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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
A partir de 2030, a mudança climática causará 

indiretamente cerca de um milhão de mortes por ano, 
trazendo também prejuízos anuais de 157 bilhões de 
dólares, segundo informe divulgado nesta sexta-feira 
em Cancún, México. A miséria ficará concentrada em 
mais de 50 dos países mais pobres do planeta, mas os 
Estados Unidos vão pagar o maior preço econômico, 
diz o estudo.  

"Em menos de 20 anos, quase todos os países do 
mundo perceberão sua alta vulnerabilidade ante o 
impacto do clima, à medida que o planeta se aqueça", 
advertiu o relatório apresentado na conferência da 
ONU sobre o clima celebrada em Cancún, leste do 
México.  

O estudo, compilado por uma organização humani-
tária de países vulneráveis a mudanças climáticas, 
avaliou a forma como 184 nações serão afetadas em 
quatro áreas: saúde, desastres climáticos, perda do 
hábitat humano devido à desertificação e elevação do 
nível do mar.  

Os que enfrentam "aguda" ________ são 54 países 
pobres ou muito pobres, incluindo a Índia. São os que 
sofrerão desproporcionalmente em relação a outros, 
porque são os últimos culpados pela _________ de 
gases de efeito estufa que provocam as mudanças, 
diz o informe. 

"Se não ________ ações corretivas", diz uma nota 
à imprensa, que acompanha o estudo, o mundo "se 
dirigirá a uma triste situação". Mais da metade dos 
157 bilhões de dólares em perdas terá lugar nas 
potências industrializadas, encabeçadas por Estados 
Unidos, Japão e Alemanha. Mas em termos de custo 
para o PIB, a proporção será muito menor nestas 
nações.  

O documento foi divulgado por DARA, uma ONG 
com sede em Madri, e o Fórum Climático Vulnerável, 
uma coalizão de ilhas-nação e outros países mais 
expostos ___ mudança climática.  

Delegações de mais de 190 nações estão reunidas 
em Cancún de 29 de novembro ___ 10 de dezembro 
com o objetivo de reavivar a negociação internacional 
sobre a luta contra ___ mudança climática. 
 
Adaptado de: Mudança climática causará um milhão de mortes em 
2030, diz estudo. Em: http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciae-
saude/ultimas-noticias/afp/2010/12/03/mudanca-climatica-causara-
um-milhao-de-mortes-em-2030-diz-estudo.jhtm. Acessado em 
20/04/2011. 

 

01. Assinale a alternativa que apresenta as palavras que 
preenchem correta e respectivamente as lacunas das 
linhas 21, 24 e 27. 

 
(A) exposição – emição – houver 
(B) esposição – emição – houverem 
(C) exposição – emissão – houver  
(D) esposição – emissão – houverem 
(E) exposição – emissão – houverem  

02. Assinale a alternativa que apresenta as palavras que 
preenchem correta e respectivamente as lacunas das 
linhas 38, 40 e 42. 

 
(A) a – a – à 
(B) à – à – a 
(C) à – a – à 
(D) a – à – à 
(E) à – a – a  

 

03. A expressão à medida (l. 11) veicula a ideia de 
 

(A) concessão. 
(B) proporção. 
(C) consequência. 
(D) finalidade. 
(E) condição. 

  

04. Assinale a alternativa com uma proposta de substitui-
ção da expressão terá lugar nas (l. 30) que mantém 
o sentido do texto original. 

 
(A) ocorrerá nas 
(B) será causada pelas 
(C) afetará menos as 
(D) aumentará nas 
(E) será combatida pelas 

 

05. Assinale a alternativa que contém apenas adjetivos. 
 

(A) anuais (l. 03) – miséria (l. 05) – econômico 
(l. 07) 

(B) vulnerabilidade (l. 10) – culpados (l. 24) – 
corretivas (l. 27) 

(C) vulneráveis (l. 16) – humano (l. 19) – correti-
vas (l. 27) 

(D) desertificação (l. 19) – culpados (l. 24) – 
industrializadas (31) 

(E) desproporcionalmente (l. 23) – climática (l. 38) 
– internacional (l. 41) 

 

06. Com a expressão últimos culpados (l. 24), o texto 
veicula a ideia de que 

 
(A) 54 países pobres ou muito pobres foram aqueles 

que, no passado mais distante, foram responsá-
veis pelo aquecimento global. 

(B) 54 países pobres ou muito pobres são aqueles 
que, mais frequentemente, têm sido responsabili-
zados pelo aquecimento global. 

(C) 54 países pobres ou muito pobres foram aqueles 
que mais colaboraram com o aquecimento global. 

(D) 54 países pobres ou muito pobres foram aqueles 
que menos colaboraram com o aquecimento global. 

(E) 54 países pobres ou muito pobres são aqueles 
que, nos últimos tempos, têm sido considerados 
os responsáveis pelo aquecimento global. 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
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34. 
35. 
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38. 
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07. A leitura da sentença que começa na linha 35 e 
termina na linha 38 permite concluir que o documento 
referido no texto foi divulgado por 

 
(A) uma organização. 
(B) duas organizações. 
(C) três organizações. 
(D) quatro organizações. 
(E) cinco organizações.  

 

08. Considere as seguintes afirmações sobre acentuação 
de palavras do texto. 

 
I - A palavra climática (l. 01) é acentuada em virtude 

da mesma regra que se aplica à palavra dólares 
(l. 04). 

II - A palavra países (l. 09) é acentuada em virtude da 
mesma regra que se aplica à palavra saúde (l. 18). 

III - A palavra relatório (l. 12) é acentuada em virtude 
da mesma regra que se aplica à palavra Índia 
(l. 22). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

09. Assinale a alternativa em que ambas as palavras con-
têm prefixo e sufixo. 

 
(A) climática (l. 01) – indiretamente (l. 02) 
(B) vulnerabilidade (l. 10) – organização (l. 15)  
(C) humanitária (l. 15-16) – desertificação (l. 19) 
(D) desproporcionalmente (l. 23) – reavivar (l. 41) 
(E) industrializadas (l. 31) – mudança (l. 38) 

 

10. Considere as seguintes afirmações sobre os verbos do 
texto. 

 
I - No primeiro parágrafo, as formas verbais causará 

(l. 01), ficará (l. 05) e vão pagar (l. 07) estão 
no tempo futuro. 

II - As formas verbais enfrentam (l. 21) e incluindo 
(l. 22) estão conjugadas no presente do indicativo. 

III - Todas as formas verbais da sentença que começa 
na linha 27 e termina na linha 29 estão conjugadas 
no modo subjuntivo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

11. A Lei que foi instituída para regulamentar as atividades 
de segurança privada, em especial a segurança dos 
estabelecimentos financeiros e o funcionamento das 
empresas prestadoras de serviços de segurança, é a 

  
(A) Lei nº 7.102, de 20/06/1983.  

(B) Lei nº 8.863, de 20/03/1994. 

(C) Lei nº 9.017, de 30/03/1995. 
(D) Portaria nº 992-DG/DPF, de 25/10/1995. 

(E) Portaria nº 1.129-DG/DPF, de 15/12/1995. 
 

12. A empresa que tem serviço orgânico de segurança é 
considerada 

 
(A) estabelecimento financeiro. 
(B) empresa especializada. 
(C) empresa de segurança privada. 
(D) empresa de transporte de valores. 
(E) empresa não especializada. 

 

13. Considere as afirmações abaixo sobre segurança 
privada. 

 
I - As Comissões de Vistoria da Polícia Federal têm, 

entre suas atribuições, a incumbência de regula-
mentar, autorizar e fiscalizar as atividades de 
segurança privada em todo o território nacional.  

II - Empresas de transporte de valores são estabele-
cimentos que realizam a guarda e a movimen-
tação de numerário (bancos, financeiras, caixas 
econômicas, etc.).  

III - As atividades de segurança privada, como 
estabelece o Art. 1º, § 1º da Portaria nº 
387/2006 da Polícia Federal, são atividades 
complementares à segurança pública no Brasil. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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14. No que se refere aos direitos do vigilante, consagrados no 
Artigo 117 da Portaria 387/06 do Departamento da 
Polícia Federal, considere os itens abaixo. 

 
I - Recebimento de uniforme, devidamente autoriza-

do, às expensas do empregador. 

II - Porte de arma, quando em efetivo exercício. 

III - Utilização de sistema de comunicação em perfeito 
estado de funcionamento. 

IV - Comprometimento profissional no exercício de sua 
atividade. 

 
Quais são direitos do vigilante? 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas I, II e III. 
 

15. Assinale a alternativa que apresenta afirmação cor-
reta sobre a legislação penal. 

 
(A) Crime é um fato atípico e jurídico. 

(B) A autoria de um crime pode ser material (quem 
planeja) ou intelectual (quem executa). 

(C) Co-autor é aquele que realiza a conduta atípica 
descrita em lei. 

(D) O homicídio é um crime porque a ação humana 
(fato) de matar alguém é contra o Direito (an-
tijurídico) e está descrito na lei (típico), no Art. 
121 do Código Penal.   

(E) Partícipe é aquele que realiza o tipo penal, 
servindo-se, para a execução da ação típica, de 
outrem como instrumento. 

 

16. Considere as afirmações abaixo sobre crime. 
 

I - Crime consumado é aquele em que o agente 
obtém o resultado a que se propôs. 

II - Crime tentado é quando, iniciada a execução, a 
mesma não se consuma, por circunstâncias 
alheias à vontade do agente. 

III - Crime doloso é aquele em que o agente não quer 
o resultado, mas o resultado acontece, porque ele 
agiu com Imprudência, Imperícia ou Negligência. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 
 
 
 

17. Conforme Art. 23 do Código Penal, não há crime 
quando o agente pratica o fato  

 
(A) para cumprir promessa ou pagar recompensa. 

(B) com intuito de ofender a integridade corporal 
ou a saúde de outrem. 

(C) em cumplicidade e por instigação de alguém. 

(D) após ter sido constrangido por alguém que tem 
intuito de obter vantagem para si ou para outrem. 

(E) em estado de necessidade. 
 

18. Assinale a alternativa que apresenta afirmação 
correta conforme o Direito Penal. 

 
(A) Furto qualificado ocorre quando o agente pra-

tica o crime sem utilizar qualquer meio para con-
seguir o resultado. 

(B) Imputabilidade refere-se ao ato de alguém que, 
usando moderadamente os meios necessários, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a 
direito seu ou de outrem. 

(C) Entende-se por constrangimento ilegal o ato de 
constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, ou depois de lhe haver reduzido a capa-
cidade de resistência, a não fazer o que a lei 
permite, ou fazer o que ela não manda.   

(D) Extorsão é obter, para si ou para outrem, vantagem 
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo 
alguém em erro. 

(E) É chamado de latrocínio o roubo com rompimento 
e destruição de obstáculo. 

 

19. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
garantia de prioridade inclui 

 
(A) primazia de receber proteção e socorro em quais-

quer circunstâncias.  

(B) atendimento, através do Sistema Único de Saúde, 
de pré e perinatal. 

(C) preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas. 

(D) proceder a exames, visando ao diagnóstico e 
terapêutica de anormalidades no metabolismo do 
recém-nascido, bem como prestar orientação aos 
pais. 

(E) estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 
divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais da criança.  
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20. Considere as afirmações abaixo sobre Ética e Moral. 
 

I - A Moral é o estudo geral do que é bom ou mau, 
correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado 
ou inadequado.   

II - A Moral estabelece regras que são assumidas 
pela pessoa como uma forma de garantir o seu 
bem-viver. 

III - Um dos objetivos da Ética é buscar as justificativas 
para as regras propostas pela Moral e pelo Direito. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

21. Considere as afirmações abaixo sobre o direito à 
saúde no Estatuto do Idoso. 

 
I - Os idosos portadores de deficiência ou com limi-

tação incapacitante terão atendimento especiali-
zado, nos termos da lei. 

II - É vedada a discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade.  

III - Ao idoso internado ou em observação, é assegu-
rado o direito a acompanhante, devendo o órgão 
de saúde proporcionar as condições adequadas 
para a sua permanência em tempo integral, 
segundo o critério médico. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  

 

22. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma das prioridades do Pacto pela Vida, do ano de 
2006. 

 
(A) Ação integral pela humanização no atendimento. 
(B) Estabelecer o regramento do Sistema Único de 

Saúde.  
(C) Promoção da saúde. 
(D) Definir de forma inequívoca a responsabilidade 

sanitária de cada instância gestora do Sistema 
Único de Saúde. 

(E) Aprovar os planos de ação e orçamento das 
unidades básicas de saúde. 

 
 

23. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma das responsabilidades gerais da gestão do Sis-
tema Único de Saúde pelos municípios. 

 
(A) Coordenar e executar as ações de vigilância em 

saúde, que compreendem as ações de média e 
alta complexidade desta área, de acordo com as 
normas vigentes e pactuações estabelecidas. 

(B) Garantir a estrutura física necessária para a 
realização das ações de atenção básica, de 
acordo com as normas técnicas vigentes.  

(C) Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de 
saúde publica. 

(D) Realizar o acompanhamento e a avaliação da 
atenção básica no âmbito do território estadual. 

(E) Promover a estruturação da assistência farmacêutica 
e garantir, em conjunto com as demais esferas do 
governo, o acesso da população aos medicamentos 
cuja dispensação esteja sob sua responsabilidade, 
fomentando seu uso racional e observando as 
normas vigentes e pactuações estabelecidas. 

 

24. Considere o trecho a seguir. 
 

Segundo o Artigo 3º do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, “A criança e o adolescente gozam de todos 
os _____________ fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as _____________ e facilidades, 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e _____________, em condições de 
liberdade e de ______________.” 

 
Assinale a alternativa com as palavras que completam 
corretamente as lacunas do trecho acima, na ordem 
em que aparecem. 

 
(A) direitos – oportunidades – social – dignidade.   

(B) deveres – obrigações – educacional – expressão. 

(C) direitos – obrigações – educacional – identidade. 
(D) deveres –  oportunidades – social – identidade. 

(E) direitos – oportunidades – educacional – dignidade. 
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25. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
de cima para baixo, associando as garantias e ações 
aos respectivos princípios da Carta dos Direitos dos 
Usuários da Saúde. 

 
(1) Acesso ordenado e organizado aos Sistemas de 

Saúde. 

(2) Tratamento adequado e efetivo para cada pro-
blema. 

(3) Atendimento humanizado, acolhedor e livre de 
qualquer discriminação. 

(4) Atendimento que respeite a pessoa, seus valores 
e seus direitos. 

(5) Todo cidadão também tem responsabilidades para 
que seu tratamento aconteça da forma adequada. 

 
 

(  ) Informações sobre o seu estado de saúde, exten-
sivas aos seus familiares e/ou acompanhantes, de 
maneira clara, objetiva, respeitosa, compreensível 
e adaptada à condição cultural, respeitados os 
limites éticos por parte da equipe de saúde.  

(  ) O direito ao acompanhamento por pessoa de sua 
livre escolha nas consultas, exames e inter-
nações, no momento do pré-parto, parto e pós-
parto; e em todas as situações previstas em lei: 
criança, adolescente, pessoas vivendo com deficiên-
cias ou idoso.  

(  ) Nas situações de urgência/emergência, o atendi-
mento ocorrerá de forma incondicional, em qual-
quer Unidade do Sistema. 

(  ) Adotar comportamento respeitoso e cordial com 
os demais usuários e trabalhadores da saúde.  

(  ) Aceitar ou recusar assistência religiosa, psicológica e 
social.  

 

A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 

(A) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
(B) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 
(C) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
(D) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
(E) 2 – 3 – 1 – 5 – 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


