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PORTUGUÊS 

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03. 

Baixa estatura, mobilidade reduzida e articulações inflamadas podem não vir _____ mente 

quando se pensa na sobrevivência do mais apto. Mas a evolução humana pode sugerir outra 

interpretação. Em novo estudo, pesquisadores constataram que, _____ medida que os 

humanos primitivos migravam para os climas mais frios do norte, uma mutação genética que 

reduz a altura em cerca de um centímetro e eleva o risco de osteoartrite em 80% pode tê-los 

ajudado _____ sobreviver _____ mais recente era glacial. Embora algumas características 

dessa mutação possam parecer desfavoráveis agora, elas eram vantajosas para os primeiros 

humanos _____ se aventurarem fora da África há cerca de 60 mil anos. [...] A estatura 

reduzida pode ter ajudado esses humanos pré-históricos a reter calor e impedir a queimadura 

do frio das extremidades, asseguram os autores. A mutação também pode ter reduzido o risco 

de fraturas ósseas mortais causadas por quedas nas superfícies geladas. Mas o mesmo gene 

eleva o risco de artrite na era moderna quando vivemos muito além da idade reprodutiva. O 

estudo examinou variantes do gene GDF5, [...] conhecido por estar envolvido no crescimento 

ósseo e na formação das articulações. Os pesquisadores queriam compreender como as 

sequências de DNA ao seu redor podem afetar a expressão do gene, concentrado na região 

que batizaram de GROW1. Depois de analisar a sequência GROW1 no banco de dados do 

Projeto dos Mil Genomas, uma coleção de sequências de populações humanas do mundo 

inteiro, os pesquisadores identificaram uma mudança em um nucleotídeo, o material básico 

do DNA. A alteração predomina entre europeus e asiáticos, mas é rara em africanos. Para ver 

se a mutação era casual ou se realmente provocou baixa estatura, eles testaram a mudança 

no nucleotídeo em camundongos e viram que ela reduzia o tamanho dos ossos longos, da 

mesma forma como se acredita que ocorre em humanos. [...] “A própria abundância da 

mudança significa que ela poderia contribuir em vários casos de artrite”, dizem os 

pesquisadores. Um paradoxo evolutivo similar pode ser visto na anemia falciforme, 

enfermidade em que um número baixo de glóbulos vermelhos dificulta o transporte adequado 

de oxigênio pelo organismo. Uma variante genética causa um índice elevado da doença em 

populações africanas, mas ela foi favorecida porque também confere proteção contra a 

malária.  

 (Aneri Pattani, 23/07/2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-

noticias/the-new-york-times/2017/07/23/como-a-baixa-estaturaajudou-nossos-ancestrais-a-

sobreviverem-a-era-do-gelo.htm>.)  

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas deixadas no texto.  

a) à – a – à – à – à.  

b) à – a – a – a – a.  

c) à – à – a – à – a.  

d) a – a – à – à – à. 

e) a – à – à – a – a.  
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02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:  

1. Na 4ª linha, “los”, em “...pode tê-los ajudado...”, refere-se a “pesquisadores”. 2. No 5º 

parágrafo, “eles”, em “...eles testaram a mudança no nucleotídeo...”, refere-se a “europeus e 

asiáticos”. 3. Na última linha, “ela”, em “...mas ela foi favorecida...”, refere-se a “variante 

genética”.  

 Assinale a alternativa correta.  

 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 

b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  

  

03 - Na frase “Mesmo que a variante desempenhe um papel pequeno no aumento do 

risco de artrite, o número de pessoas que a possui significa que ela pode ter um efeito 

importante”, estabelece-se uma relação de:  

a) oposição. 

b) comparação. 

c) consequência.  

d) proporção.  

e) concessão.  

  

04 - Assinale a alternativa em que os verbos estão corretamente flexionados.  

a) Se for possível usar anticorpos que reconheceriam a proteína beta-amiloide, essa 

estratégia iria não só melhorar os sintomas como preveniria a progressão da doença.  

b) Se fosse possível usar anticorpos que reconhecem a proteína beta-amiloide, essa 

estratégia irá não só melhorar os sintomas como prevenir a progressão da doença.  

c) Se for possível usar anticorpos que reconhecessem a proteína beta-amiloide, essa 

estratégia ia não só melhorar os sintomas como preveniria a progressão da doença.  

d) Se fosse possível usar anticorpos que reconhecessem a proteína beta-amiloide, essa 

estratégia iria não só melhorar os sintomas como prevenir a progressão da doença.  

e) Se for possível usar anticorpos que reconhecerão a proteína beta-amiloide, essa estratégia 

irá não só melhorar os sintomas como prevenirá a progressão da doença.    

 

05 - De acordo com o texto, os pesquisadores chamaram de “paradoxo evolutivo” o 

fato de:  

a) a mutação estar presente em mais de 50% da população da Europa e ser rara em 

africanos. b) a evolução desenvolver como vantajosa uma mutação que em outros aspectos 

se mostrará desfavorável.  

c) os humanos primitivos terem migrado da África, trocando os climas quentes pelos climas 

mais frios do norte.  

d) ter sido identificada uma mutação no material básico do DNA.  
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e) a mudança do nucleotídeo em camundongos ocorrer da mesma forma que em humanos, 

reduzindo o tamanho dos ossos.  

06 - Assinale a alternativa que está de acordo com a norma padrão.  

a) A exemplo de muitos aspectos da pesquisa evolutiva, é mais fácil descobrir quais 

características foram favorecidas do que explicar o por quê. 

b) A votação do projeto na próxima sexta-feira será decisiva, por que vai revelar o grau de 

comprometimento dos políticos com o pacto contra a violência de gênero. 

c) A medicina não consegue explicar porque a maioria dos fármacos não produz efeito no 

cérebro humano. 

d) Há palavras que se tornam senhas. E muitos as repetem sem saber bem por quê.  

e) Não quis definir sua atividade como propaganda por que a palavra era associada com o 

inimigo alemão, preferindo chamá-la de “relações públicas”.  

  

07 - O parágrafo abaixo dá início a um texto publicado na revista Galileu, edição de 

julho de 2017.  

Especialistas sugerem que existe um horário ideal para se consumir café. Como explica o 

estudo, publicado no periódico Frontiers in Psychology, a cafeína pode ajudar a tornar sua 

memória mais eficiente, mas apenas se consumida nos horários certos.  

Numere os segmentos a seguir, determinando a sequência lógica desse texto.  

(  ) Esse cientista explicou como pessoas mais velhas eram afetadas positivamente pelo 

consumo da substância nos períodos da tarde, momento em que eles se sentiam mais 

cansados. Sherman se propôs então a verificar qual era o padrão em uma amostragem mais 

nova, já que, quando jovens, o ponto de menor disposição física das pessoas é pela manhã. 

(    ) O grupo da tarde, no entanto, não relatou grandes diferenças. 

(   ) A pesquisa, conduzida pela pós-doutoranda da Universidade de Boston, Stephanie 

Sherman, tinha como objetivo investigar as consequências que o café poderia ter em nossa 

memória. A especialista ficou intrigada com o assunto após observar os resultados obtidos 

por um outro pesquisador, Lee Ryan.  

(  ) Ela pediu para que um grupo de voluntários entre 18 a 21 anos comparecessem ao 

laboratório às sete da manhã e outro às duas da tarde, para um teste de memória. Antes de 

cada sessão, ela perguntava aos participantes o quão acordados eles se sentiam. Depois, 

eles recebiam um copo de café: metade recebia a substância pura e a outra recebia a versão 

descafeinada.  

(    ) Nenhum deles, porém, sabia dessa separação. Os resultados mostraram que o grupo da 

manhã que recebeu o café puro se beneficiou da ingestão de cafeína: não só relataram se 

sentirem mais despertos, como também apresentaram melhoras na memória.  

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo   

a) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.  

b) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.  

c) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.  

d) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.  

e) 5 – 3 – 2 – 4 – 1.  
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O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10.  

Com o aumento da ____________ de vida da população, tem sido cada vez maior a 

____________ de doenças neurológicas, atualmente uma importante causa de mortalidade 

no mundo. Apesar dos rápidos avanços na tecnologia médica e na compreensão de como 

funciona o cérebro humano, várias doenças neurológicas, como as de Alzheimer e Parkinson 

e tumores cerebrais, permanecem sem um tratamento eficaz. O problema não se deve à falta 

de fármacos para essas doenças, mas à dificuldade que eles têm em atravessar a barreira 

que separa o sistema circulatório do sistema nervoso central (chamada barreira 

hematoencefálica) e chegar ao local onde devem desempenhar sua ação terapêutica. Embora 

tenha uma vasta rede de vasos capilares, o cérebro é provavelmente um dos órgãos menos 

acessíveis a substâncias que circulam na corrente sanguínea. Isso porque essa barreira 

____________ tem como função proteger o cérebro de substâncias estranhas, como certos 

medicamentos, vírus e bactérias. Um estudo publicado este ano e financiado em parte pelo 

projeto internacional Inpact demonstrou que segmentos específicos (chamados peptídeos) de 

uma proteína presente na camada que envolve o vírus da dengue tipo 2 podem ser usados 

como transportadores de substâncias ____________ da barreira hematoencefálica, sem 

precisar de receptores específicos no cérebro que ‘autorizariam’ sua passagem por essa 

barreira. Em testes com células e com camundongos, observou-se que um peptídeo em 

particular, denominado PepH3, consegue penetrar rapidamente no cérebro, assim como ser 

excretado, o que é extremamente positivo para evitar possíveis efeitos tóxicos associados à 

acumulação do peptídeo nesse órgão. Essa propriedade faz com que o PepH3 possa ser 

usado para transportar substâncias tanto para dentro como para fora do cérebro.  

 (Margarida Martins. Disponível em: 

<http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4930/n/inovacao_no_combate_a_doencas_neur

ologicas>.)  

08 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas deixadas no texto.  

a) espectativa – prevalênscia – semi-permeável – através. 

b) expectativa – prevalência – semipermeável – através.  

c) espectativa – prevalênsia – semipermeável – atravez.  

d) espectativa – prevalência – semi-permeável – atravez.  

e) expectativa – prevalênscia – semi-permeável – atravez.  

  

09 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:  

1. A proteína presente na camada que envolve o vírus da dengue tipo 2 poderá ser utilizada 

para o transporte de fármacos ao cérebro.  

2. As substâncias que circulam na corrente sanguínea não alcançam os numerosos vasos 

capilares do cérebro.  

3. A PepH3 não tem função terapêutica.  

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.  

b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  
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c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  

  

10 - Assinale a alternativa que apresenta um título adequado para esse texto.  

a) O vírus da dengue em seu cérebro.  

b) Doenças neurológicas sem perspectiva de tratamento.  

c) As propriedades terapêuticas dos peptídeos.  

d) As barreiras para a compra de fármacos.  

e) Entrada franca para os fármacos.  

  

11 - Assinale a alternativa em que o elemento sublinhado está empregado conforme a 

norma padrão.  

 

a) Existem muitos casos que o problema é o transporte de substâncias tanto para dentro 

quanto para fora do cérebro.  

b) Nos dias que estamos felizes e otimistas, confiamos mais em nossas capacidades e a 

mente fica mais aberta para enxergar diferentes pontos de vista sobre o que nos preocupa.  

c) O modo que diferentes emoções acionam maneiras opostas de se processar uma mesma 

tarefa foi o tema do experimento realizado por uma universidade italiana.  

d) Há períodos, segundo os autores, que o percentual vai a 15%, 30%, mesmo que as 

incertezas aí sejam significativas.  

e) O modelo também indicou algo que é amplamente observado na natureza: carnívoros são 

mais violentos que herbívoros.  

  

12 - No trecho “Além disso, há deleites livrescos que demandam aprendizado prévio e 

alguma medida de paciência: é preciso certa cancha para desfrutar Homero e nem 

todos chegam prontos a Virgílio”, entre a parte antes dos dois pontos e a seguinte 

estabelece-se uma relação de:  

a) exemplificação.  

b) causalidade.  

c) consequência.  

d) comparação.  

e) contraposição.  

  

13 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.  

a) Também há quem se renda ao mundo, renuncie à ilusão dos livros e diga resignado, que é 

melhor escutar o canto dos pássaros, do que falar com as tais grandes almas que 

encantavam Maquiavel.  

b) Também há quem se renda ao mundo, renuncie à ilusão dos livros e diga, resignado que: é 

melhor escutar o canto dos pássaros do que falar com as tais grandes almas, que 

encantavam Maquiavel.  
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c) Também há quem se renda ao mundo, renuncie à ilusão dos livros e diga, resignado, que é 

melhor escutar o canto dos pássaros do que falar com as tais grandes almas que encantavam 

Maquiavel.  

d) Também há quem se renda ao mundo renuncie à ilusão dos livros e diga resignado que é 

melhor escutar o canto dos pássaros do que falar com as tais grandes almas que encantavam 

Maquiavel.  

e) Também há, quem se renda ao mundo, renuncie à ilusão dos livros, e diga, resignado, que 

é melhor escutar o canto dos pássaros, do que falar com as tais grandes almas, que 

encantavam Maquiavel.  

  

14 - Considere o seguinte trecho:  

 O ex-presidente seria também contrário à realização da Assembleia Constituinte, 

________________ está programada para o próximo domingo, num momento tão delicado 

para o país.  

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.  

 

a) que a eleição dela  

b) cuja eleição  

c) a qual eleição  

d) em que a eleição  

e) onde a eleição   

 

O texto a seguir é referência para as questões 15 a 17.  

Na Espanha, após seis meses de trabalho parlamentar intenso e com 66 especialistas 

discutindo com a subcomissão do Congresso criada com este objetivo, as forças políticas 

chegaram finalmente a um pacto de Estado contra a violência de gênero. O acordo deve dar 

um novo impulso a uma luta que corria o risco de ficar __________ pela impotência ou 

conformismo. [...] O conjunto de medidas inclui mudanças legais e de reorganização dos 

dispositivos, __________ de assegurar uma resposta rápida, eficaz e homogênea em todo o 

país. Uma das medidas mais importantes é a mudança de critérios na definição de vítima. Até 

agora, para que as mulheres pudessem ter acesso aos serviços de ajuda e proteção, era 

preciso que tivessem feito antes a denúncia. Este requisito __________ o pedido de 

assistência, pois muitas mulheres ameaçadas não se sentem suficientemente fortes para 

enfrentar o abusador. A partir de agora, poderão ter acesso a proteção e ajuda através de 

uma acreditação como vítima que pode ser emitida tanto por órgãos judiciais como policiais e 

sociais específicos. Outros acordos importantes são a proteção específica dos menores, a 

supressão do atenuante de confissão, restrições na aplicação da guarda compartilhada e 

compromisso de estudar uma fórmula para evitar que a __________ da obrigação de declarar 

por parte da vítima favoreça a impunidade do abusador. Do ponto de vista organizativo, é 

preciso destacar a recuperação de competências dos municípios. Por estar a administração 

mais próxima, é mais capaz de detectar os casos e, portanto, pode ser mais eficaz. A falta de 

coordenação entre instituições e a pouca especialização de alguns serviços é a causa da 

desigualdade nos resultados. O pacto prevê medidas para garantir que, quando um caso é 
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detectado, seja ativado de forma rápida um sistema de acompanhamento da vítima, para 

evitar sua desproteção. A casuística demonstra que o momento de maior perigo é a fase 

posterior à ruptura ou à denúncia. A existência de unidades multidisciplinares treinadas 

especificamente para esse tipo de problema certamente vai melhorar a resposta. [...]  

(El País, julho 2017. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/24/opinion/1500919987_655643.html>.)  

15 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas deixadas no texto.  

a) paralizada – afim – freava – dispensa.  

b) paralisada – a fim – freiava – despensa.  

c) paralizada – afim – freiava – dispensa.  

d) paralisada – a fim – freava – dispensa. 

e) paralizada – a fim – freiava – despensa.  

  

16 - Pelo teor do texto, depreende-se que “casuística” (antepenúltima linha) é:  

 

a) uma estratégia de investigação baseada na seleção aleatória de fatos.  

b) um método para organizar dados sobre um determinado problema.  

c) um conjunto de casos relativos a determinado assunto.  

d) o agrupamento de fenômenos cuja ocorrência se dá ao acaso.  

e) a determinação das leis que regem a regularidade de determinadas ocorrências.  

  

17 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas sobre o pacto de estado 

contra a violência de gênero:  

  

1. A confissão não dará direito ao agressor a ter a pena atenuada.  

2. Mais mulheres terão acesso à assistência a vítimas de violência de gênero.  

3. As ações de proteção das mulheres ameaçadas foram descentralizadas.  

4. As mulheres não vão precisar identificar os agressores para terem direito à assistência.  

 

 Assinale a alternativa correta.  

 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  

b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.  

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  

  

18 - Considere o seguinte trecho:  

Recentemente, esse embate causou chispas entre dois intelectuais de alto calibre: o filósofo 

político britânico John Gray e o psicólogo e linguista norte-americano Steven Pinker. O 

primeiro resenhou o livro do segundo. E aí começaram os atritos entre os dois nas páginas do 

diário britânico The Guardian.  
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Assinale a alternativa em que a reescrita desse trecho mantém o mesmo sentido.  

a) Recentemente, ao resenhar o livro do psicólogo e linguista norte-americano Steven Pinker, 

o filósofo político britânico John Gray causou chispas entre os dois intelectuais, dando início a 

atritos envolvendo ambos nas páginas do diário britânico The Guardian.  

b) O psicólogo e linguista norte-americano Steven Pinker teve seu livro resenhado 

recentemente pelo filósofo político britânico John Gray nas páginas do diário britânico The 

Guardian, o que provocou chispas entre ambos e envolveu-os em atritos.  

c) A recente resenha do livro do filósofo político britânico John Gray pelo psicólogo e linguista 

norte-americano Steven Pinker causou chispas entre esses intelectuais e deu origem a atritos 

que os envolveram nas páginas do diário britânico The Guardian.  

d) O diário britânico The Guardian publicou recentemente a resenha de um livro em que o 

filósofo político britânico John Gray e o psicólogo e linguista norte-americano Steven Pinker 

trocam chispas que geraram atritos entre eles.  

e) Na resenha do livro do psicólogo e linguista norte-americano Steven Pinker, as chispas do 

filósofo político britânico John Gray deram início a atritos envolvendo Pinker e o diário 

britânico The Guardian.  

  

19 - Com relação à concordância verbal, assinale a alternativa que está de acordo com 

a norma padrão.  

a) O psicólogo e linguista norte-americano Steven Pinker é um dos que acredita que está 

havendo declínio da violência no mundo.  

b) Os resultados de uma recente pesquisa publicada na revista Nature dão conta de que não 

houveram avanços na diminuição da violência no mundo.  

c) No ranking dos países mais populosos do mundo, o Brasil aparece na quinta colocação, 

muito distante da China e da Índia, que têm cerca de 1,3 bilhão cada um.  

d) As medidas aprovadas pelo Congresso foram anunciadas com entusiasmo, por serem 

importante para o enfrentamento da crise.  

e) Não é novidade que Marte tem vulcões imensos, hoje não ativos, mas altos o bastante para 

deixar o nosso Monte Everest baixinho.  

 

20 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.  

a) Pessoas com transtorno de ansiedade chegam por exemplo, a observar um mesmo 

ambiente repetidas vezes à procura de estímulos ameaçadores que uma vez localizados, são 

evitados e controlados com dificuldade.  

b) Pessoas com transtorno de ansiedade chegam, por exemplo a observar um mesmo 

ambiente repetidas vezes, à procura de estímulos ameaçadores que, uma vez localizados são 

evitados, e controlados com dificuldade.  

c) Pessoas com transtorno de ansiedade chegam, por exemplo, a observar um mesmo 

ambiente repetidas vezes, à procura de estímulos ameaçadores que, uma vez localizados, 

são evitados e controlados com dificuldade.  

d) Pessoas com transtorno de ansiedade chegam por exemplo a, observar um mesmo 

ambiente repetidas vezes, à procura de: estímulos ameaçadores, que uma vez localizados, 

são: evitados e controlados com dificuldade.  
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e) Pessoas com: transtorno de ansiedade; chegam por exemplo, a observar um mesmo 

ambiente, repetidas vezes à procura de estímulos ameaçadores que uma vez localizados são 

evitados, e controlados com dificuldade.  

 

 

MATEMÁTICA 

 

21 - Entre algumas famílias de uma comunidade carente foram distribuídos 240 

cadernos, 576 lápis e 1080 borrachas. A distribuição foi feita de tal modo que o maior 

número de famílias fosse contemplado e que cada família recebesse o mesmo número 

de lápis, o mesmo número de cadernos e o mesmo número de borrachas. Nestas 

condições, o número de borrachas que cada família recebeu foi  

a) 24.  

b) 28.  

c) 36.  

d) 45.  

e)   49. 

 

22 - A sequência de números naturais (a1, 4, a3, a4, a5, 3, a7, a8, …), onde 4a2   e 3a6   tem 

a propriedade de que a soma de três termos consecutivos quaisquer é sempre igual a 

13. O mmc(a102, a214) é: 

a) 3 

b) 4 

c) 6 

d) 12 

e) 36 

    

23 - Os indianos tinham uma paixão por números longos. Em textos de literatura védica 

datados de 1500 a.C. a 500 a.C., cada uma das potências de dez até um trilhão recebia 

um nome diferente. No mundo ocidental, tais nomes específicos começaram a ser de 

uso comum séculos depois, embora operações com grandes números sejam 

freqüentes. 

Sabe-se que o algarismo das unidades de uma potência inteira positiva de 10 é sempre 

0. Observando as potências inteiras positivas de 11, por exemplo, percebe–se que o 

algarismo das unidades é sempre 1. Considere as potências inteiras positivas do 

número 3. 

O algarismo das unidades do número 32007 é 

a) 9. 

b) 3. 

c) 1. 

d) 5. 
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e) 7. 

 

24 - Desde o dia da partida inaugural até o dia da final de um torneio de futebol, terão 

sido transcorridos 32 dias. Considerando que serão disputados, ao todo, 64 jogos 

nesse torneio, pode-se concluir que, necessariamente, 

a) ocorrerão duas partidas por dia no período de disputa do torneio. 

b) haverá um único jogo no dia em que for disputada a final. 

c) o número médio de jogos disputados por equipe será, no máximo, 2. 

d) ocorrerá pelo menos um dia sem jogos no período de disputa do torneio. 

e) haverá duas partidas do torneio que ocorrerão no mesmo dia. 

 

25 - A Copa do Mundo, dividida em cinco fases, é disputada por 32 times. Em cada fase, 

só metade dos times se mantém na disputa pelo título final. Com o mesmo critério em 

vigor, uma competição com 64 times iria necessitar de quantas fases? 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 8 

e) 9 

 

26 - Henrique gosta muito dos números primos e está muito feliz, pois a idade que 

completou em 2012 é um número primo. Há sete anos a idade que Henrique completou 

era um número quadrado perfeito. Sabendo que Henrique é brasileiro, tem carteira de 

motorista há mais de 10 anos e que no ano de 2012 foi obrigado a votar, o ano de seu 

nascimento foi? 

a) 1967. 

b) 1969. 

c) 1971. 

d) 1973. 

e) 1975. 

 

27 - Jane retirou R$240,00 num caixa eletrônico que dispunha de notas de R$50,00 e 

R$20,00, tendo recebido c cédulas de R$50,00 e v cédulas de R$20,00. A diferença entre 

c e v, em módulo, pode ser 

a) no mínimo 2 e no máximo 5. 

b) no mínimo 2 e no máximo 7. 

c) no mínimo 2 e no máximo 12. 

d) no mínimo 3 e no máximo 7. 

e) no mínimo 3 e no máximo 12. 
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28 - Em uma atividade escolar, qualquer número X, inteiro e positivo, é submetido aos 

procedimentos matemáticos descritos abaixo, quantas vezes forem necessárias, até 

que se obtenha como resultado final o número 1. 

Se X é múltiplo de 3, deve-se dividi-lo por 3. 

Se X não é divisível por 3, deve-se calcular X – 1. 

A partir de X = 11, por exemplo, os procedimentos são aplicados quatro vezes. Veja a 

sequência dos resultados obtidos: 

 

Iniciando-se com X = 43, o número de vezes que os procedimentos são utilizados é igual a: 

a) 7 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

e)   11 

 

29 - O número natural representado por x possui todos os algarismos iguais a 2, e o 

número natural representado por y possui todos os algarismos iguais a 1. Sabe-se que 

x possui 2n algarismos, e que y possui n algarismos, com n sendo um inteiro positivo.  

Nas condições dadas, a soma dos algarismos do resultado de x – y é igual a 

a) 4n – 1. 

b) n. 

c) 2n. 

d) 3n. 

e) 2n – 1. 

 

30 - Na tirinha abaixo, observe que Calvin está “tentando” resolver a questão 1 

apresentada na figura. 

 

É correto afirmar que o resultado que Calvin deve encontrar é 

a) 168. 
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b) 120. 

c) 48. 

d) 24. 

e) 20. 

 

31 - A figura apresentada representa um projeto de construção de uma calçada que 

limitará um jardim, no formato de uma coroa circular, ou seja, esta calçada é limitada 

por duas circunferências concêntricas em A. Nessa figura a calçada está representada 

em cinza. A única informação dada ao construtor é que a distância BC é igual a 10 m, e 

que o segmento BC é tangente à circunferência de raio menor. 

 

Dessa maneira, é correto afirmar que a área da calçada a ser construída é: 

a) um valor entre 25 m2 e 50 m2. 

b) um valor entre 50 m2 e 100 m2. 

c) menor que 25 m2. 

d) um valor entre 100 m2 e 125 m2. 

e)    um valor maior que 125 m2. 

 

32 - As duas raízes da equação x2 – 63x + k = 0 na incógnita x são números inteiros e 

primos. O total de valores distintos que k pode assumir é 

a) 4. 

b) 3. 

c) 2. 

d) 1. 

e) 0. 

 

33 - Em um hospital, uma das enfermarias, que é uma sala retangular de 10 m de 

comprimento por 6 m de largura, será reformada, aumentando o comprimento e a 

largura na mesma medida, conforme mostram as figuras. 

 

Sabendo-se que a área que foi aumentada representa 60% da área original, então o valor do 

perímetro, em metros, da sala após a reforma passou a ser 
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a) 38. 

b) 34. 

c) 40. 

d) 36. 

e) 42. 

 

34 - O nível , em decibéis, de um som que tem intensidade I, é dado pela fórmula 
















0I

I
log10 , em que I0 = 10–12. Se a intensidade I for multiplicada por 100, em quantos 

decibéis aumenta ? 

a) 2 

b) 20 

c) 100 

d) 120 

e) 140 

35 -  

 

Figura 4: Assim Caminha a Humanidade – Sociedade de Consumo. 

(Disponível em: 

<http://blogdopedronelito.blogspot.com.br/2012/02/assim-caminhahumanidade.html>.  

Acesso em: 29 maio 2012.) 

O código de barras pode ser tomado como um dos símbolos da sociedade de consumo e é 

usado em diferentes tipos de identificação. Considere que um determinado serviço postal usa 

barras curtas e barras longas para representar seu Código de Endereçamento Postal (CEP) 

composto por oito algarismos, em que a barra curta corresponde ao 0 (zero) e a longa ao 1 

(um). A primeira e a última barra são desconsideradas, e a conversão do código é dada pela 

tabela a seguir. 

 

Assinale a alternativa que corresponde ao CEP dado pelo código de barras a seguir. 
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Figura 5: Código de Barras. 

a) 84161-980 

b) 84242-908 

c) 85151-908 

d) 86051-980 

e) 86062-890 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 

36 - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos serão 
equivalentes a emendas constitucionais, desde que aprovados pelos respectivos 
membros de cada Casa do Congresso Nacional em: 

 
a) Três turnos, por maioria simples dos votos. 
b) Um só turno, por unanimidade dos votos. 
c) Um só turno, por maioria absoluta de votos. 
d) Dois turnos, por dois quintos dos votos. 
e) Dois turnos, por maioria de três quintos dos votos.  

 
37-   Assinale a opção que não condiz com o ordenamento constitucional vigente: 
 

a) As garantias fundamentais traduzem mecanismos de proteção e de provocação dos 
órgãos públicos a fim de que os direitos fundamentais sejam resguardados. 

b) A consulta aos cidadãos, em momento posterior ao ato legislativo, é realizada 
mediante plebiscito convocado exclusivamente pelo Congresso Nacional. 

c) Conforme a CF/88, servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo, em 
virtude de concurso público, e que adquiriu estabilidade, poderá perder o cargo 
mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.  

d) Os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração 
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

e) A CF/88 elenca direitos e obrigações aos servidores públicos. Dentre os direitos 
aplicáveis aos ocupantes de cargo e emprego públicos, encontra-se o adicional 
noturno, além da remuneração já percebida mensalmente.  
 
 
 

38 - Ano: 2017 Banca: VUNESP- Órgão: TJM-SP- Prova: Escrevente Técnico Judiciário 

Quanto aos prazos processuais, é correto afirmar que 

  a) a Defensoria Pública terá prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. 

  b) as fundações de direito público terão prazo em quádruplo para contestar as ações. 

  c) a União terá prazo quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. 
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  d) os Estados terão prazo em dobro para recorrer e simples para responder a recursos. 

  e) o beneficiário da justiça gratuita terá prazo em dobro para contestar e recorrer. 

 

39 - Ano: 2014- Banca: VUNESP- Órgão: TJ-RJ- Prova: Juiz Leigo 

Nos Juizados Especiais Cíveis, admite-se 

  a) chamamento ao processo. 

  b) litisconsórcio ulterior. 

  c) assistência litisconsorcial. 

  d) denunciação da lide à seguradora. 

  e) assistência simples. 

40 - ( CESP- TJCE-2014)  Assinale a opção correta acerca de ação penal. 

a) Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o ofendido poderá 
retratar-se da representação formulada antes do oferecimento da denúncia. 
b)  Não é permitida a intervenção do Ministério Público em processo de ação penal privada. 
c) Entre os princípios que regem a ação penal pública incondicionada inclui-se o da 
disponibilidade. 
d) A divisibilidade consiste em um dos princípios que regem a ação penal privada. 
e) Se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada, em nenhuma hipótese será 
permitido ao ofendido intentar ação privada. 
 

41 – Em relação ao juizado especial marque a alternativa correta. 
 
a) Expirado o prazo sem revogação da suspensão, o juiz deve decretar a extinção da 
punibilidade. 
b) Acerca do procedimento relativo aos crimes de menor potencial ofensivo, previsto na 
Lei n.º 9.099/1995, na audiência preliminar, o ofendido terá a oportunidade de exercer o 
direito de representação verbal nas ações penais públicas condicionadas e, caso não o faça, 
ocorrerá a decadência do direito. 
c) Quando a proposta de suspensão é recusada, o juiz deve remeter os autos ao 
Ministério Público para que este ofereça denúncia. 
d) A suspensão somente pode ser concedida nas infrações penais de menor potencial 
ofensivo. 
e)  O procedimento sumaríssimo, previsto na Lei n.º 9.099/1995, é aplicado nos casos de 
infrações de menor potencial ofensivo e para aqueles cuja pena mínima seja igual ou inferior 
a um ano. 
 

42 – De acordo com o art. 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao identificar 

marcas de agressão e suspeitar de maus tratos em um aluno da escola, o inspetor de 

alunos deve 

a) encaminhar o aluno para atendimento médico e terapêutico. 

b) proporcionar condições de atendimento aos pais e aluno na escola. 
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c) informar seu superior, que encaminhará o caso ao Conselho Tutelar. 

d) garantir proteção policial ao aluno, punindo os responsáveis pela violência. 

e) impedir o aluno de assistir às aulas, até que o problema seja resolvido. 

 

43 – Neste ano, uma candidata a membro do Conselho Tutelar de determinado 

município apresentou em seu currículo os comprovantes dos seguintes dados: 

1 – nascida no ano de 1999. 

2 – formada em pedagogia. 

3 – residente no município vizinho, a apenas 15 quilômetros de distância. 

4 – comprovada idoneidade moral. 

 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa candidatura não pode ser 

formalizada em virtude: 

a) do item 2, apenas. 

b) dos itens 1 e 3, apenas. 

c) do item 1, apenas. 

d) do item 3, apenas. 

e) dos itens 2 e 4, apenas. 

 

44 - Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta, de acordo com o CODJ: 
 

I - O Tribunal de Justiça é dirigido pelo Presidente, pelos Vice-Presidentes, Corregedor-

Geral da Justiça e Corregedor. 

II - Não figurará mais entre os elegíveis quem tiver exercido o cargo de Presidente ou 

quaisquer outros cargos de direção, pelo período de quatro (4) anos, até que se 

esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade, salvo quando houver recusa 

manifestada por um elegível e aceita antes da eleição. 

III - O Tribunal de Justiça funcionará em Tribunal Pleno, Órgão Especial, Conselho da 

Magistratura e em órgãos fracionários, na forma que dispuserem a lei e o Regimento 

Interno. 

a) Estão corretos apenas os itens I e II. 

b) Estão corretos apenas os itens II e III. 

c) Estão corretos apenas os itens I, II e III. 

d) Estão corretos apenas os itens I e III. 

e) Nenhum item está correto. 

 

45 - João, servidor do TJPR no 1.º grau de jurisdição, sofreu um acidente nas férias e 

teve seu braço direito amputado. Após período de relativa recuperação da cirurgia, a 

inspeção médica official do TJPR, afirmou que não seria o caso de concessão de 

aposentadoria por invalidez. 
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Nesse caso hipotético, qual seria o encaminhamento de João pela administração do 

TJPR, conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do TJPR: 

 

a) Reversão. 

b) Reintegração. 

c) Readaptação. 

d) Disponibilidade. 

e) Nenhum item está correto. 

 

46 - Assinale a alternativa incorreta, nos termos do CN: 
 

a) É dever dos servidores e serventuários a consulta diária das publicações no Diário da 

Justiça eletrônico e nos sítios do Tribunal de Justiça, na Corregedoria-Geral da Justiça e no 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais dos atos emanados, bem como a consulta 

ao Sistema Mensageiro, sempre que houver expediente forense. 

b) O juiz inspecionará, no primeiro bimestre de cada ano, ou ainda quando reputar 

necessário ou conveniente, as serventias que lhe forem subordinadas, instruindo os 

respectivos auxiliares sobre seus deveres, dispensando-lhes elogios ou adotando as 

providências legais e regulamentares, conforme a situação. 

c) A inspeção poderá ser dispensada se tiver sido realizada, a partir do mês de julho, 

inclusive, do ano anterior, correição geral ordinária ou inspeção correicional nas serventias. 

d) Tratando-se de juízo único ou vara com mais de um ofício, o relatório deverá ser 

individualizado por área. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

47 - Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta sobre a Lei do FUNJUS: 
 
I -  Os recursos financeiros do Fundo da Justiça serão depositados em instituição 

financeira oficial. 

II -  Os bens adquiridos com recursos do Fundo da Justiça serão incorporados ao 

patrimônio do Estado do Paraná. 

III - O Fundo da Justiça será dotado de personalidade jurídico-contábil, com 

escrituração contábil própria, sendo o Presidente do Tribunal de Justiça e Presidente 

do Conselho Diretor o ordenador das despesas e seu representante legal. 

a) Estão corretos apenas os itens I e II. 

b) Estão corretos apenas os itens I e III. 

c) Estão corretos apenas os itens I, II e III. 

d) Estão corretos apenas os itens II e III 

e) Nenhum item está correto. 
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48 - Sobre as competências de seus membros, assinale a alternativa correta, nos 

termos do Regimento Interno do TJPR: 

 

a) A Ouvidoria Geral do Poder Judiciário, Órgão Administrativo, está vinculada à 

Presidência do Tribunal de Justiça, sendo o Ouvidor Geral, bem como seu substituto, 

escolhido pelo Tribunal Pleno, para mandato de dois anos, coincidente ao da cúpula diretiva, 

permitida a reeleição.  

b) Ao 1º Vice-Presidente incumbe substituir o Presidente nas férias, licenças, ausências e 

impedimentos eventuais e não integra o Tribunal Pleno, apenas o Órgão Especial e o 

Conselho da Magistratura. 

c) Ao 2º Vice-Presidente compete substituir o Presidente e o 1º Vice-Presidente nas 

férias, licenças, ausências e impedimentos eventuais, bem como colaborar com o Presidente 

e o 1º Vice-Presidente nos atos de representação do Tribunal. 

d) A Corregedoria-Geral da Justiça, cuja competência abrange todo o Estado, é exercida 

pelo Corregedor-Geral, que conta com o auxílio de Juízes de Direito de Comarca de qualquer 

entrância final. 

e) Nenhuma alternativa esta correta. 

 

 

49 - a Constituição Estadual prevê que os Deputados Estaduais são invioláveis por 

suas opiniões, palavras e votos e que: 

a) Desde a expedição do diploma, os Deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante 

delito, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Assembléia Legislativa. 

b) Desde a posse, os Deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime 

inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Assembléia Legislativa. 

c) Desde a expedição do diploma, os Deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante 

de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Assembléia 

Legislativa. 

d) Desde a expedição do diploma, os Deputados não poderão ser presos, em nenhuma 

hipótese, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Assembléia Legislativa. 

e) Desde a posse, os Deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime 

inafiançável, sujeita a lavratura do flagrante ao referendo do Tribunal de Justiça do estado do 

Paraná. 

 

50 - .Com relação às emendas constitucionais na Constituição do Estado do Paraná, 
a Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Assembléia Legislativa; 
II - do Governador do Estado; 
III- do Prefeito da Capital; 
IV- de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas 
pela maioria relativa de seus membros. 
V - de um terço das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela 
maioria relativa de seus membros. 
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a)  Somente I e II estão corretas; 
b) Somente I e IV estão corretas; 
c) Somente I, II,e IV estão corretas; 
d) Somente I, II e V estão corretas. 
e) Somente I está correta. 

 

INFORMÁTICA 

 

51 - Considere que o computador tem a instalação original do MS-Windows 10 e 

observe a barra de tarefas exibida parcialmente na figura a seguir.  

 

 

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a quantidade de  

 

I. programas fixados na barra de tarefas e que não estão em execução;  

II. programas do Office em execução;  

III. programas do Office fixados na barra de tarefas que não estão em execução;  

IV. navegadores Web em execução.  

 

a) 4; 4; 3; 2.  

b) 3; 3; 2; 1.  

c) 2; 2; 1; 1.  

d) 1; 2; 2; 2.  

e) 1; 3; 0; 2. 

 

 

 

52 - Assinale a alternativa que contém o ícone do MS-Word 2016, em sua configuração 

padrão, usado para limpar a formatação do texto selecionado. 
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53 - Assinale a alternativa que contém apenas extensões usadas, no MS-Windows 10 

com pacote MS-Office 2016 instalado, em sua configuração padrão, para arquivos 

manipulados por aplicativos de edição de texto.  

 

a) doc, rtf, docx.  

b) txt, png, docx.  

c) bmp, rtf, doc.  

d) txt, jpg, bmp.  

e) pdf, rtf, png 

 

54 - No Microsoft Excel, em sua configuração padrão, a célula C3 contém a fórmula 

=B3/$C$1. Se o usuário copiar a célula C3 para a célula C4, esta última conterá a 

fórmula  

 

a) =$B$4/C2  

b) =B3/$C$1  

c) =$B$3/$C$2  

d) =B4/$C$2  

e) =B4/$C$1 

 

55 -  No site de pesquisas Google, um usuário digitou 10+100 na caixa de texto e 

pressionou Enter. Assinale a alternativa correta que contém o resultado dessa ação. 

 

a) Relação de sites que contém números de 10 a 100, apenas em seus conteúdos, e não em 

seus nomes. 

b) O primeiro resultado exibido será 110, que é a operação aritmética 10+100. 

c) Uma tela vazia, pois 10+100 não é um termo válido de pesquisa na Internet. 

d) Lista de sites que contém os números 10 e 100, apenas em seus nomes, não considerando 

seus conteúdos. 

e) Uma mensagem de erro e orientação do Google, pois são válidos apenas caracteres para 

pesquisas. 

 

ATUALIDADES 

56 - Assembléia Legislativa - MS 2016 Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC) 

Atenção: As questões de números 66 a 80 referem-se a Atualidades. 

A suspenção e o arquivamento do projeto da usina foram motivados por 

a) .razões legais − a usina alagaria o território indígena Munduruku e obrigaria a remoção 
de aldeias, o que é proibido pela Constituição. 
b) .razões econômicas − o custo estimado para a construção é de cerca de R$ 30 
milhões, valor inviável no atual momento econômico do país. 
c) .questões técnicas − a usina teria capacidade de gerar aproximadamente 4.000 MW 
por ano, semelhante à produção da usina Belo Monte. 
d) .questões políticas − outros Estados da região Norte exigem a redistribuição das 
usinas, fortemente concentradas no Estado do Pará. 
e) razões ecológicas − a hidrelétrica inundaria grande concentração de castanheiras, 
considerada como a maior reserva mundial dessa espécie. 
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57 - CRA AC - QUADRIX - 2016 

A Organização das Nações Unidas alertou recentemente para o fato de que o fluxo 

migratório de refugiados do Oriente Médio para a Europa pode dobrar no ano de 2016, 

em comparação com 2015. Estima-se que apenas no ano passado um milhão de 

refugiados chegaram à Europa. A ONU alerta ainda para o iminente perigo de uma crise 

humanitária nos portos gregos, onde desembarcam regularmente milhares de 

refugiados. Com base em seus conhecimentos sobre a crise de refugiados na Europa, 

leia as seguintes afirmativas. 

I. Mesmo diante de uma crise migratória de tamanha proporção, nenhum país europeu 

esboçou ainda um programa público de recepção e integração dos refugiados em sociedade. 

II. Grande parte desses refugiados procura chegar à Europa através do Mar Mediterrâneo. 

III. A maioria dos refugiados que chegam à Europa vêm de países atualmente em guerra civil, 

tais como Arábia Saudita e Jordânia. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, somente. 

 b) I e II, somente.  

c) I e III, somente  

d) II, somente.  

e) todas. 

 

58 - Atualidades - Nível Médio - CRO SP - VUNESP - 2015 

“Quando o México envia suas pessoas para os EUA, ele não envia as melhores. Ele 

envia pessoas com muitos problemas. E elas trazem esses problemas para cá. Elas 

trazem drogas, trazem crime. São estupradores." 

(UOL, 11.07.15. Disponível em: . Adaptado) 

A autoria da frase é de 

a) Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos EUA. 

b) Jeb Bush, pré-candidato à presidência dos EUA. 

c) Donald Trump, pré-candidato à presidência dos EUA. 

d) Hillary Clinton, pré-candidata à presidência dos EUA. 

e) Barack Obama, atual presidente dos EUA. 

 

59 - Provas: FCC - 2017 - PC-AP - Agente de Polícia FCC - 2017 - PC-AP - Oficial de 

Polícia Civil  

Disciplina: Atualidades - Assuntos:  

  

Um dos fatores que contribuiu para o crescimento do PIB foi a 

a) expansão dos setores do comércio e de serviços. 

b) redução do desemprego e do trabalho informal. 

c) manutenção das taxas básicas de juros. 

d) expressiva expansão do agronegócio. 

e) ampliação dos gastos do governo. 
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60 - No dia 13 de dezembro de 2016, foi aprovada, em segundo turno pelo Senado 

Federal, uma das principais medidas anunciadas pelo governo de Michel Temer: a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 241, que tramitou no Senado como PEC 55, 

também conhecida como 

  a) PEC do Teto de Gastos, por apresentar como objetivo central a limitação dos gastos 

públicos pelos próximos vinte anos. 

  b) PEC da Reforma do Ensino Básico, que prevê, entre outras medidas, a fixação de um teto 

salarial tanto para professores do sistema público de ensino, quanto para os da rede privada. 

  c) PEC da Reforma da Previdência Social, que proíbe a aposentadoria compulsória de 

servidores públicos, quando estes atingem 75 (setenta e cinco) anos de idade. 

  d) PEC do Corte na Assistência Social, pois prevê a suspensão do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) pago a idosos com mais de 65 (sessenta e cinco) anos. 

  e) PEC da reforma política que prevê a mudança do sistema eleitoral proporcional para o 

que ficou conhecido como “distritão”. 

 

 

Leia atentamente os textos a seguir. 

 

Texto 1 

ESTATUTO DO DESARMAMENTO FICOU MAIS FLEXÍVEL; CONFIRA O QUE MUDOU 

Nova regulamentação aumenta duração do registro de três para cinco anos e permite 

que atiradores transportem equipamento carregado 

Por Gazeta Do Povo 

15/05/2017 

 

As normas de controle de armas no Brasil ficaram um pouco mais brandas. Sem 

passar pelo Congresso, o presidente Michel Temer (PMDB) assinou decretos que facilitam a 

posse e o transporte de armas entre civis, mais especificamente para quem já possui 

autorização para manusear esse tipo de equipamento. 

As novas regras também foram aprovadas pelo Ministério da Defesa e afetam o 

Estatuto do Desarmamento de maneira direta, o que fez com que as medidas fossem 

consideradas uma vitória da chamada Bancada da Bala. Entre as mudanças mais polêmicas 

está o aumento na validade do registro de armamentos e a liberação do transporte de armas 

carregadas por associados em clubes de tiro. Confira o que mudou: 

 

Posse estendida 

A partir das portarias assinadas por Temer, a validade do posse de armas para civis foi 

estendida de três para cinco anos. Dessa forma, uma pessoa pode registrar um armamento e 

mantê-lo legalmente dentro de sua casa ou mesmo no trabalho, caso seja proprietário ou 
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responsável pelo estabelecimento, por mais tempo. A legislação sobre o porte de armas para 

civis, no entanto, segue inalterada. 

Outra alteração relacionada à posse está nos documentos necessários para fazer essa 

renovação. Além do teste psicológico e de seus antecedentes criminais, era preciso 

apresentar também um atestado de capacidade técnica que comprovasse sua habilidade de 

manuseio da arma. Com a mudança, essa comprovação deixa de ser necessária na hora de 

atualizar o registro. 

 

Atestado de habilidade 

O governo Temer também alterou os prazos do atestado de capacidade técnica, que 

prova a habilidade para manusear uma arma. Antes, esse documento tinha validade de 

apenas três anos — prazo feito para coincidir com o período de atualização da posse. 

Contudo, o decreto de Temer altera essa regra e amplia o prazo para dez anos ou a cada 

duas revalidações. 

Essa mudança vem sendo bastante questionada por grupos de combate à violência, 

que consideram o período de uma década longo demais. “Esse é um tempo mais do que 

suficiente para que a pessoa perca desde as suas capacidades motoras até sua acuidade 

visual, impactando diretamente na capacidade que ela tem de fazer o manuseio seguro de um 

equipamento perigoso”, explica o coordenador de advocacy do Instituto Sou da Paz, Felippe 

Angeli. 

 

Mais liberdade para membros de clubes 

Quem participa de clubes de tiro também passou a ser beneficiado com as novas 

normas. A partir de uma regulamentação apresentada pelo Ministério da Defesa, os atiradores 

associados poderão transportar o armamento carregado até os locais de treinamento, o que 

era proibido. Até então, a munição deveria ser levada separadamente e manuseada somente 

dentro das dependências do clube. 

Os atiradores ainda poderão levar as armas na cintura, contanto que estejam dentro de 

um veículo no trajeto entre sua residência e o treino. A medida é polêmica porque torna difícil 

averiguar se a pessoa armada está mesmo indo mesmo para o treino e essa dúvida pode ser 

um risco para o próprio atirador, que pode acabar sendo enquadrado por porte ilegal de arma 

de fogo se não conseguir provar que está em uma situação permitida. Outra dúvida diz 

respeito ao uso do transporte público, já que as portarias não definem se a pessoa poderá 

usar o equipamento carregado dentro de um ônibus ou metrô. 

Armas apreendidas 

As novas regras modificam ainda o destino de armas apreendidas por policiais e pelas 

Forças Armadas. A regulamentação antiga definia que todo armamento obtido em operações 

fosse tirado de circulação e incinerado. No entanto, a partir de agora, o Exército e o Ministério 

da Justiça podem autorizar que equipamentos como fuzis e metralhadoras possam ser 

reutilizados por órgãos de segurança ligados ao Estados. 
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Para isso, essas armas precisarão apresentar boa condição de uso e não será 

permitido que as instituições ultrapassem a quantidade máxima permitida de cada 

armamento. 

 

Considere, também, o comentário feito em relação ao texto, no site do jornal. 

 

Andre 

O cidadão de bem tem o direito de defender-se da violência.Os Estados não se 

responsabilizam por prejuízos e não dão conta sozinhos da criminalidade.Um cidadão de bem 

armado e apto,pode ajudar na segurança dele,de seu patrimônio,de sua família e em defesa 

da sociedade. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/brasil/estatuto-do-desarmamento-ficou-mais-

flexivel-confira-o-que-mudou/ 

 

 

Tetxo 2 

O porte de armas aumenta ou diminui a violência? 

Na dança de estatísticas sobre armas de fogo e criminalidade, cada um escolhe os 

dados que sustentam a própria opinião 

Por Leandro Narloch 

 

O viés da confirmação (a tendência de valorizar e interpretar fatos e estatísticas de 

modo que confirmem a própria opinião) está atuando com toda a força nas discussões sobre 

mudanças no Estatuto do Desarmamento. 

Quem defende ou se opõe à medida, que facilitará a compra e o porte de armas, usa 

dados dos mais diversos sobre armas de fogo e violência. O complicado é que há uma dose 

de verdade mesmo nas afirmações mais divergentes. 

Pode-se afirmar, por exemplo, que países entre os mais pacíficos do mundo baniram 

armas para uso pessoal. É o caso do Japão, onde a taxa de homicídios é de 0,3 por 100 mil 

habitantes. (No Brasil, há oito armas a cada cem habitantes, e a taxa de homicídios é de 20 

por 100 mil). 

Mas a afirmação contrária também é possível. Alemanha, Suécia e Áustria têm mais 30 

armas de fogo por cem habitantes – e taxas baixíssimas de homicídio. Honduras, o país mais 

violento do mundo, tem proporcionalmente muito menos armas (seis a cada cem habitantes). 
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Armar a população resulta em mais violência em um país? O economista Daniel 

Cerqueira, como mostrou a VEJA desta semana, concluiu que cada ponto percentual de 

aumento do número de armas de fogo resulta num crescimento de 2% do número de vítimas. 

Já Benê Barbosa, autor de Mentiram para mim sobre o desarmamento, mostra números 

opostos e igualmente convincentes. A violência despencou nos Estados Unidos na última 

década, enquanto a venda de armas de fogo subiu. No Brasil, os estados mais violentos são 

justamente os que possuem menos armas legalizadas. 

É possível ainda que as armas de fogo tenham um efeito ambivalente – aumentem e 

ao mesmo tempo diminuam a violência. O maior porte de armas talvez faça crescer os casos 

de homicídio e suicídio, mas reduza a taxa de furto, latrocínio e violência contra a mulher. 

Nessa dança de estatísticas, cada um acredita no que quiser. Eu fico em cima do muro. 

O total de armas legalizadas não me parece um fator relevante para aumentar ou diminuir a 

violência em um país. O que determina a criminalidade é o império da lei. 

http://veja.abril.com.br/blog/cacador-de-mitos/o-porte-de-armas-aumenta-ou-diminui-a-

violencia/ 

 

PROPOSTA 

 

A partir das informações dadas, escreva um texto em que responda ao seguinte 

questionamento: a liberação do  porte de armas aumenta ou diminui a violência?  Seu texto 

deverá, obrigatoriamente: 

1) assumir um posicionamento dentre as opções apresentadas; 
2) ser predominantemente argumentativo; 
3) fazer uso de argumentos presentes nos textos dados; 
4) conter no mínimo 15 e, no máximo, 18 linhas. 
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Nome: __________________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

 

RASCUNHO 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15 mínimo 

16  

17  

18 máximo 

19  

20  
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Nome: __________________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

                            

VERSÃO DEFINITIVA 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15 mínimo 

16  

17  

18 máximo 
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20  
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