PORTUGUÊS – PROF. DÉCIO TERROR
Texto 1
Banco Neon quebrou. O que acontece se você é correntista?
Veja o que vai acontecer com o dinheiro que você tem em sua conta no banco Neon e quais serviços
estão bloqueados ou disponíveis
Por Anderson Figo, Júlia Lewgoy
Publicado em 4 maio 2018
Os clientes do Banco Neon foram surpreendidos nesta sexta-feira (4) com a notícia de que o Banco
Central decretou a liquidação extrajudicial da companhia. O que acontece agora com os correntistas da
instituição?
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As irregularidades encontradas no Banco Neon não estão relacionadas com a abertura e
movimentação de conta digital ou com a emissão de cartões pré-pagos. Isso porque essas operações
eram responsabilidade de outra empresa, a Neon Pagamentos S.A., criada para estruturação de
plataforma de banco digital integrada com a gestão de contas de pagamento, que não foi objeto da
liquidação extrajudicial.
Mas isso não significa que os correntistas não serão afetados. Por meio de nota, a assessoria de
imprensa do Banco Neon informou que os valores que já estavam depositados nas contas dos clientes
poderão ser sacados em caixas eletrônicos da Rede 24 horas, respeitando o limite diário de 2 mil reais.
É importante lembrar que apenas um saque por mês é gratuito. A partir do segundo saque, é cobrada
uma taxa de 6,90 reais por operação.
Os valores que sobrarem nas contas serão levantados pelo liquidante, um responsável de confiança
indicado pelo Banco Central, para a devida restituição entre 7 e 10 dias, respeitando o limite do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC) de 250 mil reais por CPF.
O FGC é um fundo privado, sem fins lucrativos, que protege correntistas e investidores quando um
banco quebra. Os clientes serão orientados pelo Neon nos próximos dias sobre como deverão solicitar a
restituição dos valores.
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As transferências de valores entre contas do Neon e de contas do Neon para outros bancos estão
bloqueadas temporariamente. A assessoria do Neon confirmou que, por esse motivo, o aplicativo do
banco estava fora do ar. No site da instituição aparece apenas o comunicado do Banco Central sobre a
liquidação extrajudicial.
Quem possui valores depositados em uma conta do Neon também pode continuar utilizando o cartão
de débito pré-pago normalmente, até o limite do saldo na conta. Mas o uso do cartão de crédito do banco
está temporariamente bloqueado, assim como o pagamento de boletos, o resgate de CDBs (Certificado
de Depósito Bancário) e a recarga de celulares. Quem ainda tem fatura do cartão de crédito a vencer
deve efetuar o pagamento das parcelas normalmente.
Sobre os CDBs, o BC afirmou em nota que, “tomando como base o valor limite das garantias por
aplicador (250 mil reais), o Banco Central estima que 38% do valor global aplicado pelos depositantes
da instituição serão cobertos pelo FGC. Já com relação ao DPGE (Depósito a Prazo com Garantia
Especial), 100% do valor captado será coberto pelo Fundo. Os detentores de créditos superiores aos
protegidos pelo FGC deverão se habilitar no quadro de credores da massa, de acordo com procedimentos
e prazos a serem divulgados pelo liquidante oportunamente”.
https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro
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Considerando as ideias e estruturas
linguísticas do texto 1, julgue os itens a
seguir.
1. O questionamento realizado no primeiro
parágrafo é chamado de pergunta retórica, pois
não é respondido ao longo do texto e é apenas
uma forma de chamar a atenção do leitor.
2. O texto é dissertativo-argumentativo.
3. Infere-se do texto que é papel do FGC
proteger correntistas e investidores quando um
banco quebra.
4. A vírgula utilizada na linha 12 após “saque” foi
empregada pelo mesmo motivo das empregadas
para separar o termo “a Neon Pagamentos S.A.”,
na linha 8.
5. Na linha 15, o vocábulo “devida” pode ser
reposicionado
para
após
o
vocábulo
“restituição”, na mesma linha, mantendo-se a
coerência
argumentativa
e
a
correção
gramatical.
6. Na linha 26, a expressão “assim como” é um
operador argumentativo de adição e pode ser
substituída por “bem como”, mantendo-se a
correção gramatical e o sentido original.
7. O segmento “o aplicativo do banco estava fora
do ar” (linhas 21 e 22) expressa uma
consequência da informação do período
imediatamente anterior.

8. O segmento “Mas isso não significa que os
correntistas não serão afetados” (linha 9) é
empregado textualmente com o objetivo de
chamar a atenção de um teor negativo a ser
inserido nas linhas seguintes do texto.
9. O gerúndio “respeitando” (linha 11) inicia
oração de valor condicional e pode ser
substituído por desde que respeitado,
mantendo-se a correção e o sentido original.
10. Entende-se do texto que o Banco Central
assegura que 38% de todo e qualquer valor
aplicado pelos depositantes do banco Neon será
coberto pelo FGC.
11. Na linha 32, o sujeito partitivo “100% do
valor captado” permite que o verbo “será” seja
flexionado no plural, mantendo-se a correção
gramatical.
12. A palavra “como” (linha 18) apresenta a
mesma
circunstância
adverbial
de
“normalmente” (linha 25).
13. As expressões “do cartão” e “do banco”,
ambas na linha 25, são empregadas com a
mesma função sintática.
14. A oração “que apenas um saque por mês é
gratuito” (linha 12) é complemento
de
"lembrar” (linha 12), assim como “lembrar”
(linha 12) é complemento de “É importante”
(linha 12).

Texto 2
O que diziam empregados do banco Neon, hoje em liquidação extrajudicial
Em abril, o banco anunciava vagas e previsão de fechar 2018 com 200 empregados. Veja relatos e
saiba quais os direitos dos funcionários
Por Camila Pati —Publicado em 4 maio 2018
Em dois anos, a equipe de funcionários do Neon – cujo banco digital teve liquidação extrajudicial
decretada pelo Banco central hoje – saltou de oito para 130 pessoas. Em abril, a empresa anunciava 27
vagas abertas com previsão de fechar 2018 com 200 funcionários.
5

Entre as oportunidades abertas no mês passado pelo Neon, havia, por exemplo, vagas para
profissionais da área de crédito, cobrança, ciência de dados, recursos humanos, compliance e prevenção
a fraude. Algumas ainda podem ser conferidas no site de recrutamento do Neon.
Numa virada inesperada da situação, hoje, o BC informou que “patrimônio líquido negativo” e
“deficiência de controle e monitoramento para prevenir a lavagem de dinheiro” foram algumas das
violações às normas legais e regulamentares que motivaram a intervenção.
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Autointitulado, o primeiro banco brasileiro 100% digital, o Neon foi fundado em 2016 pelo
empreendedor Pedro Conrade. Sem agência física do banco, para abrir uma conta, bastava baixar um
aplicativo, ter mais de 18 anos e CPF válido.
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Em relação à satisfação profissional dos funcionários, o banco estava numa situação positiva, segundo
dados coletados pelo site Love Mondays, em que funcionários espontaneamente avaliam empresas
15 empregadoras e informam salários. Nos últimos 12 meses, foram publicadas 28 avaliações.
“Ambiente leve e oportunidade incrível”, escreveu há 12 dias um analista de experiências do cliente do
Banco Neon. No site, 74% dos funcionários e ex-funcionários diziam recomendar a empresa como
empregadora para algum amigo.
20

Esse analista elogiava a descontração do ambiente de trabalho. “Gestores são acessíveis e a equipe
é extremamente colaborativa”, escreveu.
Apesar de confessar que havia ainda alguma confusão nos processos da empresa, dado o seu pouco
tempo de atuação, o profissional dizia acreditar que o banco caminhava para uma estruturação.
“Treinamentos precisam de melhoria mas percebo que há uma preocupação em melhorar esses pontos”,
disse.
Considerando as ideias e estruturas
linguísticas do texto 2, julgue os itens a
seguir.
15. O verbo “havia”, na linha 4, pode ser
substituído por “existia”, mantendo-se o sentido
e a correção gramatical.
16. Na linha 11, a vírgula imediatamente antes
de “para abrir uma conta” pode ser excluída sem
mudança de sentido ou prejuízo gramatical,
tendo em vista que tal segmento é uma oração
adverbial posposta à principal.
17. Na linha 15, a expressão “foram publicadas”
pode
ser
substituída
por
publicou-se,
mantendo-se o sentido e a correção gramatical.
18. A conjunção “mas”, na linha 23, deve ser
precedida de vírgula para haver a correção
gramatical.
19. Na linha 19, pode ser inserida uma vírgula
imediatamente antes da conjunção “e”,
mantendo-se a correção gramatical e o sentido
no texto.
20. O ponto final da linha 19 pode ser trocado
pelo sinal de dois-pontos, mantendo-se o sentido
e a correção gramatical, ficando da seguinte
forma:
Esse
analista
elogiava
a
descontração do ambiente de trabalho:
“Gestores são acessíveis e a equipe é
extremamente colaborativa”, escreveu.
21. Na linha 6, a crase é obrigatória em
“prevenção a fraude”, tendo em vista que
“prevenção” rege a preposição “a” e “fraude” é
substantivo feminino precedido do artigo “a”.
22. Os travessões utilizados nas linhas 1 e 2
podem ser substituídos por vírgulas, mantendose a correção gramatical e o sentido no texto.

23. O primeiro período do último parágrafo do
texto 2 pode ser reconstruído mantendo-se o
sentido e a correção gramatical da seguinte
forma: Dado o seu pouco tempo de atuação,
o profissional, embora confessasse que
havia ainda alguma confusão nos processos
da empresa, dizia acreditar que o banco
caminhava para uma estruturação.
24. Nas linhas 14 e 15, o tempo verbal em
“avaliam” e “informam” está sendo empregado
como rotina, regularidade.
25. Na linha 21, o vocábulo “que” inicia oração
de natureza restritiva, tendo em vista não ser
precedido de vírgula.
Considerando o Manual de Redação da
Presidência da República, julgue os próximos
itens, relativos à redação oficial.
26. O tipo de documento a ser enviado pelo
Diretor Geral da Polícia Federal para o Ministério
Público da União é o memorando, com o seguinte
fecho:
27. As comunicações que partem dos órgãos
públicos federais devem ser compreendidas por
todo e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir
esse objetivo, há que evitar o uso de uma
linguagem restrita a determinados grupos.
28. O uso da variedade padrão da língua na
redação dos expedientes oficiais tem por base
um padrão oficial de linguagem, isto é, uma
forma de linguagem comum na escrita de
documentos oficiais e que se caracteriza pela
seleção de determinadas expressões linguísticas
e pela utilização de estruturas sintáticas
tradicionais.
29. Embaixadores, secretários de estado dos
governos estaduais e auditores da justiça militar
estão entre as autoridades que devem ser
tratadas por Vossa Excelência.
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30. O expediente adequado para a comunicação
entre ministros de Estado é a mensagem.

INFORMÁTICA – PROF. VICTOR DALTON
31. Em um documento em edição no
processador de textos Writer do ambiente
LibreOffice, um duplo clique sobre uma palavra
irá selecioná-la, e um clique triplo irá selecionar
o parágrafo inteiro.
32. No ambiente Windows 7, é possível, no
Windows Explorer, arrastar e soltar arquivos,
com a possibilidade de definir, com clareza, se o
objetivo é copiar, mover, ou criar atalho para o
arquivo na pasta de destino.
33. No Google Chrome, é possível fixar uma
Guia no canto superior esquerdo do navegador,
bastando, para isso, clicar com o botão direito do
mouse sobre a Guia e selecionar a opção Fixar
Guia. Uma vez fixa, a guia permanece mais à
esquerda e em tamanho reduzido, e a operação
pode ser desfeita por meio do recurso Liberar
Guia.

40. Em um documento em edição no
processador de textos Word do ambiente
Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre
uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo
irá selecionar o parágrafo inteiro.
41. No ambiente Windows 7, os ícones de atalho
facilitam o acesso a determinados locais de rede,
arquivos ou endereços, os quais são salvos na
área de transferência.
42. Os arquivos gerados ou utilizados no
Windows 7 possuem um nome (livremente
criado
pelo
usuário
ou
sugerido
automaticamente pelo software em uso),
seguido de uma extensão que identifica esse
software, por exemplo, .doc para arquivo do
Microsoft Word e .xls para Microsoft Excel.
43. O Google Chrome e o Internet Explorer –
programas para navegação na Web – possuem
opção para se apagar o histórico de navegações,
a qual faz com que os sítios visitados sejam
bloqueados e não sejam mais visitados pelo
usuário.

34. Os arquivos gerados ou utilizados no
Windows 7 possuem um nome seguido de uma
extensão. A extensão do arquivo indica para o
Windows qual o programa padrão, que é o
programa exclusivo autorizado a manipular
aquele arquivo.

44. No
Google
Chrome,
o
Menu
de
Configurações oferece a opção de importar os
arquivos de favoritos e configurações, no caso de
se aproveitar a lista de sítios favoritos e a lista
de senhas de acesso salvas, para uso em outros
dispositivos e computadores.

35. No
LibreOffice
Calc,
a
TRUNCAR(Número;Cont)
retorna
arredondado a Cont casas decimais.

45. No Linux, a senha de usuário pode ser
alterada via terminal por meio do comando
passwd, mas o usuário, com exceção do root,
não consegue alterar sua própria senha.

função
Número

36. No ambiente Windows 7, um arquivo, ao ser
deletado, é enviado para a Lixeira, de onde
poderá ser recuperado por meio da opção
Restaurar.
37. No processador de textos Word do ambiente
Microsoft Office 2010, é possível incluir um índice
no documento que estiver sendo editado; para
tanto, é necessário selecionar o título ou parte
do texto que se deseje incluir como palavra do
índice, por meio da opção Marcar Entrada.
38. No Painel de Controle do Windows 7, podese ter acesso à categoria Rede e Internet, na
qual se podem executar atividades como, por
exemplo, becape e configurações do firewall do
Windows para se restringir acesso a sítios
indesejados.
39. No Windows 7, a opção de segurança
Proteção para a Família disponibiliza um pacote
de ferramentas contra spyware e virus gratuito
chamado Windows Defender.

46. Os documentos pessoais dos usuários,
quando se requer segurança em seu acesso,
devem ficar armazenados em locais específicos:
no
ambiente
Windows,
na
pasta
/Windows/system; no Linux, no diretório /bin.
Em ambos os casos, a organização dos arquivos
se dá por meio de acesso restrito da raiz até a
folha.
47. Treinamento
e
conscientização
dos
empregados a respeito de segurança da
informação são mecanismos preventivos de
segurança que podem ser instituídos nas
organizações, uma vez que as pessoas são
consideradas o elo mais fraco da cadeia de
segurança.
48. Um dos procedimentos de becape é a
recomendação de que se realize criptografia das
cópias de segurança, caso seja necessário
manter confidencialidade e sigilo dos dados.
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ATUALIDADES – PROF. LEANDRO SIGNORI
A União Europeia representa a mais avançada
experiência de integração econômica e regional
no contexto da globalização. O bloco europeu
constitui-se em uma união econômica e
monetária, composta por 28 países.
Tendo o texto acima como referência inicial,
julgue os itens a seguir em relação à União
Europeia e aos blocos econômicos.
49. A crise econômica de 2008 afetou a União
Europeia e uma das suas consequências foi o
questionamento, em muitos países, sobre até
que ponto é vantajoso abrir mão da soberania
nacional para atender ao projeto de integração
do bloco.
50. O Euro, moeda única do bloco, é adotado por
todos os países da União Europeia, o que facilita
as trocas comerciais entre os Estados nacionais,
pois elimina os custos cambiais nas operações e
de exportação e importação.
51. A extrema esquerda vem conquistando
resultados eleitorais expressivos em diversas
nações da União Europeia. A base do seu
discurso centra-se em ideias de maior
cooperação entre os países, no apego à
identidade nacional e na formação dos Estados
Unidos da Europa.
52. Com a saída dos Estados Unidos, os países
remanescentes do Tratado de Livre Comércio
Transpacífico (TTP), lançaram um novo bloco
econômico, o Tratado Integral e Progressista de
Associação Transpacífico (TPP11).
Para
fazer
uma
revolução
visando
à
descarbonização da economia são fundamentais,
além dos investimentos, alguns outros fatores,
como vontade política dos governantes,
desenvolvimento tecnológico, incentivo a uma
agricultura e agropecuária sustentáveis, adoção
de subsídios e incentivos para as energias
renováveis e adesão da população. A partir da
adoção desses pontos, criam-se as condições
ideais para realizar uma revolução de baixo
carbono e continuar assegurando energia para
mover a indústria, as cidades, para o
aquecimento, a refrigeração e a mobilidade, sem
poluir.
Estadão, 17/07/2017 (com adaptações).

Considerando as inúmeras implicações do
tema abordado no fragmento de texto
acima, julgue o item a seguir.

53. Comparada à matriz energética mundial e à
da maioria dos países, a matriz brasileira é muito
equilibrada, sendo predominantemente limpa e
renovável.
54. Embora seja uma das fontes mais limpas e
sustentáveis de energia, não liberando CO2 na
atmosfera e diminuindo a dependência dos
combustíveis fósseis, os parques de energia
eólica causam impactos ambientais, tais como os
ruídos provocados pelas turbinas, o impacto
visual e a morte de aves no choque com as
turbinas.
55. O governo de Donald Trump, nos Estados
Unidos,
reverteu
políticas
energéticas
implantadas por seu antecessor, Barack Obama,
que havia liberado o uso, sem restrições, de
carvão, de petróleo e de gás.
56. A geração de energia elétrica pela fonte
eólica cresce expressivamente no Brasil. O
Nordeste é a região com o maior potencial de
geração e com a maior capacidade instalada.

RACIOCÍNIO LÓGICO – PROF. ARTHUR LIMA
57. Considerando todos os anagramas da
palavra POLICIA, a probabilidade de obter um
anagrama que comece pela letra P ou C é
superior a 15%.
58. Um grupo de policiais federais pretende se
deslocar de São Paulo ao Rio de Janeiro em uma
van de 7 lugares, incluindo o lugar do motorista.
Considerando que apenas 3 policiais têm
habilitação para dirigir a van, e que outros 2
(dentre os que não tem habilitação) possuem
assento definido no veículo, o número de
possibilidades distintas de organizar todos os
policiais na van é inferior a 90.
59. Em uma equipe composta por 183 policiais
em treinamento, sabe-se que a probabilidade de
se sortear, ao acaso, um policial solteiro é o
dobro da probabilidade de se sortear, também
ao acaso, um policial casado. Sabendo que
aproximadamente 25% dos solteiros e 40% dos
casados são bons atiradores, pode-se afirmar
que pelo menos 110 policiais do grupo não são
bons atiradores.
60. Sabe-se que 90 Policiais Federais são
capazes de conduzir 150 inquéritos em 5 meses,
em média. Se for preciso conduzir um total de
240 inquéritos em 4 meses, o número de
Policiais necessários é superior a 150.
61. O agente da Polícia Federal Arthur Lima
encontra-se no ponto A da figura abaixo. Ele
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avista o delegado Paulo Bilynskyj no ponto B, e
o escrivão Ricardo Vale no ponto C. Ao fazer suas
medições, Arthur nota que o ângulo b mede 45
graus, o ângulo c mede 30 graus, e a distância
dele para o delegado mede √2 quilômetro.

P→Q, em que P e Q são proposições simples
adequadamente escolhidas.

Assim, considerando que a raiz quadrada de 3 é
aproximadamente 1,7, a área do triângulo
formado pelos três policiais é superior a 1,3
quilômetro quadrado.
A respeito de lógica sentencial e de
argumentação, julgue os itens a seguir,
tendo por base a proposição P enunciada
abaixo.
P: A operação lava rápido foi bem conduzida,
pois o político foi preso e os recursos foram
negados em todas as instâncias.
62. A negação da proposição P é equivalente a
“O político foi preso e os recursos foram negados
em todas as instâncias, ou a operação lava
rápido não foi bem conduzida”.
63. Se a proposição P é verdadeira, pode-se
concluir que “O político não foi preso ou os
recursos não foram negados em todas as
instâncias, ou a operação lava rápido foi bem
conduzida”.
64. Caso se confirme que algum recurso foi
aceito na segunda instância, então a proposição
P certamente é verdadeira, independentemente
do valor lógico das demais proposições que a
compõem.
65. Para que “O político não foi preso ou os
recursos não foram negados em todas as
instâncias” seja uma conclusão válida para um
argumento em que uma das premissas é P, uma
segunda premissa poderia ser “A operação lava
rápido foi bem conduzida”.
66. A proposição “O sucesso da operação lava
rápido é consequência da seriedade do trabalho
das autoridades públicas envolvidas em sua
condução” pode ser representada na forma
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67. A negação da proposição “A lista de crimes
antecedentes ao delito de lavagem de dinheiro
era exaustiva até 2012, mas hoje qualquer crime
pode figurar na condição de antecedente para
fins de configuração da lavagem” é equivalente
a “Se a lista de crimes antecedentes ao delito de
lavagem de dinheiro era exaustiva até 2012,
então nem todo crime pode figurar na condição
de antecedente para fins de configuração da
lavagem”.
Quatro professores do Estratégia, Arthur Lima,
Décio Terror, Herbert Almeida e Mário Machado,
foram aprovados em concursos da Polícia Federal
distintos, a saber 2005, 2009, 2012 ou 2014,
não necessariamente nessa ordem. Cada um é
formado, também não necessariamente nessa
ordem, em uma das áreas entre tecnologia da
informação (TI), letras, engenharia aeronáutica
e direito (advogado). Sabe-se que Arthur não foi
aprovado em 2005, que o formado em TI foi
aprovado antes de Mário e antes do bacharel em
letras Décio Terror, que Herbert Almeida foi
aprovado antes do advogado, que o advogado
não foi aprovado em 2009 e que o engenheiro,
que não é Mário, foi aprovado em 2014. Com
base nestas informações, julgue os itens a
seguir.
68. Mário é formado em TI.
69. Décio Terror foi aprovado antes de Herbert
Almeida.
70. Mário foi aprovado antes do Arthur.

ADMINISTRAÇÃO GERAL – PROF. RODRIGO
RENNÓ
71. No modelo de Estado patrimonialista, a
diferenciação entre o público e o privado
favorece as práticas de corrupção e de
nepotismo.
72. A obrigatoriedade de concurso público para
a contratação de servidores e estabilidade no
serviço foram medidas instauradas pelo DASP.
73. De acordo com Henri Fayol, prever,
organizar, comandar, coordenar e controlar são
as funções universais da administração.

para as organizações do setor privado.
Entretanto, são necessárias algumas alterações
e adaptações para seu uso no setor público.
76. O
administrador
que
monitora
o
desempenho exerce a função administrativa de
controle.
77. As teorias de liderança que defendiam uma
abordagem que descreve traços e características
pessoais necessários aos líderes eficazes bem
como ações que eles devem realizar evoluíram
para uma abordagem situacional, flexível e
rapidamente adaptável às constantes mudanças
das organizações.
78. A existência de motivação garante que o
desempenho individual no trabalho será
excelente.

ADMINISTRAÇÃO GERAL (AFO) – PROF.
SÉRGIO MENDES
De acordo com a Constituição Federal e com
a Lei 4320/1964, julgue os itens a seguir.
79. De acordo com o disposto na Constituição
Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve
contemplar as metas e prioridades da
Administração pública para o exercício financeiro
subsequente, a política de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento e o
demonstrativo dos efeitos de anistias, isenções e
outros atos de renúncia fiscal.
80. Suponha que o Chefe do Poder Executivo
Federal tenha encaminhado ao Congresso
Nacional projeto da lei orçamentária relativa ao
exercício de 2018 e que o mesmo contenha,
entre as dotações consignadas, uma de caráter
global destinada a suportar possíveis majorações
de custos para a construção de prédios de várias
Delegacias da Polícia Federal espalhadas pelo
Brasil. Considerando os preceitos constitucionais
e legais que regem o orçamento público, bem
como os princípios que o informam, tal
circunstância
afigura-se
inadequada,
pois
afronta o princípio da discriminação ou
especialização, que veda o estabelecimento de
dotações inespecíficas.

74. O sistema de valores compartilhados pelos
membros da organização e o conjunto de
características-chave que a instituição valoriza e
que a diferencia das demais é conhecido como
clima organizacional.
75. A utilização do BSC na administração pública
é aconselhada, apesar do método ter sido criado
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ECONOMIA – PROF. HEBER CARVALHO
Ambulantes vendem sanduíche, pipoca e até
sopa perto do acampamento pró-Lula. Diversos
militantes montaram barracas de lanches no
local e aproveitaram a oportunidade para
trabalhar; há lanches entre R$ 5 e R$ 10.
Vendedores de pipoca, sanduíche, água,
refrigerante e até de sopas estão aproveitando o
acampamento dos apoiadores do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, nos arredores da
Superintendência da Polícia Federal (PF), em
Curitiba, para trabalhar. Segundo a Polícia
Militar, cerca de mil pessoas seguem acampadas
no local, o que garante uma cartela expressiva
de clientes.
(Gazeta do Povo, 11/04/2018,
http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/ambulantesvendem-sanduiche-pipoca-e-ate-sopa-perto-doacampamento-pro-lula-2hf6laoifdf00rr17jcuko4bq)

Tomando o texto acima como referência,
julgue o item abaixo.
81. As
curvas
de
demanda
dos
bens
comercializados no acampamento mostram a
relação entre as suas quantidades demandadas
e os preços pelos quais são efetivamente
adquiridos pelos consumidores.
De acordo com a comerciante Mariza Glaudia,
46, o número de vendedores no acampamento
aumentou muito nesta semana e a concorrência
se tornou desleal. “No sábado ainda estava bom,
mas aí começou a encher de gente vendendo.
Cada dia chega mais”, reclamou a vendedora de
pipoca. A vendedora de cocada, Sebastiana
Vilasboas, 49, concorda. “Teve um que parou o
carrinho do meu lado. Podia pelo menos ter ido
para outro lado. Tem cliente pra todo mundo”,
disse a vendedora.
(Gazeta do Povo, 11/04/2018,
http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/ambulantesvendem-sanduiche-pipoca-e-ate-sopa-perto-doacampamento-pro-lula-2hf6laoifdf00rr17jcuko4bq)

Tomando o texto acima como referência,
julgue o item abaixo.
82. A situação descrita no texto acima retrata
um aumento do número de vendedores,
provocando um deslocamento ao longo das
curvas de oferta de pipocas e de cocadas.
“O acampamento de Lula definha. Um drone da
PF sobrevoa todos os dias o acampamento de
Lula em Curitiba. Nas duas primeiras semanas,
diz o Estadão, “cerca de 500 manifestantes
formavam o acampamento, com barracas

espalhadas nas ruas do bairro. Com ele vieram o
comércio clandestino, as cantorias, os gritos de
ordem, a constante presença policial, os
bloqueios de tráfego. Desde o dia 17, são cerca
de 70 pessoas.”
(O Antagonista, 07/05/2018,
https://www.oantagonista.com/brasil/o-acampamento-delula-definha/)

Tomando o texto acima como referência,
julgue o item abaixo.
83. A redução do número de consumidores no
local faz a curva de demanda dos bens
comercializados ser deslocada para a esquerda.
O preço e a quantidade demandada resultantes
caem.
Detenções, apreensão de drogas e polêmica
após vasta operação militar no Rio. Uma
operação de 3.200 militares e um número
indeterminado de policiais na violenta zona oeste
do Rio de Janeiro permitiu nesta sexta-feira
deter o suposto assassino de um sargento e
apreender "uma grande quantidade de drogas".
(Jornal do Brasil, 24/02/2018,
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2018/02/24/detencoesapreensao-de-drogas-e-polemica-apos-vasta-operacaomilitar-no-rio/)

Tomando o texto acima como referência,
julgue o item abaixo.
84. A apreensão de uma grande quantidade de
drogas pelas forças de segurança terá como
consequência, ceteris paribus, a valorização de
seu preço. Considerando que a demanda pelo
produto é inelástica, a apreensão fará aumentar
a receita total dos vendedores.
85. Levando-se em conta o peso que representa
no orçamento do consumidor, é razoável supor
que a elasticidade-preço da demanda de
munições tende a ser maior que a de seus
respectivos armamentos. Ao mesmo tempo,
podemos inferir que um aumento no preço dos
armamentos fará também aumentar o preço das
munições.
86. A existência de restrições à importação de
armamentos no Brasil faz com que diminua sua
elasticidade preço da demanda.
87. Uma curva de demanda perfeitamente
elástica será horizontal, ao passo que a oferta
perfeitamente elástica será vertical.
Safra recorde de soja no Brasil indica
grande ano para máquinas agrícolas no
país
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RIBEIRÃO PRETO (Reuters) - Os fabricantes de
máquinas agrícolas no Brasil apostam em fortes
vendas neste ano, com impulso de uma segunda
grande safra de soja e pelo aumento nos preços
dos grãos, que vão compensar a fraqueza do
setor de cana-de-açúcar.

94. Um registro de débito na contabilidade de
uma empresa tem o efeito de aumentar os ativos
e reduzir os passivos.

(Notícias Agrícolas, 07/05/2018,
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/
213199-safra-recorde-de-soja-no-brasil-indica-grande-anopara-maquinas-agricolas-no-pais.html#.WvHkDNOUvUI)

95. No regime de competência, as receitas são
reconhecidas quando são ganhas, mesmo que
não recebidas.

Tomando o texto acima como referência,
responda ao item abaixo.
88. A alta demanda por máquinas agrícolas,
decorrente de uma grande safra de soja, provoca
um deslocamento da curva de demanda destas
máquinas, resultando em preços mais elevados
e em maior número de vendas.
89. Se o governo fixar um preço máximo para
um bem, que esteja acima do equilíbrio, é
correto afirmar que haverá escassez do produto.
90. Quando a redução do preço do bem provoca
redução da quantidade demandada, o bem será
inferior.

A respeito do regime de competência e dos
livros contábeis, julgue os itens a seguir.

96. No lançamento em livro diário, devem-se
descrever o título e o saldo da conta.
97. A aquisição de bens para comercialização a
prazo e com juros é um exemplo de partida de
segunda fórmula.
98. Os modelos de balancetes de verificação
utilizados incluem o de oito colunas, que
demonstra os saldos anteriores, o movimento,
os saldos do período e os saldos atuais.
A tabela a seguir mostra o relatório de
compras de mercadorias para revenda e de
vendas de mercadorias de determinada
entidade no mês de fevereiro de 20X6.

CONTABILIDADE GERAL – PROF. GABRIEL
RABELO
Com relação à natureza do patrimônio e aos
mecanismos para o seu controle, julgue os
itens a seguir.
91. Sabendo que a contabilidade registra apenas
os
eventos
contábeis
que
impactam
economicamente a equação básica contábil:
ativo = passivo + patrimônio líquido, a
contratação de empregados correspondente a
um evento que afeta a equação contábil.
92. Despesa
corresponde
à
entrada
de
elementos para o ativo, sob a forma de dinheiro
ou de direitos a receber.
93. No início de sua constituição, determinada
empresa possuía patrimônio líquido composto
por um capital integralizado no valor de R$
12.000. No primeiro ano de atividade, a
sociedade obteve R$ 4.000 de lucros: R$ 1.000
foram destinados para o pagamento de
dividendos, e o restante, para a constituição de
reservas. No segundo ano, a sociedade apurou
um prejuízo de R$ 2.000.

Com referência ao relatório apresentado,
julgue o item a seguir.
99. Caso a entidade mantenha os registros por
meio do método PEPS (primeiro a entrar,
primeiro a sair) e resolva alterar a forma de
mensuração para a média ponderada móvel
(MPM), será necessário ajustar o resultado, de
modo a constar um débito na conta de custo da
mercadoria vendida e um crédito em estoques
de mercadorias.

Com referência a essa situação hipotética, é
correto afirmar que o valor do patrimônio líquido
da empresa no final do segundo ano foi de R$
13.000.
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da continuidade ou permanência, mesmo que
mais gravosa ao réu.
102. Não pode alegar legítima defesa aquele
que repele ataque espontâneo de animal, atual
ou iminente, a direito seu ou de outrem.
103. É isento de pena o agente que pratica o
crime de furto contra ascendente, mesmo que a
vítima tenha idade igual a 60 anos, mas não
superior a 60 anos.
104. Configura causa de aumento de pena no
roubo o emprego de arma de fogo, de forma que
o emprego de outros tipos de arma não gera o
referido aumento de pena.

Após
o
levantamento
do
balanço
patrimonial
da
empresa
Beta
S.A.,
apresentado
na
tabela
precedente,
ocorreram as seguintes operações:
- prestação de serviços com recebimento à vista,
no valor de R$ 16.500;
- pagamento de R$ 5.800 referentes a salários;
- apropriação de despesas financeiras referente
às contas a pagar, no valor de R$ 400; pagamento de R$ 200 relativos a despesas com
tributos;
- venda de 50% dos investimentos, com
recebimento de R$ 5.000 previsto para 30 dias;
- pagamento a fornecedores, no valor de R$
10.000, acrescido de 10% de multa por atraso.
Para que se demonstre com fidelidade a
situação
patrimonial
de
determinada
entidade, faz-se necessária a observância
de normas técnicas e legais de elaboração
das demonstrações contábeis. Com relação
à apuração do resultado do exercício,
julgue o próximo item.
100. Após
a
contabilização
dos
fatos
anteriormente descritos, o saldo apurado na
demonstração do resultado do exercício (DRE)
apresentará um lucro inferior a R$ 10.000.

DIREITO PENAL – PROF. RENAN ARAÚJO
101. No que tange ao tempo do crime, o Código
Penal adotou a teoria da atividade, enquanto
para definir o lugar do crime foi adotada a teoria
da ubiquidade. No que tange aos crimes
continuados e permanentes, a lei nova é
aplicável se entrar em vigor antes da cessação

105. Mais recentemente, a Lei 13.654/18 incluiu
uma nova causa de aumento de pena aplicável
ao crime de furto, que se caracterizará quando o
crime for praticado mediante o emprego de
explosivo ou de artefato análogo que cause
perigo comum.

DIREITO PROCESSUAL PENAL – PROF. RENAN
ARAÚJO
106. Paulo é indiciado em inquérito policial
instaurado para apurar a prática do crime de
furto. Encerradas as investigações, o MP conclui
que não há provas suficientes para o
ajuizamento de denúncia. Neste caso, caberá ao
membro do MP ordenar o arquivamento do IP,
sendo vedado ao delegado de polícia fazê-lo.
Uma vez arquivado, a autoridade policial poderá,
futuramente, proceder a novas diligências, se de
outras provas tiver notícia.
107. O Juiz poderá, apenas nos crimes de ação
penal pública incondicionada, ouvir outras
testemunhas, além das indicadas pelas partes,
não havendo violação ao princípio acusatório e
ao princípio da inércia.
108. Situação hipotética: Jonas, primário e de
bons antecedentes, é réu em processo criminal
pela prática do crime de estupro, cuja pena é de
06 a 10 anos de reclusão. Assertiva: havendo
fundadas suspeitas de que Jonas está destruindo
provas e, portanto, prejudicando a instrução do
processo, presentes os demais requisitos, o Juiz
poderá decretar a prisão preventiva de Jonas,
mesmo que não haja requerimento do MP.
109. Situação hipotética: Jonas, primário e de
bons antecedentes, é réu em processo criminal
pela prática do crime de estupro, cuja pena é de
06 a 10 anos de reclusão. Assertiva: como a
pena máxima prevista ultrapassa 04 anos de
privação da liberdade, a autoridade policial não
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poderá arbitrar fiança, que somente poderá ser
concedida pelo Juiz.

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. HERBERT
ALMEIDA
Em
relação
ao
regime
jurídico
administrativo, à Lei nº 8.112/1990, à Lei
de Licitações e Contratos e às disposições
sobre organização administrativa, julgue os
itens a seguir.
110. Situação hipotética: Jozué, servidor
público federal, percebeu, durante três anos,
determinada vantagem pecuniária, paga pela
administração pública com base em parecer
jurídico emitido pelo setor jurídico competente.
No entanto, com a mudança do chefe do setor
jurídico, foi emitido novo parecer, sugerindo o
cancelamento dos pagamentos, ainda que não
tenho ocorrido qualquer mudança na legislação
durante todo o período. Assertiva: nessa
situação, se a administração cancelar os novos
pagamentos da vantagem pecuniária, mas não
determinar a devolução do que foi pago com
base no antigo parecer, haverá ofensa ao
princípio da segurança jurídica.
111. Situação hipotética: Antonio, agente da
Polícia Federal, afastou-se, em caráter eventual
ou transitório, para outro município, mas dentro
da região metropolitana de sua sede. O motivo
do afastamento de sua sede foi para participar
de
um
evento
nacional
de
policiais,
representando o Departamento de Polícia
Federal. Assertiva: nessa situação, se houver
pernoite fora da sede, Antonio fará jus à
percepção de meia diária por dia de
afastamento.
112. O ato do Presidente da República que criou
o Ministério Extraordinário da Segurança Pública
constitui desconcentração administrativa em
razão da matéria.
113. O limite de dispensa de licitação em razão
do valor, aplicável às agências reguladoras, é o
dobro daquele estabelecido para outras
autarquias.

DIREITO CONSTITUCIONAL – PROF. RICARDO
VALE E NÁDIA CAROLINA
114. Situação hipotética: Mateus é agente da
Polícia Federal em exercício no exterior, junto à
embaixada brasileira na Itália. Na Itália, Mateus
se casa com uma nacional daquele país,
Giovana. Fruto desse relacionamento, nasce na
Itália o filho do casal, Maximiliano. Assertiva:
Maximiliano será brasileiro nato, não perdendo a
nacionalidade brasileira caso a legislação italiana
lhe reconheça a nacionalidade originária.
115. As Polícias Civis e a Polícia Federal são
responsáveis, respectivamente, pelas funções de
policiamento ostensivo e de polícia judiciária.
116. Os direitos de primeira geração, por serem
direitos de defesa, impõem ao Estado um dever
de abstenção, impedindo atos coercitivos
arbitrários.
117. O estado de sítio poderá ser decretado pelo
Presidente da República, após autorização do
Congresso Nacional, a fim de preservar ou
prontamente restabelecer a ordem pública ou a
paz social ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL – PROF. PAULO
GUIMARÃES
118. Pedro, motorista de carga autônomo, foi
parado em uma rodovia pela Polícia Rodoviária
Federal. Durante abordagem, foi encontrado na
cabine do seu caminhão um revólver calibre 38,
devidamente registrado em seu nome. Ao ser
questionado pelo policial, Pedro argumentou que
a conduta dele era lícita, uma vez que a cabine
de seu caminhão se enquadra no conceito de
local de trabalho, não necessitando de porte para
a referida arma.
119. Nos termos da Lei 13.445, o passaporte é
o documento que dá a seu titular expectativa de
ingresso em território nacional.
120. João estava fazendo uso de substância
entorpecente, mas quando percebeu a presença
da polícia nas proximidades, acelerou uso a
substância em questão. Durante abordagem
policial, nada foi encontrado com João, apesar
dos policiais perceberem no abordado os sinais
típicos de quem fez uso de drogas. Após
abordagem João foi liberado. nessa situação, os
policiais agiram de forma correta.
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PROVA DISCURSIVA – PROF. CARLOS ROBERTO
Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente
caderno. Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA,
no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.
• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será
desconsiderado.
• Não será avaliado o texto em cuja Folha de Texto Definitivo o candidato insira qualquer assinatura ou
marca identificadora.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 13,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao
quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual
(organização das ideias em texto estruturado).

A democracia, além de ser um modo de determinar quem acede ao poder e por
quanto tempo, de definir que o povo é soberano e, portanto, os eleitores escolhem
quem manda, supõe uma cultura de convivência. Nesta se aceita como legítima a
diversidade de pontos de vista, respeitadas a Constituição e as leis, e também se aceita
a possibilidade de quem pensa de um jeito vir a pensar de outro. Noutros termos, na
luta política há adversários, não gladiadores prontos a matar inimigos.
Infelizmente se está criando no Brasil uma cultura da intolerância. E assim em
outros países, como em alguns europeus e nos Estados Unidos. Estamos vendo o
renascimento da xenofobia, o horror ao “estrangeiro”, ao diferente. Entre nós os ânimos
políticos também andam cada vez mais acirrados, tratando as diferenças como
inimizades. Por temperamento e convicção, procuro me comportar dentro das regras
da civilidade democrática. Busco ouvir e respeitar não só os “nossos”, mas os “outros”.
Ouvir não quer dizer concordar, mas prestar atenção ao ponto de vista do interlocutor.
A intolerância na política. Fernando Henrique Cardoso.
Opinião - Estadão, 04/03/2018 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador,
redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir.
INTOLERÂNCIA: O DESAFIO DE ACEITAR AS DIFERENÇAS
Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

1. as causas da intolerância em nossa sociedade; [valor: 4,00 pontos]
2. a internet, as redes sociais e a intolerância; [valor: 4,00 pontos]
3. os limites da liberdade de expressão. [valor: 4,00 pontos]
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