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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões que compõem a prova objetiva numeradas
seqüencialmente e 5 (cinco) questões que compõem a prova discursiva.

•

E receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.


1-

Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja
correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.

2-

Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre
alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.

4-

O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.

5-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.

6-

A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às
respostas.

7-

Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma

8-

Você dispõe de

9-

O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do

alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.



para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade,

mas controle seu tempo.
seu início.
10-

O candidato ao encerrar esta prova entregará ao fiscal de sala, a folha de respostas da prova objetiva e da prova discursiva
devidamente assinadas juntamente com o caderno de provas, podendo reter para si apenas a folha para anotação de suas
respostas das provas objetivas que será fornecida pela AOCP.

!"!$#%
12-
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Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis,
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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a)
b)
c)
d)
e)

A honestidade policial e o respeito às condutas éticas da
profissão é um fator que contribui negativamente para que
a violência não se generalize e transforme o país em um
verdadeiro caos.
O que se percebe na realidade brasileira é uma inversão de
valores em que, a violência é combatida com mais violência
ainda, fato esse que em termos de combate à criminalidade
tem sua efetividade também invertida.
Os índices de mortes frutos da violência urbana brasileira
são comparáveis, e muitas vezes superiores, ao de nações
em guerra.
Embora o estatuto do desarmamento tenha entrado em
vigor, o total de homicídios no país por armas de fogo
continua espantoso.
O anseio por vingança e solução dos crimes que espantam
o país revela um prisma de exigência de medidas cada vez
mais conservadoras, um misto de olho por olho, dente por
dente com a justiça brasileira.

b)
c)
d)
e)

A posse de Ricardo Teixeira, reeleito para a presidência da
CBF como único candidato.
A inclusão de Dunga como membro benemérito da FIFA
A nomeação de Ricardo Teixeira como representante
brasileiro do Comitê executivo da FIFA.
A escolha do Brasil para a realização das próximas
Olimpíadas.
A divulgação do resultado da votação que decidiu o paíssede da Copa do Mundo de 2014.

Ônibus 174.
Cidade de Deus.
Bicho de sete cabeças.
Tropa de Elite.
Ó pai, ó.
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Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Todas.

a)

A descoberta pela estatal brasileira, a Petrobrás, de novas
reservas de petróleo na Argentina.
A confirmação de uma descoberta de grande reserva de
petróleo e gás na bacia de Santos.
A retomada da exploração do Gás Natural da Bolívia
O acordo com países do Oriente Médio para a
exclusividade de exploração das bacias petrolíferas
descobertas pela Petrobrás nesses países.
O ingresso da estatal venezuelana PDVSA na OPEP após
descoberta de bacias marítimas de petróleo.
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Apenas I está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
Apenas II estão corretos.
Nenhum está correto.
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Winnipeg.
Mar del Plata.
Santo Domingo.
Havana.
Cali.
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b)
c)
d)
e)

Ginástica Artística.
Natação.
Atletismo.
Judô.
Voleibol.
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a)
b)
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Presidente Lula.
Técnico Bernadinho.
Ministra do Turismo, Marta Suplicy.
Vanderley Cordeiro de Lima, responsável pela tocha.
Técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Dunga.
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Fernando Meirelles
Ângela Gudaguin
Tasso Jereissati
b) Guido Mantega
Aldo Rebelo
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
Todas estão corretas.
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Severino Cavalcanti.
José Dirceu.
José Alencar.
Henrique Meirelles.
Antônio Palocci.
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a)
b)
c)
d)
e)

Luís Felipe Scolari.
Bernadinho.
Romário.
Dunga.
Bebeto.

a)

O Cardeal Joseph Ratzinger é o sucessor de João Paulo II,
que comandou os católicos entre 1979 e 2005 e induziu
uma guinada conservadora Vaticano.
Pode-se dizer que o catolicismo, na atualidade, afastou-se
de temas da realidade dos fiéis ou se contrapôs a posições
aceitas ou não mais tão reprimidas pela sociedade, a
exemplo de cada vez mais radical posição do vaticano
sobre o uso da camisinha, o aborto e a união civil entre
homossexuais.
A retomada conservadora da Igreja Católica era
necessária, segundo seus adeptos, para reavivar a força do
papel evangelizador da Igreja Católica.
Apesar da guinada conservadora característica de Bento
XVI, não podemos ilustrar a vida do mesmo ao Brasil como
uma “contra-reforma”, pois, o Brasil foi e é o maior país
católico do mundo e esse número de adeptos nas últimas
décadas aumentou e tende a aumentar exponencialmente.
É perceptível no Brasil um contraste entre a vinda, em
1980, de João Paulo II ao Brasil e a vinda do Papa Bento
XVI. Naquele ano João Paulo II encontrou um país
sacudido pela efervescência sindical. Hoje, para atrair
público, as comemorações do 1º de maio precisam
contratar artistas e fazer sorteios.
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b)

c)

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.
Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.
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e)
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Os números da popularidade do presidente Lula continuam
muito elevados, no entanto, tal prestígio apresentam
indícios de queda, o que pode significar um “sinal amarelo”
para o presidente.
Em virtude das duras críticas e escândalos em seu
governo, o governo Lula possui um apoio muito menor ao
de Fernando Henrique Cardoso em seu segundo mandato.
Um dos escândalos como o “mensalão” não causou
desgaste algum na imagem e integridade do Presidente
Lula.
Os escândalos e irregularidades desvendadas por diversas
ações da Polícia Federal não estão vinculadas direta ou
indiretamente ao presidente Lula, o que justifica o fato de
seu índice de popularidade permanecer praticamente
inalterado.
A “adoração” ao presidente Lula não está vinculada às suas
políticas assistencialistas como Bolsa Escola, Bolsa
Família, dentre outros.

!$²

a)
b)
c)
d)
e)

!ú

a)
b)
c)
d)
e)

!

uÙ_  _N¬fYH , f.ð ¤ H © ._fz. ¼",,$á6
D  _.. ¢$.¨ã$ã«. ¢"Ì k¦¤¨f, k. Ë ×,6
L¤C.¤7.á6ñ. ¢K¹¦,<ÜS"1 .¤7.6ó  H ¤¨Ë ", 6 "
j.V¤C". 1f1á
 P1± ú P1"±"±"² O
D¯ +v ø
D :+L$",8"o
,8,( / +, / +,8"Z+^/ X+\"./ 8,( +\( +68$_/ 2
E
0"M 6+$4i
D u£i 2./ 59+8 E ,8"+/3jW 57:35@0"8.+0/ ).K05L
2./ 59+8  E2./ 0j-+(  / +,/ )g,/ ( +/ xD
MM
D
592/ 59+,8" 8"+/ o,-+).L+,8>?"HB++f2,+
).H5C )/ oñ8?Y+$2+z-0"+/ ,z-+K_$9),+Y,5
E
M M M 52./ 59+8j-, 6/ ).r6/ D
D
-.+$";( / ).+).*-+,( a52/ 59+8" ,8"+/ñ+f2,+
+/ 8, 0/ @+5Ï,5é559+,8A+5é+*@^,2+,68
+$2,S8).+$=+8"./ 2S-ñ0B8"),06/ "+"3,++k=B/
+,80":+>).
-+W (  +57-.+r,6/ oÃ68,( / "|+
 -.:.( / 0/ r,/ 9ù.?" æ6/ ù.6D
"?C0B6+
Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
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O mensalão foi montado para custear campanhas eleitorais
e comprar apoio político partidário dos outros partidos, com
o objetivo de garantir a permanência do PT no poder.
Marcos Valério não foi a julgamento, uma vez que, as
agências SMPB e DNA não estavam envolvidas no
esquema.
José Dirceu, ex-ministro da casa civil, era considerado o
“chefe” da organização criminosa.
Outros nomes como José Genoíno, Delúbio Soares e Silvio
Pereira ocupavam cargos no Partido dos Trabalhadores e
no esquema do mensalão.
A central da lavagem do dinheiro utilizado no esquema,
tanto no Brasil como no exterior, tinha no Banco Rural o
meio para concretizar a lavagem.
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c)
d)

e)
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c)

IPI – Imposto sobre produtos Industrializados.
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurícia.
ISS – Imposto sobre serviços de qualquer natureza.
CPMF – Contribuição Provisória sobre a movimentação
Financeira.
COFINS – Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social.
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Argentina
Venezuela
Paraguai

d) Uruguai
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Foi um questionamento feito pelo rei da Espanha. Logo, as
aspas indicam a mudança de interlocutor no texto.
Foi um questionamento feito pela autora do texto e as
aspas reforçam a fala dela.
Foi um questionamento feito por Chávez e as aspas
marcam o discurso direto dele.
Foi um questionamento feito por José Luiz Zapatero e as
aspas funcionam como recurso de realce.
Foi um questionamento feito por José María e as aspas são
figurativas.

b)
c)
d)
e)
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a)
b)
c)
d)
e)
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Narrar uma história mesclada de realidade e ficção.
Narrar uma história em que o brasil faça parte do cenário.
Narrar uma história da espanha.
Informar mais um episódio inadequado em que o
presidente da venezuela está envolvido.
Informar fatos corriqueiros em que o rei da espanha está
envolvido.
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a)
b)
c)
d)
e)

A marca da objetividade de quem escreveu o texto.
A marca da subjetividade de quem escreveu o texto.
A marca de estilo do gênero de descrever.
A marca de um novo estilo de mesclar descrição com
dissertação.
Todas as alternativas estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

Inabalável
Excelso
Mesocrático
Ginóforo
Imprudente
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a)
b)
c)

O rei da Espanha agrediu fisicamente Chávez.
A autora do texto defende Chávez o tempo todo.
A autora do texto não concorda com a atitude de Chávez
em relação ao rei da Espanha.
A autora do texto é imparcial quando aborda o assunto em
questão.
Chávez foi ovacionado na Espanha.

d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Venezuelanos discordam do“ cala boca”.
Venezuelanos são indiferentes ao que aconteceu com
Chávez.
O mundo todo está do lado de Chávez.
O mundo todo está contra Chávez.
Venezuelanos também gostariam de dizer o mesmo a
Chávez, ou seja, adverti-lo para medir as palavras.
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Uma personalidade política.
Duas personalidades políticas.
Três personalidades políticas.
Três personalidades do esporte.
Todas as alternativas estão corretas.
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Um desafiador do mundo.
Um autoritário perante o mundo.
Um ditador para o mundo.
Um truão no mundo.
Um fascista para o mundo.

a)
b)
c)
d)
e)
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/dentro / massas / tempo / alheia/
/dentro / olhar / tempo / alheia /
/dentro / massas / alheia / mundo /
/dentro / massas /alheia /agora /
/dentro / massa /alheia / desse /
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