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GABARITO PRELIMINAR MATUTINO 

N1 PROCESSUAL DE CONHECIMENTOS GERAIS 2017.1 

 

QUESTÃO 1: GABARITO D 

O gabarito é a alternativa “D”, pois a segunda asserção corrobora com a 

primeira, uma vez que serve como justificativa para o fato de o 

preconceito levar à discriminação, à marginalização e à violência, em 

razão de indicar opinião ou sentimento, favorável ou desfavorável, 

concebido sem exame crítico, ou, ainda, atitude, sentimento ou parecer 

insensato, assumido em consequência da generalização apressada de 

uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, conduzindo, geralmente, 

à intolerância. 

Não é possível ser a alternativa “A”, pois as duas asserções são 

verdadeiras (conforme texto-estímulo). 

Não é possível ser a alternativa “B”, pois a primeira asserção não é uma 

proposição falsa (conforme texto-estímulo). 

Não é possível ser a alternativa “C”, pois a segunda asserção não é uma 

proposição falsa (conforme texto-estímulo). 

Não é possível ser a alternativa “E”, pois as asserções I e II são 

proposições verdadeiras (conforme texto-estímulo). 

 

QUESTÃO 2: GABARITO C 

O gabarito é a alternativa “C”, pois, conforme o texto-estímulo, as 

vantagens da globalização são mais claras nos países emergentes que nos 

países desenvolvidos, consequentemente, a diminuição do comércio, 

consequência natural do protecionismo, enfraquece políticas de combate 

à fome e ao desenvolvimento dos países pobres. 
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Não pode ser a alternativa “A”, pois está correta ao caracterizar a criação 

de altas tarifas e normas técnicas de qualidade para produtos 

estrangeiros, reduzindo a lucratividade dos mesmos, como uma das 

medidas protecionistas. 

Não pode ser a alternativa “B”, pois está correta ao referir-se a exemplos 

de medidas protecionistas que limitam o número de produtos, a 

quantidade de serviços estrangeiros no mercado nacional e  o percentual 

que o acionário estrangeiro pode atingir em uma empresa. 

Não pode ser a alternativa “D”, pois está correta ao evidenciar que, em 

tese, o protecionismo é vantajoso pelo fato de proteger a economia 

nacional da concorrência externa, garantir a criação de empregos e 

incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Não pode ser a alternativa “E”, pois está correta ao afirmar que a OMC 

(Organização Mundial do Comércio) é o órgão responsável pela 

fiscalização do comércio entre os países e dos atos protecionistas que os 

mesmos adotam. 

 

QUESTÃO 3: GABARITO D 

A afirmação “I” está correta, pois a superlotação dos presídios é 

consequência de políticas equivocadas, como a manutenção de presos 

provisórios junto com condenados. 

A afirmação “II” está correta, pois a gestão carcerária é uma questão 

muito criticada por especialistas em segurança em razão da terceirização 

dos presídios. 

A afirmação “III” está correta, pois é fato que uma briga entre facções 

rivais no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus 

(AM), terminou com a morte de 56 detentos em janeiro de 2017.  

A afirmação “IV” está incorreta, pois a rebelião no Compaj (AM) não 

supera, em número de mortos, o chamado Massacre do Carandiru, em 

1992, que teve 111 mortos. 

 

QUESTÃO 4: GABARITO B 
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O gabarito é a alternativa “B”, pois se trata de uma afirmação incorreta, 

já que o combate ao tráfico de pessoas é um dos principais objetivos da 

ENAFRON. 

Não pode ser a alternativa “A”, pois está correta ao afirmar que a 

ENAFRON foi instituída pelo Governo Federal através do Decreto nº 

7.496/2011 como projeto para coibir a criminalidade de fronteira. 

Não pode ser a alternativa “C”, pois está correta ao destacar que a 

ENAFRON visa agenciar a articulação dos atores governamentais, das 

três esferas de governo. 

Não pode ser a alternativa “D”, pois está correta em relacionar a 

ENAFRON às ações de bloqueio e desarticulação das atividades dos 

crimes organizados e transnacionais. 

Não pode ser a alternativa “E”, pois está correta ao afirmar que a 

ENAFRON fortalece a prevenção, o controle, a fiscalização e repressão dos 

delitos transfronteiriços, entre outros. 

 

QUESTÃO 5: GABARITO E 

O gabarito é a alternativa “E”, pois, em relação à crise dos refugiados no 

mundo, somente as afirmações I e III estão corretas, uma vez que em I 

afirma-se que entre os países mais procurados pelos refugiados, 

Alemanha e Suécia agora se recusam a abrigá-los, e, em III, que, devido 

ao panorama que se construiu nos últimos anos, principalmente em 

decorrência da Primavera Árabe, vários países ao redor do mundo, 

principalmente na Europa e na Ásia, têm se preparado para 

abrigar refugiados. 

A alternativa II está incorreta, pois, no caso dos refugiados sírios, a guerra 

civil configura-se no principal motivo da migração. 
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QUESTÃO 6: GABARITO E 

O gabarito é a alternativa “E”, pois, em relação à temática dos textos-

estímulo, está correto apenas o que se afirma em II (Ação afirmativa ou 

ação compensatória é um instrumento, ou conjunto de instrumentos, 

utilizado para promover a igualdade de oportunidades no emprego, na 

educação, no acesso à moradia e no mundo dos negócios) e III (A reforma 

do Ensino Médio flexibiliza o conteúdo que será ensinado aos alunos, 

muda a distribuição do conteúdo das 13 disciplinas tradicionais ao 

longo dos três anos do ciclo, dá novo peso ao ensino técnico e incentiva 

a ampliação de escolas de tempo integral). 

A afirmação feita em I é incorreta, pois, no que se refere aos 

afrodescentes, a Lei de Cotas (Lei 12.711 de 2012) adota o critério 

autodeclaratório, como ocorre no censo demográfico e em toda política 

de afirmação no Brasil. 

 

QUESTÃO 7: GABARITO A 

O gabarito é a alternativa “A”, pois, em relação à crise fiscal dos estados 

brasileiros, as três afirmações estão corretas, uma vez que o estado do  

Rio de Janeiro foi o primeiro estado a decretar calamidade financeira 

(afirmativa I); é fato que, ainda que exista uma variação considerável nas 

finanças das prefeituras e dos governos estaduais, o cenário global é de 

receitas em queda (afirmativa II); e a crise econômica iniciada em 2014 

agravou, sobremaneira, o equilíbrio das contas dos estados brasileiros 

(afirmativa III). 

 

QUESTÃO 8: GABARITO A 

O gabarito é a alternativa “A”, pois, quanto à PEC 241 (Projeto de 

Emenda Constitucional), está correto apenas o que se afirma em: I, já 

que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) muda alguns 

dispositivos da Constituição de 1988 para criar o chamado “Novo Regime 
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Fiscal”; II, pois a PEC prevê que o teto valerá pelos próximos 20 anos; e 

III, uma vez que a correção dos limites pela inflação medida pelo IPCA 

do ano anterior só valerá para as despesas com Saúde e Educação a 

partir de 2018. 

Está incorreto o que se afirma em: IV, pois o governo não poderá abrir 

crédito suplementar ou especial para ampliar o limite das despesas 

públicas; e V, já que os órgãos municipais e estaduais também estarão 

sujeitos a este limite das despesas públicas. 

 

QUESTÃO 9: GABARITO C 

O gabarito é a alternativa “C”, pois, em relação ao projeto de lei do Senado 

sobre abuso de autoridade, quando for movida a ação, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) ou autoridades judiciais e administrativas 

competentes deverão ser notificadas para também apurarem as práticas. 

Não pode ser a alternativa “A”, pois a proposta do Projeto de Lei do 

Senado (PLS) 280/2016 intervém nas ações disciplinares de outros 

órgãos, não isentando os condenados de outras penas de natureza civil 

e administrativa. 

Não pode ser a alternativa “B”, pois a proposta do Projeto de Lei do 

Senado (PLS) 280/2016 prevê a prestação de serviços à comunidade 

entre as penas aplicadas à autoridade obrigada a pagar indenização 

pelos prejuízos cometidos. 

Não pode ser a alternativa “D”, pois a proposta do Projeto de Lei do 

Senado (PLS) 280/2016, no caso de reincidência do abuso de 

autoridade, prevê a perda do cargo, mandato ou função pública. 

Não pode ser a alternativa “E”, pois a proposta do Projeto de Lei do 

Senado (PLS) 280/2016, em sua redação, o texto da lei, prevê punição 

para a autoridade que recolher ilegalmente alguém a uma carceragem 

policial e deixar de conceder liberdade provisória ao preso. 
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QUESTÃO 10: GABARITO D 

O gabarito é a alternativa “D”, pois as asserções I e II são proposições 

verdadeiras, e a II é uma justificativa da I, devido ao fato de os mosquitos 

vetores serem os encarregados de espalhar o vírus, dos macacos para o 

ser humano, ou vice-versa e não os macacos, já que eles não são 

responsáveis pela existência do vírus da febre amarela e nem por sua 

transmissão a humanos. 

Não pode ser a alternativa “A”, pois, as asserções I e II não são proposições 

falsas. 

Não pode ser a alternativa “B”, pois a asserção I não é uma proposição 

falsa. 

Não pode ser a alternativa “C”, pois a asserção II não é uma proposição 

falsa. 

Não pode ser a alternativa “E”, pois a asserção II é uma justificativa da I. 

 

 


