
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROVA OBJETIVA 
DEZ DICAS 

PROVA REDAÇÃO 
TREZE DICAS 

1. Antes de iniciar, faça uma breve apreciação de 
toda a prova (± 10 min.), observando questões in-
terligadas e efetuando algumas anotações e mar-
cações. 

2. Comece a prova pela disciplina que você mais 
domina. 

3. Iniciada a prova (ou este simulado), não a inter-
rompa em hipótese alguma. 

4. Mantenha, durante toda a prova, o alto astral, a 
objetividade, a satisfação, a determinação e a 
crença de que você terá êxito em cada questão, 
em cada disciplina, e na prova como um todo. 

5. Faça marcações e deixe para o final as questões 
que você julgar trabalhosas ou difíceis. 

6. Enfrente as questões com elevada objetividade. 
Descubra imediatamente o que o enunciado pede. 
Visualize ou esboce a solução. Só depois escolha 
a resposta mais coerente..  

7. Use lógica, intuição e atitudes positivas na resolu-
ção das questões. Cuidado: depois de calculada ou 
localizada a resposta, muitas vezes você precisará 
reler o enunciado da questão para saber o que ele 
realmente pede. 

8. No dia da prova oficial, fique de olho no relógio. 
Reserve tempo no final para responder a eventuais 
questões ou itens pendentes. 

9. Faltando dez minutos para o término da Prova, 
deixe tudo de lado e passe para o Cartão de Res-
postas o que você já assinalou. 

10. Nos dias seguintes ao da prova, acompanhe no 
site www.cursosolon.com.br as informações sobre 
o concurso e eventuais propostas de recursos para 
você aumentar sua nota. 

 

1. Use o rascunho. Redigir é a arte de reescre-
ver. 

2. Elabore um roteiro para o assunto (um es-
quema para a sua redação). 

3. No início, apresente o assunto ou a problemá-
tica a ser desenvolvida. 

4. Estruture o desenvolvimento do tema (é a 
maior parte do texto). 

5. Estruture a finalização (poderá ser uma sínte-
se de toda a argumentação ou suges-
tão/proposta de solução). 

6. Use frases curtas e diretas. A comunicação é 
mais fácil e você não corre tanto o risco de er-
rar. 

7. Escreva preferencialmente o óbvio, evitando 
criar polêmica. 

8. Não repita muito as palavras. Use sinônimos. 
9. Evite definições do tipo “a liberdade é...” 
10. Evite usar dois-pontos (:) e ponto-e-vírgula (;). 

Prefira outra frase. 
11. Ao final, revise e elimine as palavras desne-

cessárias. 
12. Não passe do limite máximo de linhas. 
13. Deixe para decidir no final o título da redação, 

mas não se esqueça de escrevê-lo. 
 

ATENÇÃO: 
É quase certeza que o tema da redação será 
ligado a trânsito, transporte ou segurança. 
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CONHEÇA A ESTRUTURA E AS REGRAS DA PROVA PRF 

 
 

 

 
 
  
 

Muitas questões deste simulado foram adaptadas de 
concursos anteriores, de nível superior, normalmente 
promovidos pela própria FUNRIO, de modo a manter o 

mesmo grau de dificuldade que possivelmente você 
vai enfrentar na prova oficial PRF. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Professora Cidinha e professor Guerra 
 

Texto I 
Ganhamos a guerra, não a paz 

 
Os físicos se encontram numa posição não muito di-

ferente da de Alfred Nobel. Ele inventou o mais poderoso 
explosivo jamais conhecido até sua época, um meio de 
destruição por excelência. Para reparar isso, para aplacar 
sua consciência humana, instituiu seus prêmios à promo-
ção da paz e às realizações pacíficas. Hoje(*), os físicos 
que participaram da fabricação da mais aterradora e peri-
gosa arma de todos os tempos sentem-se atormentados 
por igual sentimento de responsabilidade, para não dizer 
culpa. E não podemos desistir de advertir e de voltar a 
advertir, não podemos e não devemos relaxar em nossos 
esforços para despertar nas nações do mundo, e especi-
almente nos seus governos, a consciência do inominável 
desastre que eles certamente irão provocar, a menos que 
mudem sua atitude em relação uns aos outros e em rela-
ção à tarefa de moldar o futuro. 

Ajudamos a criar essa nova arma, no intuito de im-
pedir que os inimigos da humanidade a obtivessem antes 
de nós, o que, dada a mentalidade dos nazistas, teria 
significado uma inconcebível destruição e escravização 
do resto do mundo. Entregamos essa arma nas mãos dos 
povos norte-americano e britânico, vendo neles fiéis de-
positários de toda a humanidade, que lutavam pela paz e 
pela liberdade. Até agora, porém, não conseguimos ver 
nenhuma garantia das liberdades que foram prometidas 
às nações no Pacto do Atlântico. Ganhamos a guerra, não 
a paz. As grandes potências, unidas na luta, estão agora 

divididas quanto aos acordos de paz. Prometeu-se ao 
mundo que ele ficaria livre do medo, mas, na verdade, o 
medo aumentou enormemente desde o fim da guerra. 
Prometeu-se ao mundo que ele ficaria livre da penúria, 
mas grandes partes dele se defrontam com a fome, en-
quanto outras vivem na abundância. (...)  

Possa o espírito que motivou Alfred Nobel a criar 
sua notável instituição, o espírito de fé e confiança, de 
generosidade e fraternidade entre os homens, prevalecer 
na mente daqueles de cujas decisões dependem nossos 
destinos. Do contrário, a civilização humana estará con-
denada. 

(Albert Einstein, Escritos da maturidade. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994) 

(*) Este texto foi escrito em 1945, logo 
 depois do fim da II Guerra Mundial. 

 

 

01. Ao escrever esse texto, o grande físico Albert 
Einstein preocupou-se sobretudo em formular uma 
grave advertência contra 

(A) a pacificação do mundo por meio da ação de go-
vernos totalitários. 

(B) a perigosa instabilidade gerada pelo Pacto do A-
tlântico. 

(C) o novo potencial belicoso da situação de pós-
guerra. 

(D) o poder de devastação representado pelo invento 
de Alfred Nobel. 

(E) o espírito do armistício assinado pelas grandes po-
tências. 
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02. Considere as seguintes afirmações: 

I. A criação e a entrega da mais aterradora e perigosa 
arma de todos os tempos aos norte-americanos e 
britânicos se deram em meio a uma perigosa e 
disputada corrida armamentista. 

II. Einstein mostra-se insatisfeito quanto aos termos 
em que se configurou o Pacto do Atlântico, um a-
cordo em si mesmo tímido e incapaz de gerar bons 
resultados. 

III. Einstein inclui-se entre os responsáveis pelo térmi-
no da guerra e pela derrota dos nazistas, mas de-
clina de qualquer responsabilidade quanto a uma 
futura utilização da nova e devastadora arma. 

Em relação ao texto, está correto APENAS o que se 
afirma em 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) Ie II. 

(E) IIe III. 

 

 

03. A atitude de vigilância, para a qual Einstein con-
voca a todos nesse texto, deve materializar-se, 
conforme deseja o grande físico, 

(A) numa advertência contra os preocupantes riscos 
representados pela iminente reorganização dos 
nazistas. 

(B) na conscientização dos vitoriosos quanto à neces-
sidade de se entenderem e de assumirem suas 
responsabilidades diante do futuro. 

(C) no cumprimento das exigências feitas pelos cien-
tistas quando se propuseram a elaborar as condi-
ções do Pacto do Atlântico. 

(D) na manutenção das auspiciosas condições políti-
cas do pós-guerra, marcadas pela derrota dos na-
zistas. 

(E) na constituição de um novo tratado que, indo de 
encontro ao Pacto do Atlântico, represente um es-
forço de real pacificação. 

 

 

04. Quanto à sua construção interna, as frases Ga-
nhamos a guerra, não a paz e As grandes potên-
cias, unidas na luta, estão agora divididas têm em 
comum . 

(A) um jogo entre alternativas. 

(B) uma relação de causa e efeito. 

(C) a formulação de uma condicionalidade. 

(D) a articulação de uma hipótese. 

(E) a exploração de antíteses. 

 

05. Considerando-se o contexto, traduz-se correta-
mente o sentido de uma expressão do texto em: 

(A) numa posição não muito diferente da de Alfred 
Nobel = em atitude inteiramente similar à de Alfred 
Nobel. 

(B) para aplacar sua consciência humana = para obli-
terar seu juízo sobre a humanidade. 

(C) dada a mentalidade dos nazistas = em que pese a 
consciência dos nazistas. 

(D) vendo neles fiéis depositários = reconhecendo-os 
como confiáveis guardiões. 

(E) consciência do inominável desastre = concepção 
inevitável da tragédia. 

 

06. Possa o espírito que motivou Alfred Nobel a criar 
sua notável instituição, o espírito de fé e confian-
ça, de generosidade e fraternidade entre os ho-
mens, prevalecer na mente daqueles de cujas de-
cisões dependem nossos destinos. 

Observa-se que na construção do período acima, se 
empregou o verbo 

(A) poder como auxiliar do verbo criar. 

(B) criar como auxiliar do verbo prevalecer. 

(C) motivar como auxiliar de prevalecer. 

(D) criar como auxiliar do verbo poder. 

(E) poder como auxiliar do verbo prevalecer. 

 

Texto II 

Ciência e esoterismo 

A astrologia é muito mais popular do que a as-
tronomia. Um número muito maior de pessoas abre um 
jornal ou uma revista para consultar uma coluna astrológi-
ca do que para ler uma coluna sobre astronomia. E a 
astrologia não está sozinha: numerologia, quiromancia, 
cartas de tarô, búzios etc. também são extremamente 
populares.  

Como físico, não cabe a mim explicar o porquê 
dessa irresistível atração pelo que obviamente está além 
do que chamamos fenômenos naturais. Mas posso ao 
menos oferecer uma conjectura. O fascínio pelo esotérico 
vem justamente de seu aspecto pessoal, privado: você 
paga a um profissional com conhecimentos ou "poderes" 
esotéricos para que ele fale sobre você, sua vida, seus 
problemas, seu futuro...  

O problema com o esoterismo é que não temos 
nenhuma prova concreta, científica, de que certos fenô-
menos realmente ocorrem. As "provas" que foram ofere-
cidas até o momento – fotos, depoimentos pessoais, ses-
sões demonstrativas e compilações estatísticas de dados 
– misteriosamente se recusam a sobreviver quando testa-
das no laboratório sob o escrutínio do cientista ou após 
uma análise quantitativa mais detalhada. Uma das gran-
des armas da ciência contra o charlatanismo é justamente 
a possibilidade de repetirmos certos experimentos tantas 
vezes quantas desejarmos. Os cientistas não precisam 
"acreditar" nos resultados de outros cientistas; basta repe-
tir o experimento em seu próprio laboratório, sob condi-
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ções idênticas, e os mesmos resultados devem ser en-
contrados.  

Seria realmente fascinante se houvesse uma for-
ça desconhecida que pudesse influenciar nosso compor-
tamento (ou pelo menos indicar tendências) a partir de um 
arranjo cósmico em que nós, como indivíduos, participás-
semos ativamente, uma espécie de astronomia personali-
zada.  

Mas, para mim, mais fascinante ainda é seguir os 
passos de outros cientistas e dedicar toda uma vida ao 
estudo dos fenômenos naturais, armado apenas com 
inspiração e razão. Ao compreendermos um pouco mais 
sobre o mundo à nossa volta, estaremos, também, com-
preendendo um pouco mais sobre nós mesmos e sobre 
nosso lugar neste vasto e misterioso Universo.  

(Marcelo Gleiser, Retalhos cósmicos. São Paulo:  
Companhia das Letras, 1999)  

07. Observando-se alguns dos recursos utilizados na 
construção do texto, verifica-se que 

(A) o emprego das aspas em "poderes" justifica-se do 
mesmo modo que em "provas". 

(B) a falta de marca pessoal na linguagem garante a 
objetividade da demonstração. 

(C) as expressões astronomia personalizada e basta 
repetir o experimento são manifestações da ironia 
do autor. 

(D) o emprego das aspas em "acreditar" deve-se à ên-
fase atribuída a uma ação afirmativa dos cientistas. 

(E) o emprego da palavra inspiração, no final do texto, 
revela que o autor reviu e retificou sua posição 
contrária ao esoterismo. 

 

08. Na argumentação que desenvolve em seu texto, o 
autor se vale dos seguintes procedimentos: 

I. Não aceita a suposta popularização das crenças de 
natureza esotérica, considerando-a uma manipula-
ção dos charlatões que têm interesse em propagar 
seus falsos poderes. 

II. Afirma que os fenômenos esotéricos não são com-
provados quando submetidos a testes rigorosa-
mente científicos ou a análises largas e detalha-
das. 

III. Admite que a ciência é menos atraente que as prá-
ticas esotéricas, já que ela não se propõe a des-
vendar as grandes incógnitas do nosso Universo. 

IV. Conclui que a ciência também tem seus encantos, 
embora aceite que os que a praticam não costu-
mam se valer dos conhecimentos já conquistados 
dentro da tradição científica. 

Em relação ao texto, está correto APENAS o que se 
afirma em 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) III e IV. 

 

09. Considerando-se o contexto, traduz-se correta-
mente o sentido de uma expressão do texto em: 

(A) ao menos oferecer uma conjectura = pleitear, 
mesmo assim, uma comprovação. 

(B) seu aspecto pessoal, privado = sua verdade ínti-
ma, inconfessável. 

(C) arranjo cósmico = pretexto universal. 

(D) sob o escrutínio do cientista = pela análise minu-
ciosa do cientista. 

(E) armado apenas com inspiração e razão = tão-
somente com a fé e a perseverança. 

 

Texto III 

O Brasil entrou no século XXI justificando o lugar 
comum do século passado: continua sendo um país de 
contrastes. Isso é o que revelam os números iniciais do 
Censo 2000, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). No último ano da década pas-
sada, em comparação com o primeiro – 1991 –, muito 
mais brasileiros estavam estudando, tinham carros, ele-
trodomésticos, telefones, luz, água encanada, esgoto e 
coleta de lixo, e muito menos brasileiros morriam antes de 
completar um ano de vida. A mortalidade infantil caiu 
38%: de 48 por mil nascimentos para 29,6. A queda foi 
maior do que os especialistas haviam projetado no início 
da década.  

Isso, a despeito de a maioria da população conti-
nuar vivendo com rendimentos franciscanos: pouco mais 
da metade dos 76,1 milhões de membros da população 
economicamente ativa ganhava até dois salários mínimos 
por mês (ou R$ 302,00 à data do recenseamento e R$ 
400,00 hoje) e apenas 2,4% ganhavam mais de vinte 
salários mínimos, ou seja, R$ 4 000,00 – um salário relati-
vamente modesto nas sociedades desenvolvidas. Por 
esse ângulo, pode-se dizer que o Brasil é um país iguali-
tário: ostenta a dramática igualdade na pobreza.  

Os números agregados escondem que o consu-
mo se distribui de forma acentuadamente desigual pelo 
território e entre os diversos grupos de renda. Enquanto 
no Sul e no Sudeste os domicílios com carro somam mais 
de 40%, no Norte e no Nordeste não chegam a 15%. De 
certo modo, quem pode consumir bens duráveis acaba 
consumindo por si e por quem não pode. O desequilíbrio 
regional e social do consumo acompanha, obviamente, a 
concentração da capacidade aquisitiva.  

Os dados que apontam para a intolerável persis-
tência da igualdade na pobreza entre os brasileiros têm 
relação manifesta com o desempenho da economia. Se é 
verdade que, em matéria de expansão dos benefícios 
sociais e do acesso a bens indispensáveis no mundo 
contemporâneo, como o telefone, os anos 1990 foram 
uma década ganha, no que toca ao crescimento econômi-
co foram uma década das mais medíocres, desde a trans-
formação do País em sociedade industrial. Entre 1991 e 
2000, o Brasil cresceu, em média, parcos 2,7% ao ano. 
Mesmo em 1994, o melhor ano do período, o Produto 
Interno Bruto (PIB) não chegou a 6% – muito abaixo dos 
picos registrados na década de 1970, a do "milagre brasi-
leiro". É óbvio que a retomada do desenvolvimento é 
condição sine qua para a elevação da renda do povo.  



Prova Simulada PRF 2009   Curso Sólon 
 

 

Aulas e Apostilas 5 www.cursosolon.com.br 

(Adaptado de O Estado de S. Paulo, maio/2002)  

 

10. De certo modo, quem pode consumir bens durá-
veis acaba consumindo por si e por quem não po-
de. A afirmação acima aponta para 

(A) a melhoria real do padrão de vida da população 
brasileira, registrando existência de consumo 
mesmo entre os mais pobres. 

(B) resultados estatísticos aparentemente otimistas, 
mas que deixam de mostrar dados pouco anima-
dores da situação econômica e social da popula-
ção brasileira. 

(C) um equilíbrio final da capacidade de consumo da 
população nas várias regiões brasileiras, igualando 
os resultados de cada uma delas. 

(D) o paradoxo que resulta dos dados do último censo, 
pois eles indicam o consumo de bens duráveis por 
uma população que não tem poder aquisitivo. 

(E) a falsidade do resultado de certas pesquisas, cujos 
dados desvirtuam a realidade, especialmente a da 
classe social mais desfavorecida. 

 

11. Considere as afirmativas abaixo, a respeito do 
texto. O Censo 2000 

I. indica o avanço do Brasil, idêntico ao de algumas 
sociedades desenvolvidas, especialmente quanto 
à garantia de emprego, apesar de um valor modes-
to para o salário mínimo. 

II. apresenta índices positivos de melhoria na qualida-
de de vida do povo brasileiro, ao lado de dispari-
dades acentuadas, em todo o território nacional. 

III. assinala um aumento geral do poder aquisitivo do 
povo brasileiro, reduzindo a um mínimo as diferen-
ças regionais. 

Está correto o que se afirma SOMENTE em: 

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) I 

(D) II 

(E) III 

 

12. A afirmação no segundo parágrafo: “Por esse 
ângulo, pode-se dizer que o Brasil é um país iguali-
tário”. É correto afirmar que a conclusão acima 
tem um caráter 

(A) acentuadamente irônico, pela constatação que se 
segue a ela. 

(B) bastante otimista, por ter sido possível constatar 
melhorias na distribuição de renda. 

(C) de justificado orgulho, pela melhoria da qualidade 
de vida no Brasil. 

(D) de extremo exagero, considerando-se os dados 
indicativos do progresso brasileiro. 

(E) pessimista, tendo em vista a impossibilidade de 
aumento do salário mínimo. 

 

13. A queda foi maior do que os especialistas haviam 
projetado no início da década. 

O emprego da forma verbal grifada na frase acima 
indica, no contexto, 

(A) uma incerteza em relação a um fato hipotético. 

(B) um fato consumado dentro de um tempo determi-
nado. 

(C) a repetição de um fato até o momento da fala. 

(D) uma ação passada anterior a outra, também pas-
sada. 

(E) uma ação que acontece habitualmente. 
 
 
As próximas duas questões têm por base o texto abaixo: 

Texto IV 

VANTAGENS DOS CONCURSOS PÚBLICOS 

Os concursos públicos vêm atraindo cada vez 
mais a atenção dos brasileiros, não só pelos bons salá-
rios, normalmente acima da média, mas também pela 
estabilidade que, na atividade privada, é tão incerta. Para 
José Carlos Pacífico, professor de Matemática para con-
cursos, outra grande vantagem é a ausência de discrimi-
nação nos concursos públicos. Segundo ele, “não há 
limite máximo de idade e nem é exigido do candidato 
experiência anterior. Todos são iguais para concorrer às 
vagas”. Isso significa que o concurso público é uma porta 
de entrada larga para pessoas novas que buscam seu 
primeiro emprego, assim como para pessoas mais vividas 
que procuram reconversão profissional. 

Ainda segundo o professor Pacífico, hoje em dia 
é cada vez mais comum encontrar pequenos empresários 
que preferem trocar a vida insegura da atividade autôno-
ma pela estabilidade e recebimento em dia que o serviço 
público garante. “Por isso, os mais velhos se misturam 
aos recém-formados nas listas de inscrição para concur-
sos públicos”, conclui o professor. 

A existência do concurso público também traz 
grande vantagem para os órgãos promotores das sele-
ções, principalmente em razão da concorrência entre os 
candidatos, cada vez mais acirrada. Para o professor 
Nelson Guerra, que leciona para concursos há mais de 
quinze anos, “a sociedade e o país também ganham com 
a concorrência, pois é exigido dos candidatos cada vez 
mais preparação e conhecimento, o que melhora a quali-
dade dos serviços públicos e o nível de aprendizado do 
país”. 

Também faz parte dos atrativos para o candidato 
uma grande lista de vantagens. Após ingressar no órgão 
público, o servidor costuma contar com previdência com-
plementar para a sua aposentadoria, assistência médica e 
odontológica, normalmente extensiva à família, licença-
prêmio, anuênios ou qüinqüênios, auxílio-alimentação, 
vale-transporte e até auxílio-funeral, fazendo com que a 
atividade pública se converta num verdadeiro seguro 
profissional e de vida. 
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As grandes empresas públicas também possuem 
planos de cargos e salários que permitem crescimento na 
carreira, podendo ser mais promissor ainda no caso de 
aprovação em concursos internos. 

Enfim, a boa remuneração, o recebimento em di-
a, a aposentaria integral, a tranqüilidade e o respeito mai-
or à legislação trabalhista são, em resumo, os itens que 
mais atraem interessados em participar de concursos 
públicos no Brasil de hoje. 

(extraído do link www.cursosolon.com.br/historico.htm, 
visitado em agosto/2008) 

 

14. As alternativas a seguir trazem informações cole-
tadas do primeiro parágrafo do texto. Identifique 
o comentário que, com base nas novas regras or-
tográficas, merece atualização em sua escrita. 

(A) Cada vez mais brasileiros veem no emprego pú-
blico atrativos para sua vida profissional. 

(B) O professor José Carlos Pacífico argúi em favor 
dos concursos públicos por não serem discrimi-
natórios. 

(C) Pessoas com cinquenta anos de idade podem 
sim participar de concursos públicos em situação 
de igualdade em relação aos candidatos mais 
jovens. 

(D) A estabilidade adquirida por um funcionário re-
cém-empossado na função pública é considera-
da uma grande conquista. 

(E) O primeiro emprego é outra vantagem para quem 
passa no concurso público, o que advém do es-
forço do candidato em sua autoaprendizagem. 

 

15. Com base no mesmo texto, reescrito abaixo, assi-
nale a única alternativa onde há palavra ou pala-
vras obrigatoriamente acentuadas pelas novas 
regras de grafia e cujo acento gráfico NÃO pode 
ser trocado por outro (não pode trocar circunfle-
xo por agudo, ou agudo por circunflexo). 

(A) A existência do concurso público também traz 
grande vantagem para os órgãos promotores 
das seleções. 

(B) É cada vez mais acirrada a concorrência entre os 
candidatos, o que promove mais preparação e 
garante melhora na qualidade dos serviços pú-
blicos. 

(C) A atividade profissional autônoma não garante 
para o empregado a mesma segurança propor-
cionada pelo serviço público conquistado atra-
vés de concurso. 

(D) A boa remuneração, o recebimento em dia, a a-
posentaria integral, a tranquilidade e o respeito 
maior à legislação trabalhista são, em resumo, 
os itens que mais atraem interessados em parti-
cipar de concursos públicos. 

(E) A conquista de um lugar no serviço público deve 
ser vista como um prêmio para o candidato a-
provado, principalmente em função da grande 
disputa pelas vagas ofertadas. 

 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Professor Acácio  
 
16. André, Beto e Carlos são irmãos. André não é o 

mais velho e Beto é o mais novo. É correto afirmar 
que: 
a) André é o mais novo; 

b) André não é nem o mais velho nem o mais novo; 

c) Beto é o mais velho; 

d) Carlos é o mais novo 

e) Carlos não é nem o mais velho nem o mais novo 

 

17. Por conta da greve dos bancários, a professora 
Cidinha teve que efetuar o pagamento das suas 
contas no caixa eletrônico. Como não efetuava tal 
transação há muito tempo, não conseguia se lem-
brar da sua senha eletrônica de seis dígitos. Lem-
brava-se apenas dos dois primeiros dígitos (ano 
do seu nascimento) e dos dois últimos (a soma 
dos dígitos da placa de seu carro). Supondo que 
levou cerca de 1 minuto em cada tentativa de 
completar a senha e que esgotou todas as possibi-
lidades (sem que o caixa eletrônico travasse), a-
certando somente na última, Cidinha conseguiu 
pagar suas contas depois de tentar por cerca de: 
a) 1h 40min 

b) 1h 30min 

c) 1h 21min 

d) 1h 

e) 45min  
 

18. A negação da afirmação “se eu cavo, o buraco 
aumenta” é: 
a) se o buraco não aumenta, eu não cavo. 

b) eu não cavo e o buraco não aumenta. 

c) eu cavo e o buraco não aumenta. 

d) se eu não cavo então o buraco não aumenta. 

e) eu não cavo ou o buraco não aumenta. 

 

19. Dois cometas aparecem, um a cada 40 anos e 
outro a cada 25 anos. Se em 1910 ambos tivessem 
aparecido, quantas novas coincidências irão ocor-
rer até o ano 3000? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

20. Um casal tem quatro filhos. Qual é a probabilidade 
de não serem todos do mesmo sexo? 
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a) 12,5% 

b) 93,75% 

c) 75% 

d) 25% 

e) 87,5% 

 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 
Professor Valdir 
 
21. Assinale a opção INCORRETA sobre o Word (pa-

cote Office 2003): 

a) o Botão  Visualizar impressão – Mostra como 
será a aparência de um arquivo quando ele for im-
presso. 

b) o Botão  Imprimir – Pode ser substituído por 
“ctrl + P“. 

c) o Botão  Recortar – Remove o texto ou objeto 
selecionado e joga para a área de transferência. 

d) o Botão  Pincel – Serve para copiar o formato 
de um objeto ou texto selecionado e aplicar a outro 
objeto ou texto clicado. 

e) o Botão  Novo documento  – Permite criar um 
novo documento em branco, com base no modelo 
padrão. 

 
22. Considerando a planilha abaixo, assinale a opção 

INCORRETA: 

 
a) O resultado da fórmula que está na célula F10 será 

20. 

b) A fórmula que está na célula D8 pode ser 
“=SOMA(D5:D7)”. 

c) Se Fernando ganhou 4 medalhas em 2004 e não 3, 
para corrigir toda a planilha devemos digitar 4 na 
célula C5 e em seguida clicar no menu “Exibir” e 
“Atualizar”. 

d) A fórmula que está na célula F5 pode ser 
“=(C5+D5+E5)”. 

e) Para colocar nossos atletas em ordem alfabética, 
basta selecionar o intervalo B5:E7 e clicar no ícone 

 . 

 

23. Assinale a opção onde existem apenas dispositi-
vos de entrada e saída. 
a) Datashow e máquina digital. 

b) Disquete e CDRW. 

c) Teclado e scanner. 

d) Mouse e webcam. 

e) HD e Projetor. 

 

24. Qual o nome de usuário mais importante no Li-
nux? 

A) Adminstrator. 

B) Root. 

C) RadHat. 

D) Unix. 

E) Ps. 

 

25. Trata-se de uma linguagem utilizada para criação 
de páginas da Internet: 
A) HTTP 

B) HTML 

C) FTP 

D) DHCP 

E) DNS 

 

CONHECIMENTOS DE FÍSICA: 
Professor Marcelo de Piero 

 
26. Um trem parte às 16 h de uma sexta-feira para uma 

viagem de 500 km. Sabe-se que esse trem,  quando 
em movimento, mantém uma média de velocidade 
de 50km/h e que, devido ao descarrilamento de ou-
tro trem, ficou parado no meio do percurso duran-
te 12 horas. Nessas condições, o trem chegou ao 
destino às: 
a) 12 h de domingo.  

d) 14 h de sábado. 

b) 2 h de domingo.  

e) 2 h de sábado. 

c) 16 h de sábado. 

 

27. Um objeto é lançado verticalmente, do solo para 
cima, com uma velocidade de 10 m/s. Consideran-
do g = 10 m/s2, a altura máxima que o objeto atinge 
em relação ao solo, em metros, será de: 
a) 15,0.      
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b) 10,0.          

c) 5,0.       

d) 1,0.        

e) 0,5. 

 

28. Analise a afirmativa a seguir: 
Em uma colisão entre um carro e uma moto, am-
bos em movimento e na mesma estrada, mas em 
sentidos contrários, observou-se que após a coli-
são a moto foi jogada a uma distância maior do 
que a do carro. 
Baseado em seus conhecimentos sobre mecânica e 
na análise da situação descrita acima, bem como no 
fato de que os corpos não se deformam durante a co-
lisão, é correto afirmar que, durante a mesma, 

a) a força de ação é menor do que a força de reação, 
fazendo com que a aceleração da moto seja maior 
que a do carro, após a colisão, já que a moto pos-
sui menor massa. 

b) a força de ação é maior do que a força de reação, 
fazendo com que a aceleração da moto seja maior 
que a do carro, após a colisão, já que a moto pos-
sui menor massa. 

c) as forças de ação e reação apresentam iguais in-
tensidades, fazendo com que a aceleração da mo-
to seja maior que a do carro, após a colisão, já que 
a moto possui menor massa. 

d) a força de ação é menor do que a força de reação, 
porém a aceleração da moto, após a colisão, de-
pende das velocidades do carro e da moto imedia-
tamente anteriores a colisão. 

e) exercerá maior força sobre o outro aquele que tiver 
maior massa e, portanto, irá adquirir menor acele-
ração após a colisão. 

 

29. Duas esferas de ferro de mesmo volume, uma 
maciça e outra oca, estão mergulhadas completa-
mente num líquido. 
Baseado em seus conhecimentos sobre hidrostática, 
com relação à situação descrita anteriormente, é cor-
reto afirmar que 

a) os empuxos sofridos pelas esferas serão diferentes, 
porém as pressões a que estarão submetidas se-
rão iguais. 

b) tanto os empuxos como as pressões a que ficarão 
submetidas serão iguais, mesmo para profundida-
des diferentes, já que possuem o mesmo volume. 

c) as duas esferas sofrerão o mesmo empuxo e estará 
submetida a uma maior pressão aquela que estiver 
a uma profundidade maior. 

d) sofrerá o maior empuxo a esfera oca, e as pressões 
a que estarão submetidas serão iguais, visto que 
ambas são de ferro. 

e) sofrerá o maior empuxo a esfera maciça, e as pres-
sões a que estarão submetidas dependerão das 
massas específicas das esferas. 

 

30. Um automóvel, com uma massa de 1200 kg, tem 
uma velocidade de 72 km/h quando os freios são  
acionados, provocando uma desaceleração cons-
tante e fazendo com que o carro pare em 10s. A 
força aplicada ao carro pelos freios vale, em New-
tons: 
a) 3600   

b) 2400    

c) 1800   

d) 900 

e) 240 

 
 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: 
Professor Rovani 
 
31. Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima nas vias arteriais será de : 
A) Vinte quilômetros por hora 

B) Trinta quilômetros por hora 

C) Oitenta quilômetros por hora 

D) Sessenta quilômetros por hora 

E) Noventa quilômetros por hora 

 

32. Julgar os recursos interpostos contra decisões 
das Juntas administrativas de Recursos de Infra-
ções – JARI compete 
A) Aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e 

ao Conselho de Transito do Distrito Federal – 
CONTRADIFE 

B) aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
municípios 

C) aos orgãos e entidades executivos de transito dos 
estados 

D) AO Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN 

E) As policias militares dos estados e do Distrito Fede-
ral 

 

33. De acordo com a Resolução 231/2007do 
CONTRAN, concernente a utilização das placas, 
marque a opção INCORRETA 
A) Nos veículos de reboque, independente se a visibi-

lidade for prejudicada devido ao dispositivo de en-
gate,   é necessária a utilização de duas placas 
traseiras 

B) Os veículos de duas ou três rodas do tipo motoci-
cleta, motoneta, ciclomotor e triciclo são obrigados 
a utilizar placas traseiras de identificação com pelí-
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cula refletiva conforme especificado pelo 
CONTRAN 

C) No caso de mudança de categoria de veiculo, as 
placas deverão ser alteradas para as de cor da no-
va categoria, permanecendo entretanto a mesma 
identificação alfanumérica 

D) A placa traseira será obrigatoriamente lacrada a es-
trutura do veículo, juntamente com a tarjeta, em lo-
cal de visualização integral 

E) Será obrigatória a gravação do registro do fabrican-
te em superfície plana da placa e da tarjeta, 

  

34. De acordo com a legislação de trânsito vigente, a 
multa de trânsito para o condutor que transitar 
com o veiculo com excesso de peso de 6250kg, 
admitido percentual de tolerância quando aferido 
por equipamento, na forma a ser estabelecer  pelo 
CONTRAN será de? 
A) R$ 574,62 

B) R$ 957.70 

C) R$ 1787.53 

D) R$ 1915.40 

E) R$ 1926.10 

 

35. O uso da cor preta na sinalização horizontal 
A) Tem por finalidade indicar as vagas de estaciona-

mento para deficientes físicos 

B) Não está previsto na legislação de trânsito 

C) Tem por finalidade sinalizar as faixas exclusivas pa-
ra transporte coletivo 

D) Tem por finalidade sinalizar as ciclovias 

E) Tem por finalidade proporcionar contraste entre o 
pavimento e a pintura 

 

36. O julgamento dos recursos interpostos pelos in-
fratores é uma atribuição: 
A)das JARI 

B) dos CETRAN e CONTRADIFE 

C) do CONTRAN 

D) da Polícia Militar 

E) do DETRAN 

 

37. Dois veículos vão se cruzar em uma área não sina-
lizada. O  
Primeiro está circulando por uma rotatória e o se-
gundo está circulando pela via que termina na ro-
tatória. Terá direito de passagem o condutor que 
estiver circulando  
A) Pela rotatória 

B) Pela via 

C) Pela direita do outro condutor 

D) Do veículo de maior porte 

E) Com velocidade mais alta 

 

38. Com relação aos dados que deverão constar no 
auto de infração de trânsito, marque a questão in-
correta: 
A) a identificação do órgão ou entidade e da autorida-

de ou agente autuador ou equipamento que com-
provar a infração 

B) local, data e cometimento da infração 

C) tipificação da infração 

D) caracteres da placa de identificação do veículo, sua 
marca e espécie e outros elementos relevantes a 
sua  identificação 

E) dados de um documento de identificação do condu-
tor 

 

39. O CTB define trânsito como: 
A) a utilização das vias por pessoas, veículos e ani-

mais, para circulação parada, estacionamento e 
operação de carga e descarga 

B) a  utilização das vias somente por veículos e ani-
mais, para circulação, parada, estacionamento e 
operação de carga e descarga 

C) a utilização das vias somente por veículos, para 
circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga e  descarga 

D) a utilização das vias por veículos, somente para 
circulação, parada e estacionamento 

E) a utilização das vias para circulação somente por 
pessoas e veículos 

 

 

40. Constitui infração de trânsito grave, sujeita a mul-
ta e retenção do veículo para regularização, transi-
tar com o veiculo: 
A) com qualquer uma das placas de identificação sem 

condições de legibilidade e visibilidade 

B) de carga, com falta de inscrição de tara e demais 
inscrições  previstas no CTB 

C) desligado ou desengrenado  em  declive 

D) com excesso de peso, admitido percentual de tole-
rância quando aferido por equipamento conforme o 
estabelecido pelo CONTRAN 

E) com suas dimensões ou de sua carga superiores 
aos limites estabelecidos legalmente ou pela sina-
lização sem autorização 

 

 

41. Não parar em sinal vermelho ou de parada obriga-
tória é infração considerada: 
A) grave punida com multa e 5 pontos  

B) média punida com multa e 4 pontos 

C) grave punida com multa e 7 pontos 

D) gravíssima  punida com multa e 7 pontos 
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E) gravíssima punida com multa e 5 pontos 

 

42. A sinalização será colocada em posição e condi-
ções que a tornem perfeitamente visível e legível 
durante o dia e a noite, em distância  compatível 
com a segurança do trânsito, conforme normas  e 
especificações fixadas 
A) CETRAN 

B) DETRAN 

C) CONTRAN 

D) Polícia Rodoviária Federal 

E) Prefeitura Municipal 

 

43. A CNH será conferida ao condutor ao término de 
01 ano de sua PPD, desde que o mesmo não tenha 
cometido nenhuma infração gravíssima, grave ou 
reincidente em infração média. Ocorrendo uma das 
infrações descritas, o condutor é obrigado a: 
A) Aguardar 15 dias para solicitar sua CNH 

B) Aguardar 01 ano e realizar novamente a prova teó-
rica e prática 

C) Frequentar novamente as aulas práticas 

D) Realizar novamente o exame teórico, médico e psi-
cotécnico 

E) Reiniciar todo o processo de habilitação 

 

44. Organizar e manter o Registro Nacional de Cartei-
ras de Habilitação – RENACH e o registro Nacional 
de Veículos Automotores – RENAVAM é compe-
tência: 
A) CONTRAN 

B) PRF 

C) CETRAN e CONTRADIFE 

D) Do órgão máximo executivo da União 

E) Os órgãos e entidades executivos de trânsito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios 

 

45. Com relação as afirmativas abaixo , e consideran-
do o contido na Legislação do Trânsito, assinale a 
opção errada 
A)  Condutores com as carteiras suspensas perderão 

o direito de dirigir durante um período que varia de 
um mês a 12  meses, dependendo da gravidade 
das infrações cometidas no período.  

B)  Para infratores reincidentes no período de 12 me-
ses, após cumprimento do período de suspensão , 
as penalidades aplicadas variam de seis meses a 
dois anos; 

C)  A penalidade de suspensão do direito de dirigir se-
rá aplicada sempre que o condutor atingir 20 pon-
tos no período de 12 meses , levando-se em con-
sideração a data de cada infração. 

D)  Estão incluídas nas penalidades com infração gra-
víssima as multas referentes à prática de rachas, 

dirigir embriagado , ultrapassar 20% da velocidade 
máxima permitida ou pilotar sem capacete, entre 
outras; 

E)  A aplicação da penalidade de cassação da CNH se 
dará quando o condutor, durante o período de 
suspensão for pego dirigindo ou no caso de reinci-
dência , no prazo de 12 meses de infração com 
CNH de categoria diferente da do veiculo que esti-
ver conduzindo. 

 

DIREÇÃO DEFENSIVA: 
Professor Rovani 
 
46. Os elementos básicos da direção defensiva são: 

A) Preveja o perigo e tome a decisão; 

B) Aja a tempo  e decida com previsão; 

C) Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habili-
dade.  

D) Conhecimento,atenção, chuva, habilidade e previ-
são 

E) Luz, tempo , vias, trânsito, veículos, condutores 

 

47. Sob neblina o motorista deve dirigir: 
A) Com a máxima velocidade; 

B) Usar farol alto mesmo durante o dia; 

C) Reduzir a velocidade, usar faróis baixos e dirigir 
com atenção.   

D) ) Ficar a esquerda o máximo possível; 

E) Cair fora no acostamento. 

 

48. Ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado 
você: 
A)  Acelera para passar rapidamente; 

B)  Olha primeiro para a direita  para ver se não vem 
ninguém e acelera;          . 

C)  Para o veículo, olha e respeita a preferência. 

B)  Diminui a velocidade e passa entre eles 

C)  Diminua a velocidade e da preferência aos pedes-
tres 

 

49.  Em uma rodovia de mão dupla, dirigindo com o 
sol em suas costas você deve: 
A)  Prestar atenção no veículo que vem em sentido 

contrário;          

B)  Não se preocupar pois o sol não está atrapalhan-
do;        

C)  Manter a velocidade.   

D) Fixar a visão na linha da direita 

E) Alertar os outros motoristas  

 

50. As condições adversas são: 
A) Previsão decisão e habilidade; 
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B) Luz, tempo, via, trânsito, veículo  e motorista;          

C) Derrapagem, frenagens e motoristas 

D) Luz, tempo, previsão, veículo e motorista 

E) Ver, pensar, agir, via e neblina 

 

NOÇÕES DE DIREITO: 
Professores Ivo, Márcia, Laert e Andryelle 
 
51. A representação por ato de improbidade contra 

agente público ou terceiro beneficiário, quando o 
autor da denuncia o sabe inocente, é crime punível 
com a pena e o prazo de: 
A) detenção de seis meses a 10 meses e multa; 

B) reclusão de 3 meses a 1 ano e multa; 

C) não é cabível; 

D) não existe prazo, visto trata-se de prejuízo ao erá-
rio; 

E) reclusão de seis meses a um ano e multa; 

 

52. Um servidor público foi submetido a um processo 
administrativo disciplinar e recebeu a pena de ad-
vertência. Passados dois anos, o servidor pediu a 
revisão do processo, alegando fatos novos. O pro-
cesso foi revisto e a penalidade modificada para 
suspensão. A situação assim descrita está 
(A) em desacordo com a Lei porque não é possível 

que se aleguem fatos novos no pedido de revisão. 

(B) em desacordo com a Lei porque não existe a pos-
sibilidade de pedido administrativo de revisão do 
processo. 

(C) de acordo com a Lei. 

(D)) em desacordo com a Lei porque a penalidade foi 
modificada de advertência para suspensão. 

(E) em desacordo com a Lei no que diz respeito ao 
prazo do pedido de revisão. 

 

53. Sobre os servidores públicos civis da União, assi-
nale a alternativa correta. 
a) O servidor público que não tomar posse nos quinze 

dias seguintes ao ato de provimento será exonera-
do do cargo público. 

b) Reversão é o retorno à atividade de servidor apo-
sentado por invalidez quando, por junta médica, fo-
rem declarados insubsistentes os motivos da apo-
sentadoria. 

c) Em caso de reintegração de servidor público, en-
contrando-se provido o cargo, o reintegrado exer-
cerá suas atribuições como excedente, até a ocor-
rência de vaga. 

d) As licenças concedidas aos servidores públicos pa-
ra capacitação, para tratar de interesses particula-
res e por motivo de afastamento do cônjuge terão 
prazo máximo de duração igual a vinte e quatro 
meses. 

e) A ação disciplinar prescreverá em cinco anos quan-
to às infrações praticadas por servidor público da 
União e que estejam sujeitas à punição com de-
missão, suspensão ou advertência. 

 

54. A atividade da Administração Pública que, limitan-
do ou disciplinando direitos, interesses ou liber-
dades individuais, regula a prática de ato ou abs-
tenção de fato, em razão do interesse público, nos 
limites da lei e com observância do devido proces-
so legal, constitui mais propriamente o exercício 
do poder: 
a) de polícia; 

b) disciplinar; 

c) hierárquico; 

d) regulamentar. 

e) normativo 

  

55. Crime, doutrinariamente, é conceituado como: 
A) um fato típico, 

B) um fato típico e com ilicitude. 

C) um fato típico e culpável. 

D) um fato típico, com ilicitude (antijurídico) e culpável. 

E) um fato voluntário praticado por pessoa imputável. 

 

56. A exclusão da ilicitude vem prefixada no art. 23 do 
Código Penal. Assinale o item correto: 
A) O estado de necessidade não se refere sempre a 

uma situação necessária referente aos fatos. 

B) A legítima defesa não se refere sempre à legitimi-
dade de uma defesa pessoal ou defesa de outrem. 

C) O estrito cumprimento do dever legal refere-se à e-
xigência de o agente público (policial, agente peni-
tenciário etc.) sempre agir nos limites da lei, para 
não cometer abuso de poder. 

D) O exercício regular do direito confere aos respon-
sáveis o poder de punir, mesmo que violentamen-
te, seus filhos ou quem esteja sob a guarda dos 
mesmos. 

E) As excludentes da ilicitude que se encontram tipifi-
cadas no art. 23 do Código Penal não exigem aná-
lise racional do juiz de direito. 

 

57. Os arts. 4 a 23 (CPP) prefixam sobre o inquérito 
policial. Sobre o inquérito policial, marque o item 
correto: 
A) O inquérito policial é um processo. 

B) O inquérito policial é um procedimento administrati-
vo, informativo, provisório, preparatório, destinado 
a fornecer o mínimo de elementos necessários ao 
órgão de acusação para a propositura da ação pe-
nal. 

C) O inquérito policial é um procedimento que não ne-
cessita de informações sobre materialidade e indí-
cios de autoria. 
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D) O inquérito policial pode ser considerado um pro-
cesso informativo, provisório, preparatório. 

E) O inquérito policial é um processo informativo, pro-
visório, destinado a fornecer o mínimo de elemen-
tos necessários ao órgão de acusação para a pro-
positura da ação penal. 

 

58. Os autos de inquérito policial, uma vez relatados e 
encaminhados a Juízo, não poderão mais ser de-
volvidos, exceto: 
A) A requerimento do Promotor para diligências im-

prescindíveis ao oferecimento da denúncia. 

B) A requerimento do Promotor em qualquer hipótese. 

C) Por determinação do Juiz. 

D) Por requerimento do ofendido. 

E) Por requerimento de qualquer interessado. 

 

59. A ação é um direito subjetivo público de pretender 
do Estado uma prestação jurisdicional. Os arts. 24 
a 63 do CPP prefixam sobre a ação penal. Acerca 
desta ação, assinale a opção correta: 
A) Nos crimes de ação pública, esta será provida por 

denúncia do Ministério Público ou queixa do ofen-
dido. 

B) Nos crimes de ação pública esta será provida por 
denúncia do Ministério Público, mas não depende-
rá, em nenhum caso, de requisição do Ministério 
Público. 

C) Quando a lei o exigir, dependerão de requisição do 
Ministro da Justiça os crimes de ação pública. 

D) O Ministério Público terá liberdade de promover a-
ção pública e, em nenhum caso, dependerá de re-
presentação do ofendido ou de quem tiver qualida-
de para representá-lo. 

E) Queixa-crime é sinônimo de denúncia. 

 

60. Os Crimes contra a Administração Pública, estão 
previstos nos artigos 312 a 359-H. Em relação a 
esses crimes, é correto afirmar que constituem 
crimes contra a administração da justiça o que se 
segue: 
A) corrupção ativa em transação comercial internacio-

nal, que consiste em prometer, oferecer ou dar, di-
reta ou indiretamente, vantagem indevida a funcio-
nário público estrangeiro ou a terceira pessoa, pa-
ra determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de 
ofício relacionado à transação comercial interna-
cional. 

B) favorecimento pessoal, que consiste em auxiliar a 
se subtrair à ação de autoridade pública autor de 
crime a que é cominada pena de reclusão. 

C) subtração ou inutilização de livro ou documento que 
consiste em subtrair, ou inutilizar, total ou parcial-
mente, livro oficial, processo ou documento confia-
do à custódia de funcionário, em razão de ofício, 
ou de particular em serviço público. 

D) impedimento, perturbação ou fraude de concorrên-
cia, que consiste em impedir, perturbar ou fraudar 

concorrência pública ou venda em hasta pública, 
promovida pela administração federal, estadual ou 
municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou 
procurar afastar concorrente ou licitante, por meio 
de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimen-
to de vantagem. 

E) corrupção ativa que consiste em oferecer ou pro-
meter vantagem indevida a funcionário público, pa-
ra determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de 
ofício. 

 

61. A lei nº 4.898 de 9 de dezembro de 1965, regula o 
Direito de Representação e o processo de Res-
ponsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos ca-
sos de abuso de autoridade. Assim, o direito de 
representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, contra as autoridades 
que, no exercício de suas funções, cometerem a-
busos, são regulados pela presente lei. Dessa for-
ma, constitui abuso de autoridade qualquer aten-
tado 
A) à violabilidade do domicílio. 

B) à liberdade de locomoção. 

C) aos direitos e garantias sociais assegurados ao e-
xercício do voto indireto. 

D) aos direitos e garantias legais assegurados ao e-
xercício profissional, mediante autorização legal. 

E) à liberdade de associação e a obrigatoriedade de 
manter-se associado. 

 

62. Constitui crime de tortura constranger alguém 
com emprego de violência ou grave ameaça, cau-
sando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim 
de obter informação, declaração ou confissão da 
vítima ou de terceira pessoa; para provocar ação 
ou omissão de natureza criminosa; em razão de 
discriminação racial ou religiosa; submeter al-
guém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com 
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso 
sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar 
castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 
Crime punido com pena de reclusão, de dois a oito 
anos. Com relação ao crime de tortura é correto a-
firmar que 
A) incorre na pena de detenção de um a quatro anos 

aquele que se omite em face dessas condutas, 
quando não tinha o dever de evitá-las ou apurá-
las. 

B) se resulta lesão corporal de natureza leve ou grave, 
a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se re-
sulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. 

C) a condenação acarretará a perda do cargo, função 
ou emprego público e a interdição para seu exercí-
cio pelo mesmo do prazo da pena aplicada. 

D) o crime de tortura é inafiançável, mas suscetível de 
graça ou anistia. 

E) na mesma pena incorre quem submete pessoa pre-
sa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento 
físico ou mental, por intermédio da prática de ato 
não-previsto em lei ou não resultante de medida 
legal. 



Prova Simulada PRF 2009   Curso Sólon 
 

 

Aulas e Apostilas 13 www.cursosolon.com.br 

 

63. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação 
da prova produzida em contraditório judicial, não 
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente 
nos elementos informativos colhidos na investiga-
ção, ressalvadas as provas cautelares, não repetí-
veis e antecipadas. Quando a infração deixar ves-
tígios, será indispensável o exame de corpo de de-
lito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a con-
fissão do acusado. Em relação ao exame de corpo 
de delito é correto afirmar que 
A) será facultada ao Juiz de Direito, ao assistente de 

acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusa-
do a formulação de quesitos e indicação de assis-
tente técnico. 

B) atuará o assistente técnico a partir de sua admissão 
pelo juiz e após a conclusão dos exames e elabo-
ração do laudo pelos peritos oficiais, não sendo 
necessária a intimação das partes desta decisão. 

C) será disponibilizado o material probatório que ser-
viu de base à perícia no ambiente do órgão oficial, 
que manterá sempre sua guarda, e na presença de 
perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo 
se for impossível a sua conservação, independente 
de requerimento das partes. 

D) Mesmo tratando-se de perícia complexa que abran-
ja mais de uma área de conhecimento especializa-
do, não poder-se-á designar a atuação de mais de 
um perito oficial, e a parte indicar mais de um as-
sistente técnico. 

E) será realizado o exame por 2 (duas) pessoas idô-
neas, portadoras de diploma de curso superior pre-
ferencialmente na área específica, dentre as que 
tiverem habilitação técnica relacionada com a natu-
reza do exame na falta de perito oficial. 

 

64. Sobre a prisão em flagrante e a prisão preventiva, 
marque a alternativa correta: 
A) Na Lei de Drogas poderá ocorrer o chamado fla-

grante retardado, diferido ou prorrogado, que con-
siste na possibilidade da autoridade policial retar-
dar a intervenção policial com o objetivo de apre-
ender o maior número de pessoas ou de apreen-
der uma maior quantidade de objetos ilícitos; 

B) A prisão preventiva pode ser realizada pela autori-
dade policial, em casos excepcionais, sem autori-
zação do juiz; 

C) A prisão preventiva pode ser decretada se houver 
prova de que o agente agiu acobertado por uma 
excludente de ilicitude; 

D) Somente em fase de inquérito policial caberá a pri-
são preventiva decretada pelo juiz, de ofício, a re-
querimento do Ministério Público, ou do querelan-
te, ou mediante representação da autoridade poli-
cial; 

E) A prisão preventiva pode ser decretada para crimes 
punidos com reclusão ou detenção, culposos ou 
dolosos, e nas contravenções penais. 

 

65. Assinale a opção correta entre as assertivas abai-
xo, relativas aos direitos eleitorais e à nacionalida-
de. 
A) Um determinado cidadão brasileiro pode ter o direi-

to de votar e não ter o de ser votado. 

B) O brasileiro nato sempre poderá exercer o direito 
de sufrágio. 

C) Basta ter nacionalidade brasileira para ter o direito 
de ser votado. 

D) Todo brasileiro nato é cidadão passível de exercício 
do poder de votar e de ser votado. 

E) Os conscritos podem votar. 

 

66. Sobre os direitos e garantias fundamentais, é cor-
reto afirmar que: 
A) no sistema de direitos fundamentais adotado pelo 

Brasil, que protege a liberdade de culto, um brasi-
leiro pode invocar motivação religiosa para deixar 
de cumprir obrigação a todos imposta ou a presta-
ção alternativa fixada pelo Estado; 

B) a interceptação telefônica somente poderá ser auto-
rizada, por autoridade judiciária, para  Instrução 
processual de qualquer natureza ou para fins de 
investigação; 

C) de acordo com a Constituição, as comissões par-
lamentares de inquérito têm os mesmos poderes 
de investigação da autoridade judicial. Nesse sen-
tido, a C.P.I pode determinar a interceptação tele-
fônica para fins de investigação; 

D) a atividade de uma associação poderá ser suspen-
sa compulsoriamente por decisão judicial que ain-
da não transitou em julgado; 

E) nas situações expressamente previstas na Consti-
tuição, para preservar a segurança do Estado ou o 
pleno exercício do Poder de Polícia, poderá ser 
imposta censura aos meios de comunicação. 

 

67. A Constituição Federal, no seu art. 37, impõe à 
Administração Pública, direta e indireta, a obriga-
toriedade de obediência a vários princípios bási-
cos, mas entre os quais não se inclui a observân-
cia da  
A) eficiência.  

B) imprescritibilidade.  

C) impessoalidade.  

D) legalidade.  

E) moralidade.  

 

68. As vedações constitucionais de acumular cargos, 
empregos e funções no setor público excepcionam 
os casos de:  
A) três cargos/empregos de médico.  

B) três cargos/empregos de professor.  

C) dois cargos/empregos de professor.  

D) dois cargos/empregos comissionados de confiança.  
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E) dois cargos/empregos técnicos-científicos, que não 
de médico ou professor.  

 

69. Em relação aos direitos fundamentais no Brasil, 
assinale a alternativa verdadeira. 
A) Os direitos fundamentais, consagrados na Constitu-

ição brasileira de 1988, são absolutos, sendo opo-
níveis contra todos (erga omnes). 

B) Somente são considerados direitos fundamentais 
aqueles já expressos na Constituição de 1988.  

C) nos termos da Constituição de 1988, as normas de-
finidoras de direitos fundamentais dependem sem-
pre de regulamentação infraconstitucional para se 
tornarem aplicáveis. 

D) Os tratados e as convenções internacionais sobre 
direitos humanos podem ingressar no direito brasi-
leiro, com força normativa equivalente às emendas 
constitucionais.  

E) Nenhuma das anteriores. 

 

70. No que concerne aos direitos da personalidade é 
correto afirmar que  
a) o pseudônimo adotado para atividades lícitas e ilíci-

tas goza da proteção que se dá ao nome.  

b) a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou 
em parte, para depois da morte, é válida com obje-
tivo altruístico.  

c) é lícito o ato de disposição do próprio corpo, quando 
importar diminuição permanente da integridade fí-
sica, mesmo se não houver exigência médica.  

d) eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, em regra, 
mas o seu exercício poderá sofrer limitação volun-
tária.  

e) em se tratando de pessoa pública o nome desta 
poderá ser utilizado em propaganda comercial, a-
inda que sem autorização. 

 

 

71. Assinale a alternativa verdadeira. 
A) Todo eleitor é cidadão, embora nem sempre possa 

exercer todos os direitos políticos. 

B) Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores, 
desde que residentes no País há mais de quinze 
anos. 

C) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios pa-
ra os analfabetos, sendo os mesmos inelegíveis. 

D) É condição de elegibilidade para Governador do 
Estado, a idade mínima de 35 anos. 

E) Nenhuma das anteriores. 

 

72. Em relação ao sistema de proteção dos direitos 
humanos no Brasil: 
I - o Estado brasileiro não reconhece a competência 

jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos;  

II - o sistema de proteção internacional dos direitos 
humanos é adicional e subsidiário, somente po-
dendo ser invocado se o Estado brasileiro se mos-
trar omisso ou falho na tarefa de proteção dos di-
reitos fundamentais; 

III - a incorporação do sistema internacional de prote-
ção dos direitos fundamentais pelo Estado brasilei-
ro é consequência do processo de abertura demo-
crática, que tem seu marco jurídico na Constituição 
Federal de 1988; 

IV - o direito constitucional brasileiro apenas reconhe-
ce os direitos fundamentais previstos em tratados 
internacionais que reproduzam direito assegurado 
pela própria Constituição Federal.  

De acordo com as assertivas acima, pode-se afirmar 
que:  

a) apenas as de número II e III estão corretas;  

b) todas estão corretas;  

c) todas estão incorretas;  

d) apenas as de número I, II e III estão corretas;  

e) não respondida.  

 

73. Mário, com 15 anos de idade, estudante, mora com 
seus pais João e Maria. Ontem, enquanto João 
dormia, Mario pegou a moto de seu pai e, dirigindo 
em alta velocidade, atropelou e matou Thiago. Nes-
te caso, com relação ao ato praticado por Mário, 
João  
a) será responsável, desde que haja culpa de sua par-

te, devendo ressarcir o dano causado por Mário e 
não poderá reaver do filho o que houver pago.  

b) será responsável, ainda que não haja culpa de sua 
parte, devendo ressarcir o dano causado por Má-
rio, podendo, no entanto, reaver do filho o que 
houver pago.  

c) será responsável, ainda que não haja culpa de sua 
parte, devendo ressarcir o dano causado por Mário 
e não poderá reaver do filho o que houver pago. 

d) não será responsável, porque não houve culpa de 
sua parte. 

e) nenhuma das alternativas 

 

74. De acordo com o Código Civil brasileiro, constitu-
em-se as associações pela união de pessoas que 
se organizem para fins não econômicos. Com rela-
ção às associações é correto afirmar que:  
a) A qualidade de associado é transmissível, se o es-

tatuto não dispuser o contrário.  

b) É facultado ao estatuto das associações conter a 
forma de gestão administrativa e de aprovação das 
respectivas contas.  

c) Os associados devem ter iguais direitos, não po-
dendo o estatuto instituir categorias com vanta-
gens especiais.  

d) A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na 
forma do estatuto, garantido a 1/5 dos associados 
o direito de promovê-la.  
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e) É facultado ao estatuto das associações conter os 
requisitos para a admissão, demissão e exclusão 
dos associados.  

 

75. Paulo transitava com seu veículo pela "Avenida 
Brasil", na cidade "Y" e foi buscar o seu filho na 
Escola Municipal "Dona Maria". No caminho pas-
sou defronte ao fórum da cidade e comarca "Y", 
vizinho de um terreno desocupado de propriedade 
da Prefeitura Municipal. De acordo com o Código 
Civil a "Avenida Brasil", a "Escola Municipal Dona 
Maria", o "Fórum da Comarca Y" e o "terreno de-
socupado", todos bens públicos, classificam-se, 
respectivamente, como  
a) de uso comum do povo, dominical, dominical e do-

minical.  

b) de uso comum do povo, uso especial, uso comum 
do povo e dominical.  

c) de uso comum do povo, uso especial, uso especial 
e dominical.  

d) de uso especial, uso especial, uso especial e uso 
comum do povo.  

e) de uso comum do povo, dominical, dominical e uso 
especial.  

 
 

PRIMEIROS SOCORROS: 
Professor Paulo Sérgio 

 
76. Durante a abordagem, quando avaliamos a respi-

ração? 
A) No “A”;   

B) No “B”; 

C) No “C”;  

D) No “D”; 

E) No E 

       

77. O primeiro contato que temos com a vítima, é 
chamado de: 
A) Atendimento;  

B) Análise; 

C) Abordagem Secundária;  

D) Abordagem Primária; 

E) Apresentação da vitima 

    

78. Em um acidente poderemos encontrar vitimas com 
grandes hemorragias, se não       houver um con-
trole  a vitima entrara em choque.    
A)  neurogenico. 

B)  térmico 

C) psicogenico 

D) hipovolemico 

E) anafilático 

            

79. Em um acidente deveremos avaliar todas as in-
formações , sendo assim o que significa mecanis-
mo de injuria. 
A) os relato das vitimas  

B) mentiras sobre o acidente 

C) nível de consciência da vitima 

D) as causas do acidente 

E)  N D A 

 

80. Em um acidente com numero superior a 5 vitimas, 
consideramos múltiplas vitimas. Sendo assim rea-
lizamos o start, que significa.  
A) serviço tratamento ao trauma 

B) simples tratamento ao trauma 

C) simples triagem rápido atendimento 

D) simples trabalho de regulagem ao atendimento 

E) serviço de triagem para o atendimento. 

 
 

 
Pegue o gabarito comentado 

 no final deste material.  
 
 



 

PROVA DE REDAÇÃO – Prof.ª Sônia Maria: 
 

 
TEXTOS DE APOIO E INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO: 

A ética é sempre citada como primordial em qualquer relação humana. Veja o que a legislação 
apresenta a respeito do Policial Rodoviário Federal. 

 
— Texto 1 — 

Da Ética Policial 
Art. 36º. O sentimento do dever e o decoro da 
classe impõem a cada um dos integrantes da Polí-
cia Rodoviária Federal crescente rigor na conduta 
ético-profissional, com observância dos seguintes 
preceitos: 
     I- Amar a verdade e o dever como fundamentos 
de dignidade pessoal; 
     II- Exercer com autoridade, eficiência, probida-
de, cortesia e urbanidade as funções que lhe cou-
berem em decorrência do cargo; 
     III- Respeitar a dignidade da pessoa humana e 
os direitos do cidadão a que atende; 
     IV- Cumprir e fazer cumprir a constituição fede-
ral, as leis, os regulamentos, as instruções e as 
ordens das autoridades competentes, conduzindo-
se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de 
modo que não sejam prejudicados os princípios do 
bom comportamento, do respeito, do decoro Poli-
cial Rodoviário Federal e do bom nome da corpo-
ração; 
     V- Ser justo, isento e imparcial no julgamento 
dos atos e condutas e na apreciação do mérito 
profissional dos subordinados; 
     VI- Zelar pelo preparo técnico, intelectual, ético 
e físico, próprio e também dos seus subordinados, 
tendo em vista o cumprimento da missão comum; 
     VII- Valorizar a camaradagem e desenvolver o 
espírito de corporação permanente no serviço; 
     VIII- Observar a discrição e o sigilo devidos em 
relação aos assuntos internos da Policia Rodoviá-
ria Federal; 
     IX- Respeitar os representantes dos poderes 
constituídos, acatando suas orientações sempre 
que tal procedimento não acarrete prejuízo para o 
serviço; 
     X- Preceder de maneira ilibada na vida pública 
e na particular, sempre preservando o bom nome 
da corporação. 

 

— Texto 2 — 
Polícia Rodoviária Federal já prendeu 30 em 

ação contra roubo de carga 

“Os policiais cumprem 61 mandados de busca e 
apreensão e outros 40 de prisão, de acordo com a 
Polícia Rodoviária Federal. Entre os presos estari-
am empresários, despachantes, motoristas profis-
sionais e agentes públicos.  

Após sete meses de investigação, foi descoberto o 
esquema da quadrilha. De acordo com a Polícia, o 
bando rouba as carretas e caminhões e por meio 
de despachantes e cria uma nova identidade para 
o veículo no Registro Nacional de Veículos Auto-
motores (Renavam). Depois, coloca o bem no se-
guro e volta a roubá-lo, lesando as seguradoras. 
Um mesmo veículo chegou a ser utilizado no es-
quema três vezes.  

 

Após o golpe do seguro, a quadrilha vende o veí-
culo no mercado paralelo por até metade do valor, 
desmancha e vende as peças ou envia para a Bo-
lívia.” 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/) 

 
 
Disserte sobre a conduta ético-profissional do Poli-
cial Rodoviário Federal no cotidiano.  Escolha três 
preceitos imprescindíveis, mencionados no texto 1, 
que justifiquem o êxito da operação citada no texto 
2. Sua redação deverá ser dissertativa-
argumentativa, baseada no padrão formal escrito 
da variante brasileira, ocupando no mínimo 20 (vin-
te) e no máximo 30 (trinta) linhas da folha do ca-
derno definitivo. 
 

Pegue o gabarito comentado no final deste 
material.  

 



 

 
REDAÇÃO - Título: _______________________________________________________________ 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
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RESPOSTAS COMENTADAS 
LÍNGUA PORTUGUESA – professora Cidinha e professor Guerra 
01 C O autor traça uma analogia entre a invenção dos físicos e a de Nobel, ambas usadas para fins 

belicosos (de guerra), fugindo do seu propósito inicial. 

02 A Einstein não se manifesta em relação ao acordo e se inclui entre os responsáveis pelos efeitos 
futuros com o uso dessas armas fornecidas em período armamentista. 

03 B Einstein faz uma convocação à reflexão dos vitoriosos a respeito de suas responsabilidades futu-
ras. 

04 E Antítese comprovada pela oposição entre guerra/paz, unidas/divididas. 

05 D Não cabem: não muito diferente/ inteiramente similar; aplacar/obliterar; mentalidade/consciência; 
inominável/inevitável. 

06 E O período segue em: “possa o espírito prevalecer....”, ficando ‘o espírito’ como agente e o verbo 
‘poder’ como auxiliar da locução verbal. 

07 A As aspas foram utilizadas em ambas as palavras como indicativo de hipóteses (marcação irônica 
do autor). 

08 B O objetivo do autor é afirmar que os fenômenos esotéricos não são comprovados quando submeti-
dos a testes ou a análises científicas, mas não deixa de mencionar a popularização e o encanto 
despertado pela mesma. 

09 D Não cabem: oferecer/pleitear; privado/inconfessável; arranjo/pretexto; inspiração, razão/fé, perse-
verança. 

10 B Embora haja números comprovando melhoras, não há como se afirmar que a situação econômica 
e social da população brasileira tenha mudado de fato no início do século XXI. 

11 D O Censo 2000 não iguala o Brasil às sociedades desenvolvidas e não reduz a um mínimo as dife-
renças sociais, ao contrário, enfatiza que as mesmas continuam contrastantes. 

12 A Ao usar a palavra ‘igualitário’, após apontar tantas discrepâncias, o autor utiliza um caráter irônico. 

13 C a locução ‘haviam projetado’ tem valor de ‘projetaram’ , portanto uso do Mais que perfeito do Indi-
cativo (ação anterior à outra passada). 

14 B Pelas regras antigas, a forma verbal “argui” (alternativa B) era acentuada graficamente, com acento 
agudo (argúi). Pelas novas regras, as sílabas “gue”, “gui”, “que”, “qui” e seus plurais não possuem 
mais acento agudo nem trema. Observe nas outras alternativas as formas corretas de grafia, já 
atualizadas pelas novas regras: veem (sem acento gráfico), cinquenta (sem trema), recém-
empossado (com hífen) e autoaprendizagem (sem hífen). 

15 D A alternativa D é a única na qual NÃO HÁ palavra cujo tipo de acento gráfico (agudo/circunflexo) é 
facultativo. As demais alternativas apresentam palavras com tipo de acento gráfico facultativo: exis-
tência/existéncia (alternativa A), concorrência/concorréncia (alternativa B), autônoma/autónoma 
(alternativa C) e prêmio/prémio (alternativa E). Eis a regra: Quando uma palavra da língua portu-
guesa tiver acento gráfico obrigatório, pode-se utilizar o acento agudo ou circunflexo, indiferente-
mente, sobre a vogal “e” ou “o”, desde que antes das letras nasais “m” ou “n”, e desde que se trate 
de palavra paroxítona ou proparoxítona. Essa regra nasceu da convergência (ou convergéncia) 
entre as regras utilizadas no português europeu (eles usavam acento agudo) e as utilizadas no 
português brasileiro (nós usamos o circunflexo). A partir de 2009 valem as duas formas. Baixe o 
resumo das regras diretamente do link www.cursosolon.com.br/orto2009 
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RACIOCÍNIO LÓGICO – professor Acácio 
16 B Como Beto é o mais novo, André não pode ser o mais novo. Além disso, André também não é o 

mais velho (informação dada pelo exercício). Concluímos que André não é, nem o mais velho, nem 
o mais novo. Assim a ordem dos irmãos, a partir do mais novo, é: Beto, André e Carlos. 

17 A Note que para encontrar todas as possibilidades, não usamos restrições no que diz respeito aos 
possíveis números que podem ser usados. Como ainda faltam dois dígitos, temos 10 possibilida-
des para o primeiro e 10 para o segundo num total de 100 possibilidades (10 X 10). Ou ainda, de 
00 até 99 são 100 possibilidades. Como leva cerca de 1 minuto para cada tentativa, para 100 tenta-
tivas levará 100 minutos = 1h 40min 

18 C Trata-se de uma implicação (“eu cavo” → “o buraco aumenta”) e o único caso em que uma implica-
ção tem valor lógico falso ocorre quando “verdade” implica em “mentira” (V → F). Assim, a primeira 
proposição deve ter valor V e a segunda F. No contexto temos “eu cavo” E “o buraco não aumenta”

19 E Um dos cometas aparece de 40 em 40 anos e, o outro, de 25 em 25. Para saber o número de apa-
recimentos simultâneos, precisaremos descobrir um número, múltiplo de 40 e 25, que representa o 
período entre os aparecimentos simultâneos. Para tanto: MMC (25 , 40) = 200. Assim, a cada 200 
anos, ocorre o aparecimento simultâneo dos cometas. Ocorreu em 1910 e ocorrerá novamente em 
2110, 2310, 2510, 2710, 2910, 3110... Buscamos os aparecimentos até o ano 3000, cinco! 

20 E Fica mais fácil sair pela exclusão (para não serem todos do mesmo sexo, calculamos o total e reti-
ramos as possibilidades de serem do mesmo sexo). Calculando o total: Cada um dos nascimentos 
tem 2 possibilidades (menino ou menina). Nasce o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto 
filho ⇒ 2 X 2 X 2 X 2 = 16 possibilidades. Só há duas possibilidades de serem todos do mesmo 
sexo (menino, menino, menino, menino ou menina, menina, menina, menina) Assim, em 14 (16 – 
2) as crianças não são todas do mesmo sexo. Pede-se a probabilidade de não serem todos do 
mesmo sexo: são 14 em 16 = 14/16 = 0,875 = 87,5% 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA – professor Valdir 
21 E 

Clicando no Botão  Visualizar impressão, o Word mostrará ao usuário o documento exatamen-
te como ele será impresso. 

Clicando o Botão  Imprimir o documento atual será impresso na impressora padrão, se o usuá-
rio ao invés de clicar neste botão pressionar simultaneamente “ctrl + P“ o Word exibirá a janela 
caixa de diálogo de impressão que também permite a impressão do documento. 

Clicando no Botão  Recortar o Word irá remover o conteúdo selecionado e colocá-lo na área 
de transferência, assim este conteúdo pode ser reutilizado através do botão colar.  

  O Botão  Pincel pode ser usado no Word para copiar formatos para outros conteúdos do do-
cumento. 

O Botão  que aparece como na questão como Novo documento,  aparece de maneira incorre-
ta, o desenho de botão apresentado para esta alternativa é o desenho do botão copiar. 

22 C Se Fernando ganhou 4 medalhas em 2004 e não 3, para corrigir toda a planilha devemos digitar 4 
na célula C5 e aceitar o dado, não há necessidade de clicar no menu “Exibir” e “Atualizar”. 

23 B Unidades Disquete e CDrw são dispositivos de armazenamento em massa que podem gravar e ler 
informações, desta maneira permitem entrar e sair com dados do computador.  

24 B O nome do usuário mais importnte no LINUX é root. O usuário root é criado sempre que o sistema 
é instalado e tem poderes plenos para realizar quaisquer operações. (equivale ao usuário adminis-
trador do Windows). 
RadHat é uma distribuição de LINUX. 
Unix é o sistema em que Linus Torvalds (o criador do LINUX) se inspirou durante sua criação. 
Ps é um comando do LINUX que permite visualizarmos os processos em execução. 
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25 B - HyperText Markup Language, ou HTML é uma linguagem de script utilizada na criação de páginas 
da Internet. 
- Hypertext Transfer Protocol ou HTTP ou em português: Protocolo de Transferência de Hipertexto) 
é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipertexto. 
- DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece con-
figuração dinâmica de terminais, com concessão de endereços IP´s. 
- DNS, Domain Name System - Sistema de Nomes de Domínios, é um sistema de gerenciamento 
de nomes para tradução de nomes amigáveis (URL´s) em endereços IP´s. 

CONHECIMENTOS DE FÍSICA – professor Marcelo 

26 D Trata-se de um exercício de Movimento Uniforme. O espaço total percorrido pelo trem é 500km e 
sua velocidade média é 50km/h, logo o intervalo de tempo de viagem é de 10horas. Porém, o trem 
ficou parado 12 horas. Se ele saiu da estação as 16 horas da sexta-feira mais 22 horas da viagem, 
o trem chegou ao seu destino as 14 horas de sábado. 

27 C Lançamento vertical é MUV. Usando a equação  V2 = VO
2  2gh, temos. 02 = 102 – 2.10.h, resol-

vendo temos que h = 5m.   

28 C Se os corpos não deformam-se depois da colisão, trata-se de uma colisão perfeitamente elástica 
onde não temos perda de energia. Em colisões há sempre a conservação da quantidade de movi-
mento e pela terceira lei de Newton toda ação possui uma reação de mesma intensidade, mesma 
direção e sentido oposto. Por isso a força que o carro exerce na moto é igual a força que a moto 
exerce no carro, porém a moto adquire uma aceleração maior pelo fato de sua massa ser menor 
que a do carro. 

 29 C O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Como as duas esferas possuem o mesmo volume 
quando estão mergulhadas estão submetidas ao mesmo empuxo. A pressão é diretamente propor-
cional a profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. 

30 B Trata-se de MUV. Com a equação V = V0 + at temos 0 = 20 + a.10, temos que  a = -2 m/s2. Pela 
segunda lei de Newton temos F = ma, assim F = 1200.(-2), F = - 2400N. O sinal negativo indica que 
a força é contrária ao movimento.  

  

— GABARITO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS — 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – professor Rovani 

31 D Conforme artigo 61 do CTB - Essa questão refere-se à classificação das vias, determinando a velo-
cidade quando não existir sinalização. 

32 A Artigo 14, V – do CTB - O direito da defesa encontra-se em duas instâncias: JARI e CETRAN. Por-
tanto, CETRAN só irá julgar as decisões tomadas pela JARI. 

33 A Artigo 8 parágrafo único da Res. 231 - Só é obrigatória a segunda placa quando for difícil a visibili-
dade. 

34 C Resolução 258, artigo 13 - Para o cálculo do valor da multa estabelecida no inciso V do art.231 do 
CTB. Serão aplicados os valores em Reais, para cada duzentos quilogramas ou fração. Dividir o 
excesso por 200 e multiplicar com base na tabela, neste caso por R$ 53,20 e somar com R$ 85,13 
que é uma infração média. 

35 E Resolução 160 – sinalização horizontal 2.1.2 - A cor preta é para contrastar com o branco, fica 
claro na faixa de pedestre. 

36 A Artigo 17, I do CTB. Por ser em primeira instância, os recursos  dos condutores serão julgados pela 
JARI. 

37 A Artigo 29, III b. Se o cruzamento não possui sinalização, e é uma rotatória, a preferência é de quem 
está circulando por ela, se possuir sinalização é apenas cumprir. 

38 E Artigo 280, documento de identificação somente com abordagem, será acrescentado  número de 
do RENACH ou CPF do contrário não tem como exigir esse item. 

39 A Artigo 1, parágrafo 1. A definição de transito é composto pelo tripé: Homem, Veículo e Via. 
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40 B Artigo 237. Na falta de simbologia é necessária a regularização. Enquanto isso não acontece, o 
veículo fica retido, considerando uma infração grave. 

41 D Artigo 208 - Para responder a essa pergunta há de se ter conhecimento do artigo 259 que classifica 
as infrações. 

42 C Artigo 12, XI - O CONTRAN aprova, complementa e altera. Portanto são normas estabelecidas pelo 
órgão normativo, consultivo. Neste momento serão definidas quais alterações, distâncias que de-
vem ser aplicadas para maior segurança no trânsito. 

43 E Artigo 148, parágrafo 4 - No período da permissão cometendo infração gravíssima, grave ou reinci-
dente em média o condutor se submeterá a todo processo de habilitação imediatamente. 

44 D Artigo 19, VIII e IX - Compete ao órgão máximo executivo de transito, DENATRAN, pois o registro  
na CNH e no Renavan são informações nacionais, válidas em todo território nacional. 

45 D Ultrapassar 20% é infração grave, não gerando suspensão. Para responder essa questão é inte-
ressante conhecer o artigo 218 relacionado a velocidade, pois suspensão é com velocidade superi-
or a máxima em mais de 50%. 

DIREÇÃO DEFENSIVA – professor Rovani 

46 C São cinco elementos. Cuidado para não confundir com condições adversas (questão 50). 

47 C Em situações de neblina, a visibilidade é pouca. Portanto, a velocidade tem que ser reduzida e os 
faróis baixos 

48 C A preferência em cruzamentos não sinalizados é dos veículos que circulam pela direita. A regra 
básica de direção defensiva é evitar acidentes, portanto o correto é parar e só seguir quando for 
seguro. 

49 A O sol está nas suas costas,a preocupação é com o fluxo oposto, pois este está sendo prejudicado 
pela condição adversa de luz. 

50 B Condições adversas são fatores que, agregados ao comportamento irresponsável, geram aciden-
tes. Não confundir com os elementos básicos da direção defensiva. 

NOÇÕES DE DIREITO – professores Ivo, Márcia, Laert e Andryelle 

51 E Conforme art. 19 da lei de improbidade. Observe que não existe prazo para o prejuízo do erário, 
todavia, não é o questionado. 

52 D Única correta “d,” Art. Art. 182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penali-
dade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do 
cargo em comissão, que será convertida em exoneração. 

53 B Vale a pena comentar cada alternativa: 
A) Errado, artigo 15, § 2o do Estatuto; O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem 

efeito o ato de sua designação para função de confiança, se não entrar em exercício nos 
prazos previstos neste artigo, observado o disposto no art. 18.  

B) Certo, Art. 25 do Estatuto. 
C) Errado, Artigo Art. 28. § 2o Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será 

reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, 
ou, ainda, posto em disponibilidade.  

D) Errado, indeterminado artigo 84§1 e 3 anos artigo 91, ambos do Estatuto; 
E) Errado, 5 anos demissão, 2 anos suspensão e 180 dias advertência, artigo 142 do Estatuto. 

54 A Segundo Hely Lopes, o poder de policia é o que trata de limitar ou disciplinar direitos, interesses ou 
liberdades individuais, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público, 
nos limites da lei e com observância do devido processo legal. 

55 B A resposta correta é a letra ‘B’. No concurso que a Funrio cobrou tal questão, a mesma foi anulada 
pois não havia sido indicada a obra para estudo, podendo o crime ser considerado um fato típico e 
com ilicitude ou como um fato típico, com ilicitude e culpável. Como para este concurso foi indicada 
a obra do Damásio de Jesus, não há divergência. Para ele crime é um fato típico e ilícito. 
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56 C Vale a pena mencionar os itens INCORRETOS: 
A) O estado de necessidade não se refere sempre a uma situação necessária referente aos fatos. 

Alternativa errada, pois ocorre apenas diante de uma situação necessária. 
B) A legítima defesa refere-se apenas à defesa pessoal ou de outrem sim. 
D) O que consta na alternativa não é um direito dos responsáveis para com seus filhos ou quem 

esteja sob a guarda. 
E) As excludentes da ilicitude que se encontram tipificadas no art. 23 do Código Penal EXIGEM 

análise racional do juiz de direito, ou seja, exigem análise dos requisitos para sua caracteriza-
ção. 

57 B Observe que o inquérito policial é um procedimento (e não processo), que tem como finalidade 
buscar indícios da autoria e materialidade do fato. 

58 A A respeito da alternativa B, vale ressaltar que se todas as diligências possíveis foram realizadas, e 
o IP já possui os indícios da autoria e materialidade do fato, não tem o porque ser devolvido. Além 
disso, não há hipótese para o que consta nas alternativas C, D e E. 

59 C A respeito da alternativa A, esclareça-se que nos crimes de ação pública, esta será APENAS por 
denúncia. Se fosse ação penal privada subsidiária de uma pública, seria queixa. Na alternativa B, 
pode vir a depender de representação ou requisição do Ministro da Justiça nas ações penais públi-
cas condicionadas. Na alternariva D, pode vir a depender quando se tratar de ação penal pública 
condicionada. A respeito da alternativa E, registre-se que queixa-crime NÃO é sinônimo de denún-
cia. Uma é petição inicial da ação penal privada e a outra da ação penal pública. 

60 B Releia a questão e leve em consideração o seguinte, a respeito das alternativas INCORRETAS: 
A) Art. 337-B – é um crime contra a administração em geral. Os crimes contra a administração da 

justiça estão previstos a partir do art. 338 do CP. 
C) É um crime contra a administração em geral. 
D) É crime previsto Lei Licitações. 
E) Art. 333 do CP – crime contra a administração em geral. 

61 B Portanto, NÃO constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
- à violabilidade do domicílio (o certo é inviolabilidade do domicílio). 
- aos direitos e garantias sociais assegurados ao exercício do voto indireto (não consta no rol do 
art. 3º da Lei 4898/65). 
- aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional, mediante autorização legal 
(não tem que ser mediante autorização legal). 
- à liberdade de associação e a obrigatoriedade de manter-se associado (caracteriza-se o atentado 
à liberdade de associação, mas não a obrigatoriedade de manter-se associado). 

62 E Portanto, é INCORRETO afirmar com relação ao crime de tortura: 
- incorre na pena de detenção de um a quatro anos aquele que se omite em face dessas condutas, 
quando não tinha o dever de evitá-las ou apurá-las (o certo é “quando tinha o dever de evitá-las ou 
apurá-las). 
- se resulta lesão corporal de natureza leve ou grave, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; 
se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos (o certo é se resulta lesão corporal de natu-
reza grave ou gravíssima). 
- a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu 
exercício pelo mesmo do prazo da pena aplicada (o certo é a interdição para seu exercício pelo 
dobro do prazo da pena aplicada). 
- o crime de tortura é inafiançável, mas suscetível de graça ou anistia (é insuscetível de graça ou 
anistia). 
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63 E Portanto, em relação ao exame de corpo de delito é INCORRETO afirmar que: 
- será facultada ao Juiz de Direito, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao 
acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico (art. 159, § 3º do CPP – serão 
facultadas ao MP, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado... não entre 
o juiz). 
- atuará o assistente técnico a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e 
elaboração do laudo pelos peritos oficiais, não sendo necessária a intimação das partes desta de-
cisão (art. 159, § 4º do CPP - ...sendo as partes intimadas desta decisão). 
- será disponibilizado o material probatório que serviu de base à perícia no ambiente do órgão ofi-
cial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assisten-
tes, salvo se for impossível a sua conservação, independente de requerimento das partes (precisa 
requerimento das partes – art. 159, § 6º do CPP). 
- Mesmo tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especia-
lizado, não poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de 
um assistente técnico (art. 159, § 7º do CPP). 

64 A De fato, na Lei de Drogas poderá ocorrer o chamado flagrante retardado, diferido ou prorrogado, 
que consiste na possibilidade da autoridade policial retardar a intervenção policial com o objetivo 
de apreender o maior número de pessoas ou de apreender uma maior quantidade de objetos ilíci-
tos. 
Mas sobre a prisão em flagrante e a prisão preventiva, NÃO é correto afirmar: 
- A prisão preventiva pode ser realizada pela autoridade policial, em casos excepcionais, sem auto-
rização do juiz (sempre é necessária a autorização do juiz). 
- A prisão preventiva pode ser decretada se houver prova de que o agente agiu acobertado por 
uma excludente de ilicitude (não pode – art. 314 do CPP). 
- Somente em fase de inquérito policial caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, a 
requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade 
policial (pode ser decretada na fase de instrução processual também – art. 311 do CPP). 
- A prisão preventiva pode ser decretada para crimes punidos com reclusão ou detenção, culposos 
ou dolosos, e nas contravenções penais (de regra apenas nos crimes punidos com reclusão, e 
dolosos). 

65 A a) Verdadeiro. Como os requisitos para a elegibilidade ( art. 14, §3º.) são em maior número que os 
requisitos para a alistabilidade ( art. 14, §§ 1º e 2º, CF), é possível que determinado cidadão bra-
sileiro possa Ter o direito de votar, e não o de ser votado (por exemplo, os analfabetos).  

b) Falso. O brasileiro nato nem sempre poderá exercer o direito ao sufrágio, como, por exemplo, 
quando ele se encontra na condição de conscrito ou tem seus direitos políticos suspensos em 
virtude de decisão penal condenatória transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.  

c) Falso. Os requisitos para o direito de ser votado (elegibilidade – art. 14, §3º, da CF), não se limi-
tam à condição de brasileiro.  

d) Falso. Diversos brasileiros natos podem não Ter direito de ser votados, como os analfabetos e 
os que tiveram seus direitos políticos suspensos; ou mesmo votar, como os conscritos ou os 
menores de dezesseis anos.  

e) Falso. Os conscritos estão impedidos de votar, nos termos do art. 14, §2º, da Constituição.  

66 D O artigo 5º,XVII da Constituição Federal prescreve a  plena a liberdade de associação para fins 
lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Contudo, é possível a imediata suspensão das atividades 
desenvolvidas por uma associação por decisão judicial. 

67 B São cinco princípios básicos da Administração, expressos na Constituição Federal, em seu art. 37, 
caput, que podem ser lembrados pela palavra LIMPE: L=Legalidade, I=Impessoalidade, 
M=Moralidade, P=Publicidade e E=Eficiência. 
Pelo princípio específico da legalidade, a Administração Pública só poderá fazer o que estiver pre-
visto na lei.  
Duas são as vertentes do princípio da impessoalidade. Na primeira, qualquer ato da Administração 
Pública deve zelar pelo interesse público, não pessoal. Na outra, os atos são imputados à entidade 
a que se vincula o agente público, não a ele próprio.   
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  O princípio da moralidade diz respeito à moral interna da instituição, que deve pautar os atos dos 
agentes públicos, como complemento à lei. Os atos devem ser, além de legais, honestos, e seguir 
os bons costumes e a boa administração.  
Seguindo o princípio da publicidade, a regra é de que todos os atos devem ser públicos, garantindo 
a transparência estatal. As exceções devem ser legalmente previstas e também atenderem ao 
interesse público.  
O princípio da eficiência prega a maximização de resultados em qualquer ação da Administração 
Pública, que deve ser rápida, útil, econômica, voltada para os melhores resultados esperados por 
todos. 

68 C Conforme a constituição federal de 1988: ART.37: XVI - é vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso 
o disposto no inciso XI. a) a de dois cargos de professor; LETRA "C"; b) a de um cargo de profes-
sor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas; 
Outras hipóteses constitucionais de acumulação de cargos: 1) a permissão de acumulação para os 
vereadores, prevista no art. 38, III; 2) a permissão para os juízes exercerem o magistério, conforme 
o art. 95, parágrafo único, inciso I; 3) a permissão para os membros do Ministério Público exerce-
rem o magistério, estabelecida no art. 128, § 5º, II, “d”; 

69 D a) Os direitos fundamentais não são absolutos e podem ser relativizados. 
b)  O Art. 5º, § 2º da CF diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

c) O Art. 5º, § 1º da CF diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 

d) RESPOSTA. O art. 5º, § 3º diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos hu-
manos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

70 B a) Código Civil (CC), Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que 
se dá ao nome.  

b) RESPOSTA. CC, Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do 
próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. 

c) CC, Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando 
importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. 

d) CC, Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intrans-
missíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.  

e) Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. 

71 A Releia a questão e considere o seguinte: 
a) Exemplo, idade mínima para exercício de alguns cargos, art. 14 § 3º, CF 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

  c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e 
juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 
§ 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
b) Não, o art. 14, § 2º da CF veda, mas se forem naturalizados, poderão. 
c) O Art. 14, § 1º, CF o alistamento é facultativo, mas eles são sim inelegíveis, de acordo com o 

§4º. 
d) O art. 14 § 3º, CF fala que é de 30 anos. 

72 A I - reconhece 
II - correto 
III - correto 
IV - A CF expressamente diz “outros direitos são assegurados”, além dos ali previstos. 
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73 C O Código Civil (CC) diz: 
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 
[...] 
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa 
de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. 
Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele 
por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente 
incapaz. 

74 D a) CC, Art. 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o contrário. 
Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da associação, a 

transferência daquela não importará, de per si, na atribuição da qualidade de associado ao ad-
quirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto 

b) CC, Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: 
VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas 
c) CC, Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias 

com vantagens especiais. 
d) RESPOSTA CORRETA. CC, Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma 

do estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la. 
e) CC, Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: 
II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; 

75 C Avenida Brasil = bem de uso comum; 
Escola Municipal "Dona Maria" = bem de uso especial; 
Fórum da Comarca Y =  bem de uso especial  
Terreno desocupado = bem dominical 

PRIMEIROS SOCORROS – professor Paulo Sérgio 

76 B O segundo item a ser avaliado na abordagem será a respiração. 

77 D O contato inicial com a vítima chama-se abordagem primária. 

78 D O choque por perda de sangue, baixo volume será hipovolêmico. 

79 D Mecanismo de injuria são as causas do acidente. 

80 E O START é uma avaliação do acidente com múltiplas vítimas, para avaliarmos qual das vitimas terá 
prioridade no atendimento, sendo: simples, triagem, rápido e atendimento. 

www.CursoSolon.com.br 
 
 

SUGESTÕES PARA A SUA REDAÇÃO 
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SUGESTÕES PARA A SUA REDAÇÃO: 

SUGESTÕES PARA INTRODUÇÃO:  
a) Trace uma trajetória histórica do pas-

sado ao presente;  
b) Compare social ou geograficamente 

o assunto;  
c) Conteste uma ideia ou situação;  
d) Enumere informações;  
e) Apresente dados estatísticos. 

 
SUGESTÕES P/ DESENVOLVIMENTO: 

a) Relate causas e consequências; 
b) Faça comparações com outros as-

suntos ou objetos;  

c) Apresente citações;  
d) Exemplifique. 

 
SUGESTÕES PARA CONCLUSÃO: 

a) Faça a síntese do assunto apresen-
tado; ou  

b) Feche o assunto propondo solução 
para o problema em questão. 

 
EXERCITE A FORMULAÇÃO DE 
“ESQUEMAS DE REDAÇÃO” 
 Siga o exemplo a seguir: 

 
ESQUEMAS DE REDAÇÃO 

1o parágrafo Apresentação da temática, que deve ser retomada 
ao longo do texto. INTRODUÇÃO 

2o parágrafo 
Apresentar um argumento. Desenvolva a argumen-
tação da seguinte forma: AFIRMAÇÃO + 
EXPLICAÇÃO + DISCUSSÃO (POSICIONAMENTO)  DESENVOL-

VIMENTO 
3o parágrafo Apresentar segundo argumento. Acrescentar fato-

exemplo. 

4o parágrafo 

Faça a síntese da temática abordada. Dependendo 
da forma como foi conduzida a argumentação, reto-
me a ideia colocada no início (reafirmando o posicio-
namento) ou apresente possíveis soluções. 

CONCLUSÃO 

AGORA É A SUA VEZ: Monte seu esquema de redação, escolhendo outros temas: Segu-
rança no Trânsito, Problemas no transporte brasileiro, Casamento após os 50 anos, 
A automedicação, Meu primeiro emprego, Vida na capital versus vida no interior, Va-
gas para negros nas universidades, Criminalidade urbana etc. 

 
 

ATENÇÃO 
 

Os professores do Curso Sólon estarão auxiliando os interessados 
na interposição de recursos em relação à prova e ao gabarito.  

Acompanhe tudo pelo nosso site www.cursosolon.com.br. 
 


