instrução e ao
julgamento dos processos criminais, bem como
realizar as diligências que por eles forem requisitadas.
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A justificação é uma dimensão da graça de importância
fundamental. O favor de Deus é efetivamente concedido ao
homem pecador, e neste se mostra a iniciativa divina.
Assinale a alternativa que apresenta a tese teológica descrita.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tese apostólica.
Antropologia teológica.
Primado da graça.
Primado petrino.
Primus inter pares.

CAPELÃO SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA – TIPO “U”

PÁGINA 9/12

QUESTÃO 54 ______________________

QUESTÃO 58_______________________

Duas grandes tradições bíblicas, a Hebraica e a Septuaginta,
apresentam distinções entre si. Acerca dessas tradições,
assinale a alternativa correta.

O ramo da filosofia que se ocupa do estudo do conhecimento
humano e das respectivas natureza, fonte e limitações é o (a)

(D)

(E)

QUESTÃO 55 ______________________
Os escritos teológicos de Hildegarda de Bingen

(D)
(E)

pertencem à área da cristologia e à da espiritualidade.
exortavam as pessoas à reforma espiritual da igreja.
exortavam um grupo de eremitas à reforma
espiritual.
pertencem à espiritualidade e à missiologia.
tinham como objetivo inaugurar uma nova corrente
de pensamento religioso.

VA

QUESTÃO 56 ______________________
O “sim” de Maria no momento da Anunciação denota uma
admirável confiança em Deus. A graça cruzou o caminho
dela. A partir desse “sim” Maria tornou-se

O

a corredentora da humanidade.
mãe da humanidade.
da Igreja.
Imaculada Conceição.
redimida em Cristo.

PR

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 57 ______________________
Para analisar os sonhos, Freud toma como método anotar
tudo o que vier à cabeça com base em cada imagem que o
sonho contenha. Muitas coisas lhe vêm à cabeça. O sonho
apresenta o conteúdo manifesto, aquele do qual nos
lembramos, e um outro conteúdo que aparece na medida em
que se deixa a mente vagar pelas imagens do sonho, em
associação com o manifesto. Esse outro é chamado conteúdo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 59_______________________
Em Gálatas, há um resumo do que foi o Concílio de
Jerusalém:
“Deus não faz acepção de pessoas – de qualquer forma, os
notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a
mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a
Pedro o dos circuncisos”.
A temática central desse Concílio foi a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

salvação pela lei.
liberdade dada por Cristo.
centralidade da circuncisão.
ressurreição e a lei.
unidade do judaísmo rabínico e o cristianismo.

QUESTÃO 60_______________________

AP

(A)
(B)
(C)

relativismo.
ceticismo.
dualismo.
epifenomenalismo.
epistemologia.

A

(C)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

C
AD

(B)

A Bíblia Hebraica é um conjunto de livros sagrados
do judaísmo, escritos em língua hebraica e aramaica
por volta do séc. IV a.C., e constitui-se pelos livros
que compõem a Torá.
A Septuaginta, ou LXX, é a versão grega da Bíblia
Sagrada formada pelo conjunto de livros sagrados do
judaísmo grego. A respectiva tradução para a língua
grega ocorre por volta do séc. IV d.C., e as duas
nuanças que distinguiram essa tradução são a
interpretação e o acréscimo de alguns livros.
A diferença básica entre a Tradição da Bíblia
Hebraica e a Tradição da Septuaginta está na
classificação dos conjuntos de livros.
Na Septuaginta, os livros classificam-se em: a Lei; os
Profetas; anteriores e posteriores; maiores e menores;
e os escritos.
Na Bíblia Hebraica, os Livros classificam-se em: o
Pentateuco; os Livros Históricos; Sapienciais; e
Proféticos.

LI

(A)

Os primeiros cristãos são anunciadores porque têm
consciência de ter um anúncio novo. Os primeiros
missionários cristãos que trabalhavam especialmente em
Israel, ou entre os fiéis da diáspora, não precisavam
proclamar a fé em um Deus único. Acerca do exposto,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O Caráter cristológico será o cerne do anúncio
cristão, o que lhe é próprio o elemento específico que
diferencia: a filiação divina de Jesus Cristo e sua
elevação à dignidade de Kyrios.
O movimento ebionista era uma corrente de
pensamento judeu-cristã que afirmava a divindade de
Jesus, reconhecendo-o como Homem-Deus.
O movimento marcionista era muito valorizado pelos
primeiros padres, por proclamar a redenção realizada
por Jesus por misericórdia de Deus Pai.
A Salvação estava ligada à estirpe e à lei de Moisés,
bem como à fé em Cristo morto e ressuscitado,
diante de quem judeus e gentios estão no mesmo
plano.
O movimento conhecido como docetismo gnóstico
afirmava que Jesus não recebeu nada de corpóreo,
pois não nasceu de Maria, mas por meio dela.
Área livre

programado.
neurótico.
dissimulado.
latente.
abstrato.
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PROVA DISCURSIVA
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva.

C
AD

QUESTÃO DISCURSIVA

A

• A prova discursiva é composta por 1 (uma) questão discursiva.
• A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada de material
transparente.
• A folha de resposta da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o apropriado,
nenhuma palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova.
• A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da
prova do candidato.
• A folha de resposta é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva.
• O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova
discursiva.
• A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas.

Leia, com atenção, o texto a seguir.

AP

LI

A morte no século 21 é vista como tabu, interdita, vergonhosa; por outro lado, o grande desenvolvimento da medicina
permitiu a cura de várias doenças e um prolongamento da vida. Entretanto, este desenvolvimento pode levar a um impasse
quando se trata de buscar a cura e salvar uma vida, com todo o empenho possível, em um contexto de missão impossível: manter
uma vida na qual a morte já está presente. Esta atitude de tentar preservar a vida a todo custo é responsável por um dos maiores
temores do ser humano na atualidade, que é o de ter a sua vida mantida às custas de muito sofrimento, solitário em uma UTI, ou
quarto de hospital, tendo por companhia apenas tubos e máquinas. É nesse contexto que surge a questão: é possível escolher a
forma de morrer? Observa-se o desenvolvimento de um movimento que busca a dignidade no processo de morrer, que não é o
apressamento da morte, a eutanásia, nem o prolongamento do processo de morrer com intenso sofrimento, a distanásia.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pusp/v14n2/a08v14n2.pdf.>. Acesso em: 2 mar. 2017, com adaptações.

Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o
tema “Eutanásia: é possível decidir a hora certa de morrer”, abordando necessariamente os seguintes tópicos:
o direito de decidir sobre sua própria morte;
questões éticas sobre a morte;
homicídio ou fim de um sofrimento; e
possível legalização da eutanásia no Brasil.

VA

a)
b)
c)
d)

PR

O
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Figura ampliada do Texto 3.
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