Simulado Caruaru - Soldado da Polícia Militar de Pernambuco
CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1
O SILÊNCIO DA SABEDORIA.
Nós vivemos em um universo que é, ao mesmo tempo, gigantesco o suficiente para nos envolver e pequeno o bastante
para caber em nosso coração. Na alma do homem está a alma do mundo, o silêncio da sabedoria.
Tudo em nós funciona perfeitamente bem e em harmonia com a natureza. O que há de bonito no dia de hoje?
Procure reparar, porque esta é a melhor imagem de você mesmo. Deus está em nosso cotidiano, espera que notemos sua
presença. Toda manhã, Deus nos mostra o Seu sorriso.
As nuvens que estão ocupando, neste momento, o céu de sua alma vão passar. O sol, que às vezes se esconde por detrás
das nuvens, não passa nunca.
Paulo Coelho

1.
A)
B)
C)
D)
E)
2.
A)
B)
C)
D)
E)

De acordo com o texto 1
O homem é envolvido pelo mundo e concomitantemente o carrega em seu coração. Essa informação é apresentada
no primeiro parágrafo do texto através de uma figura de linguagem chamada de antítese.
O homem tem que se esforçar diariamente, pois nada nele funciona plenamente, harmonicamente.
No terceiro parágrafo, os verbos no subjuntivo denotam aconselhamento.
No último parágrafo, tem-se duas orações adjetivas, ambas com a função de restringir a significação do nome que
veio antes delas.
O texto inteiro apresenta um tom pessimista.
Ainda de acordo com o texto 1, assinale a alternativa correta quanto ao uso dos sinais de pontuação
As duas primeiras vírgulas do texto foram usadas para isolar um aposto explicativo.
No trecho, “Na alma do homem está a alma do mundo, o silêncio da sabedoria.”, o adjunto adverbial de lugar
poderia ter sido separado por vírgula, mantendo-se a correção gramatical do período e o mesmo sentido original.
No trecho, “Na alma do homem está a alma do mundo, o silêncio da sabedoria.” A vírgula separa os objetos
diretos do verbo “estar”.
No fragmento, “Deus está em nosso cotidiano, espera que notemos Sua presença.”, a vírgula separa orações
sindéticas.
O ponto de interrogação presente no texto pode ser trocado por uma exclamação e o sentido do enunciado ao qual
ele pertence permanece inalterado.

TEXTO 2
Bilhete
Se tu me amas, ama-me baixinho
Não o grites de cima dos telhados
Deixa em paz os passarinhos
Deixa em paz a mim!
Se me queres,
enfim,
tem de ser bem devagarinho, Amada,
que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...
Mario Quintana
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3.

Observe o que se diz sobre o texto 2:
I.

A relação semântica estabelecida no primeiro verso, entre as duas orações presentes, é de condição, logo, sem que
haja outras alterações no verso podemos substituir a conjunção “SE” por “DESDE QUE”; “CASO” E
“CONTANTO QUE”
II. Os verbos no imperativo, presentes no poema, são direcionados à pessoa representada pelo vocativo “amada”, isso
justifica o fato de todos estarem na segunda pessoa do singular.
III. No segundo verso, há a presença de um adjunto adverbial de lugar que, facultativamente, poderia ter sido isolado
por vírgulas.
Está correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
I e III
I, II e III
II e III
III

TEXTO 3
“As pessoas precisam de três coisas: prudência no ânimo, silêncio na língua e vergonha na cara.”
― Sócrates

4.

Sobre acentuação gráfica, assinale uma alternativa que contenha uma justificativa incorreta:
A)
B)
C)
D)
E)

As palavras “língua” e “ânimo” foram acentuadas por serem proparoxítonas acidentais.
O monossílabo tônico “três” foi acentuado por ser terminado em “E” seguido de “S”.
“prudência”, “silêncio” e “língua” foram acentuados pela mesma razão.
A palavra “ânimo” foi acentuada porque sua sílaba tônica está na antepenúltima sílaba.
O substantivo “silêncio” pode ter sua acentuação justificada pela regra geral das paroxítonas ou das proparoxítonas.

TEXTO 4
Aproxima-se rapidamente de 100 mil o número de casos confirmados de dengue em Minas este ano, segundo os registros
oficiais. Em Belo Horizonte, nos primeiros 77 dias do ano, os números da Secretaria Municipal de Saúde são alarmantes: mais
de 10 mil notificações com quase 2,5 mil confirmações da doença. A população da capital tem motivos ainda maiores para
temer a ocorrência de uma epidemia severa da dengue este ano. É que o número de infectados pelo mosquito Aedes aegypti
pode ser muito mais elevado do que os da contabilidade das autoridades sanitárias.
Embora não se disponha de estatísticas confiáveis fora do circuito oficial, são inúmeros os relatos de médicos que
atendem em hospitais particulares dando conta de que a procura por atendimento a sintomas característicos da dengue
aumentou muito nos últimos dias e nem sempre o registro detalhado dos casos é anotado e notificado às autoridades.
5.

Observe os fragmentos do texto 4
O emprego do sinal indicativo de crase em “notificado às autoridades” justifica-se porque “notificado” exige
complemento antecedido pela preposição “a” e “autoridades” admite artigo definido feminino plural.
II. No período “Embora não se disponha de estatísticas confiáveis”, a partícula “SE” é classificada como índice de
indeterminação do sujeito e isso faz com que o verbo esteja na terceira pessoa do singular.
III. No enunciado: “...são inúmeros os relatos de médicos que atendem em hospitais particulares...”, há um exemplo
claro de inversão sintática.
I.

Está incorreto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I
II
III
II e III
Nenhuma
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6.

Sobre concordância verbal analise as afirmações que se seguem:
“A população da capital tem motivos ainda maiores para temer a ocorrência de uma epidemia severa da dengue este
ano.” Se colocássemos um acento circunflexo na forma verbal “têm”, concordaríamos com “motivos” e isso
manteria a correção gramatical e o mesmo sentido original.
II. Em “Embora não se disponha de estatísticas confiáveis fora do circuito oficial, são inúmeros os relatos de médicos
que atendem em hospitais particulares...” a forma verbal “são” está no plural concordando com “os relatos de
médicos”, assim como “atendem”.
III. Provocaríamos incorreção gramatical se pluralizássemos a forma verbal em: “Embora não se disponha de
estatísticas confiáveis”.
I.

Está correto o que se diz em:
A)
B)
C)
D)
E)
7.

I
I e II
I, II e III
II e III
III

Preencha as lacunas do texto abaixo e assinale a única alternativa correta:
__ medida que foi adotada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para disciplinar e tornar transparentes __ razões
das frequentes recusas, pelas operadoras de planos de saúde, de autorizações de procedimentos médicos é mais um passo
importante para __ defesa dos interesses dos clientes dessas empresas. __ novas regras, constantes de resolução que entra
em vigor em 7 de maio, atacarão um dos problemas que mais afligem os 62 milhões de brasileiros que pagam caro para
ter um serviço médico de melhor qualidade do que o oferecido pela rede de saúde pública.
A)
B)
C)
D)
E)

8.

Sobre o uso de algumas palavras ou expressões, assinale a única alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

9.

À – as – as – as
À – as – a – as
À – às – à – às
A – as – a – as
A – às – a – as

A água é um bem público, mais também é um bem econômico.
O país só importa soja do Brasil por que estar comprando também a quantidade de água consumida para produzir
esse alimento.
Por isso, o Brasil é um dos maiores exportadores de água virtual.
Isso precisa ser considerado por todos, inclusive pelos cidadões.
Para produzir um quilo de carne de boi, é gasto 15 mil litros de água.

Observe:
No enunciado: “Existe uma grande variedade de biomas nessa região, como cerrado, caatinga, Mata Atlântica, além
de ecossistemas costeiros e insulares.”, “Uma grande variedade de biomas” é o sujeito do verbo” “existir”. Se a frase
fosse reescrita assim: “Existe biomas como cerrado, caatinga, mata atlântica...”, manteríamos a correção gramatical
do período.
II. Em “Contudo, a expansão das atividades agropecuárias tem causado a redução da cobertura vegetal da área e
desencadeado o assoreamento do rio São Francisco.” A conjunção que inicia esse período estabelece com a oração
anterior uma relação de oposição.
III. Nas orações: “...tem causado a redução da cobertura vegetal da área e desencadeado o assoreamento...”, a forma
verbal “tem” é auxiliar de “causado”, assim como de “desencadeado”, tem-se assim dois tempos compostos.
I.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I
II
III
I e III
II e III
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10. Em se tratando de processo de formação de palavras, assinale a alternativa em que todos os vocábulos são
formados pelo mesmo processo:
A)
B)
C)
D)
E)

Trabalho – estudo – comunicação
Trabalho – estudo – caminho
Felizmente – subitamente – descontente
Empreiteiro – carpinteiro – desvalido
Entardecer – infelizmente – acéfalo

TEXTO
Você sai para jantar sem a carteira. Para pagar a conta, diz: “Meu nome é [insira o seu aqui]”. O garçom clica no visor do
tablet dele. Um alerta em seu celular avisa sobre a cobrança. É assim que funciona o Square, sistema de pagamentos em uso
nos Estados Unidos da América. Ele, hoje, é uma das maiores referências em pagamentos por celular. É aceito em 200 mil
estabelecimentos, entre restaurantes, bares, cafés, salões de beleza, spas, lojas e até agências funerárias. Para usá-lo, o cliente
precisa instalar um programa no celular, criar uma conta e inserir dados pessoais e financeiros. O sistema GPS do telefone
identifica quando o cliente chega a uma loja conveniada, e seu perfil aparece automaticamente na tela do tablet do caixa da
loja. Ao cobrar, o funcionário verifica se a foto associada à conta corresponde à pessoa à frente.
Essa é uma das formas de usar o telefone como meio de pagamento. O serviço começará a se popularizar no Brasil a
partir do próximo ano, quando todas as operadoras de telefonia deverão estar autorizadas a fazer do smartphone uma carteira
digital. Se essa alternativa vingar, será a maior mudança na forma como pagamos por produtos e serviços desde a chegada dos
cartões, nos anos 50 do século passado.
O celular deixou, há tempos, de ser um aparelho restrito a fazer chamadas e a enviar mensagens. Os smartphones são
computadores portáteis e poderosos. Exibem mapas, funcionam como minivideogames, tocam músicas e vídeos, enviam
emails, navegam na rede. Os novos serviços de pagamento aproveitam essa versatilidade. Boa parte de nossas contas já é paga
eletronicamente, por cartão ou Internet. Por que não usar o celular para fazer isso?
11. Observando o trecho: “É assim que funciona o Square, sistema de pagamentos em uso nos Estados Unidos da América.
Ele, hoje, é uma das maiores referências em pagamentos por celular.”, assinale a alternativa incorreta:
A)
B)
C)
D)
E)

O termo em negrito é um elemento coesivo que retoma “Square”;
“sistema de pagamentos em uso nos Estados Unidos da América.” É o vocativo de “Square”.
“o Square” funciona como sujeito da forma verbal “funciona”.
A vírgula imediatamente antes de “sistema” é de uso obrigatório por separar um aposto.
As vírgulas que isolam o adjunto adverbial “hoje” são facultativas.

12. Sobre elementos coesivos, assinale a alternativa correta
A)
B)
C)
D)
E)

Todos os termos em negrito do texto são elementos coesivos que anunciam termos que ainda serão ditos.
Todos os termos em negrito retomam o Square, sistema de pagamentos em uso nos Estados Unidos da América.
Todos os pronomes usados para retomar um termo anterior são pronomes substantivos.
No enunciado: “Exibem mapas, funcionam como minivideogames, tocam músicas e vídeos, enviam emails,
navegam na rede.”, a elipse dos sujeitos revela referentes distintos para cada verbo.
O último termo grifado no texto retoma o substantivo “internet”.

13. Observe:
O celular deixou, há tempos, de ser um aparelho restrito a fazer chamadas e a enviar mensagens. A oração “há tempos”
vem isolada por vírgulas obrigatoriamente.
II. Os smartphones são computadores portáteis e poderosos. Se substituíssemos “computadores” por ferramentas, a
concordância nominal permaneceria inalterada.
III. Exibem mapas, funcionam como minivideogames, tocam músicas e vídeos, enviam emails, navegam na rede. Os termos
sublinhados funcionam como objetos diretos dos seus respectivos verbos.
I.

Está correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III
I e II
I e III
I
II
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14. Em relação às figuras de linguagem, assinale a classificação incorreta:
A)
B)
C)
D)
E)

Estou rindo para não chorar. (Antítese)
Eu nasci em Minas; meu irmão, em Goiás. (Elipse)
Não se deve faltar com a verdade. (Eufemismo)
Chorei rios de lágrimas. (Disfemismo)
Quem foi o educado que estacionou onde não devia? (Ironia)

15. Ainda sobre figuras de linguagem, assinale a única alternativa que possui metáfora:
A)
B)
C)
D)
E)

Correu feito louco para não perder o ônibus.
Sua pele é um pêssego.
“Cabelos tão escuros como a asa da graúna” - José de Alencar.
Era delicada como uma flor.
O vento sussurrava na noite fria.
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CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA
16. Em uma sala estão 6 rapazes e 4 moças. Três pessoas são sorteadas para participarem de um evento esportivo.
Qual é a probabilidade de as três pessoas serem do mesmo sexo?
A)
B)
C)
D)
E)

15%
20%
25%
30%
35%

17. Uma urna tem 20 bolas numeradas de 1 a 20. Retirando-se, aleatoriamente, uma bola da urna, qual é a
probabilidade de ela ser divisor de 5, sabendo-se que a bola retirada é menor que 19?
A)
B)
C)
D)
E)

1/3
1/4
1/5
1/6
3/20

18. Quantos anagramas da palavra M I L I T A R começam e terminam com consoante?
A)
B)
C)
D)
E)

720
1440
360
1080
540

19. Em uma empresa existem 6 homens e 5 mulheres. Quantas comissões podem ser feitas com 3 pessoas de modo que
haja pelo menos um homem e pelo menos uma mulher?
A)
B)
C)
D)
E)

75
4500
135
210
60

20. Qual é o montante obtido pela aplicação de R$ 10.00,00 a uma taxa de 10% a.m, durante um trimestre com
reaplicações mensais?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 13.000,00
R$ 12.100,00
R$ 13.310,00
R$ 12.000,00
R$ 3.000,00

21. Durante quanto tempo um capital aplicado a 4% a.m quadruplica de valor?
A)
B)
C)
D)
E)

6 anos
6 anos e 3 meses
8 anos
8 anos e 4 meses
10 anos

22.
A)
B)
C)
D)
E)

x e y são duas variáveis, tais que 4x + y = 24. O valor máximo que o produto x y pode assumir é:
18
16
01
24
36

6

www.nuceconcursos.com.br

Simulado Caruaru - Soldado da Polícia Militar de Pernambuco
23. F e g são duas funções de R em R, tais que 𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙 − 𝟏 𝒆 𝒈(𝒙) =
A)
B)
C)
D)
E)

𝒙+𝟏
𝟐

, então 𝒇(𝒈(𝒙)) é igual a:

2x-3
x+1
x
-x
x-1

24. Em uma P.A. tem-se que 𝒂𝟕 + 𝒂𝟑 = 44 e 𝒂𝟔 - 𝒂𝟐 = 20. Qual a soma dos 10 primeiros termos?
A)
B)
C)
D)
E)

490
245
980
560
240

25.

𝐱+

A)
B)
C)
D)
E)

3
16
8
12
15

𝟐𝐱
𝟑

+

𝟒𝐱
𝟗

+ ⋯ = 𝟑𝟔, onde o 1º membro é a soma dos termos de um P.G infinita. O valor de x na equação é:
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GEOGRAFIA
26. Fundado por Ariano Suassuna em 18 de outubro de 1970, o Movimento Armorial teve como principais
características:
A)
B)
C)

D)
E)

Ruptura estética com o ideal da primeira fase modernista, exaltando principalmente a importância da produção
cultural europeia e utilizando elementos greco-romanos para a construção de uma nova estética literária.
Exaltação do universo cultural e lúdico do Sertão em detrimento do universo cultural e lúdico manifestado nas
demais regiões do país. Criação de uma arte erudita com elementos da identidade cultural do povo nordestino.
O Movimento Armorial foi a força motriz para um grupo de artistas criativos que demonstrou inconformismo com
os moldes literários impostos pela academia, apresentando assim uma interessante proposta de inovação poética que
subvertia a cultura oficial.
Entre as principais características do Movimento Armorial estão a exaltação da natureza e o racionalismo, cujo
propósito literário era discutir a arte greco-romana, considerada modelo de perfeição, equilíbrio e beleza.
foi um comportamento coletivo de contracultura dos anos 1970. Embora tendo uma relativa queda de popularidade
nos anos 1980 nos Estados Unidos, o célebre máxima "paz e amor" (em inglês, "peace and love"), que precedeu a
expressão "ban the bomb" ("proíbam a bomba"), a qual criticava o uso de armas nucleares. As questões ambientais,
a prática de nudismo e a emancipação sexual eram ideias respeitadas recorrentemente por estas comunidades.

27. De acordo com o IBGE, a média anual de crescimento da população no Brasil, no período 2000-2010 foi de 1,17%.
Esse dado é menor que o da década anterior (1991-2000), 1,64%. Sobre esse assunto, analise as proposições a
seguir:
I.
II.

O declínio da fecundidade é um fator responsável pela desaceleração do crescimento populacional no Brasil.
Nos períodos relacionados, podemos identificar fases de crescimento vegetativo da população em ritmos acelerados
de crescimento.
III. Mais uma vez, o IBGE constata, por meio do Censo, a redução das taxas de crescimento vegetativo do país devido
ao aumento da taxa de natalidade.
IV. O menor ritmo de crescimento populacional identificado se deve em grande parte ao acesso da população aos
métodos contraceptivos, à urbanização e à maior participação da mulher no mercado de trabalho.
Estão INCORRETAS
A)
B)
C)
D)
E)

I e IV.
III e IV.
I, II e III.
II e IV.
II e III.

28. O IBGE identificou, no estado de Pernambuco, em 1989, a existência de cinco Mesorregiões e 19 Microrregiões
Geográficas. Sobre essa divisão, é INCORRETO afirmar que a Mesorregião:
A)
B)
C)
D)
E)

do Agreste Pernambucano compreende as Microrregiões do Vale do Ipanema, do Vale do Ipojuca, do Alto
Capibaribe, do Médio Capibaribe, de Garanhuns e do Brejo Pernambucano.
do Sertão Pernambucano compreende as Microrregiões de Araripina, de Salgueiro, do Pajeú e do Sertão do Moxotó.
da Mata Pernambucana compreende as Microrregiões da Mata Setentrional, Mata Meridional e de Vitória de Santo
Antão.
Metropolitana de Recife compreende as Microrregiões do Recife, de Suape, de Itamaracá e de Fernando de
Noronha.
do Sertão do São Francisco Pernambucano compreende as Microrregiões de Petrolina, do Pajeú e de Itaparica.
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29. São características da agricultura de plantation:
I.

a aplicação de grandes capitais na produção de gêneros agrícolas tropicais, principalmente destinados ao mercado
interno;
II. a utilização de grandes propriedades rurais que promovem uma maior concentração de terras e de renda;
III. a utilização de técnicas modernas de produção, inclusive a queimada que aumenta a produtividade contínua do solo
e da safra;
IV. o emprego de uma quantidade de mão-de-obra, em geral, pouco qualificada para garantir a produção em larga
escala.
Estão CORRETAS
A)
B)
C)

I e II.
II e IV.
I, II e III.

D) III e IV.
E) I e III

30. De acordo com o Atlas Escolar de Pernambuco (2003), “as condições naturais que modelaram o território
pernambucano determinaram a sua divisão em três grandes regiões geográficas, aceitas pelo consenso - LitoralMata o Agreste e o Sertão – que, por sua vez, se subdividem em meso e microrregiões geográficas”. Com relação
ao Sertão, é CORRETO afirmar.
A)

B)

C)

D)
E)

O Sertão compreende mais de 60% do território do Estado e se encontra em uma área de clima quente e semiárido,
caracterizando-se por ser uma das microrregiões mais secas e de temperaturas mais altas, ocupando parte da
depressão sertaneja do Estado com altitudes pouco significativas.
A mesorregião do Sertão Pernambucano é formada pelas microrregiões de Araripina, Salgueiro, Pajeú, do Sertão do
Moxotó, Petrolina e Itaparica, onde se encontra o ponto mais elevado do relevo do Estado e se concentram as
atividades econômicas mais significativas.
O Sertão se caracteriza, por ser uma microrregião de contrastes paisagísticos e compreende uma porção sobre a
Borborema, onde há variações do clima quente e semiárido, ora mais seco nos vales, ora mais úmido nos brejos,
onde dominam culturas diversificadas e uma pecuária semi intensiva.
O Sertão compreende as mesorregiões do Sertão Pernambucano e do São Francisco Pernambucano. Na sua porção
meridional, desenvolve-se uma intensiva fruticultura irrigada voltada, sobretudo, para o mercado externo.
O Sertão Pernambucano do São Francisco é uma microrregião, que ocupa uma grande parte do pediplano inclinado,
em forma de concha do Araripe e da Baixa Verde, caracterizando-se por desenvolver uma intensa cultura nos
perímetros irrigados.

31. Segundo Rodrigues (1992), a desertificação deve ser entendida como um fenômeno integrador de processos
econômicos, sociais e naturais e/ou induzidos que destroem o equilíbrio do solo, da vegetação, do ar e da água, bem
como a qualidade de vida humana, nas áreas sujeitas a uma aridez edáfica e/ou climática. Em Pernambuco
podemos encontrar alguns núcleos de desertificação ilustrados na imagem abaixo. Como causas mais frequentes
da existência deste fenômeno, podem ser indicadas algumas atividades humanas, EXCETO:

A)
B)
C)
D)
E)

sobrepastoreio
desmatamento
mineração e cultivo excessivo
uso inadequado do espaço físico
transposição de rios perenes para alimentar bacias com regimes sazonais-intermitentes
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32. Sobre os aspectos geológicos do Estado de Pernambuco, considere os itens abaixo:
1 – A maior parte do território pernambucano é ocupado por rochas cristalinas e metamórficas do embasamento PréCambriano.
2 – Os terrenos sedimentares mais recentes, encontrados em Pernambuco, correspondem aos sedimentos dispostos nas
áreas costeiras, que são as areias de praia. Além destes, são identificadas as aluviões ao longo dos vales de alguns
rios. Esses sedimentos são de idade Quaternária.
3 – Ao Norte do Recife, verificam-se sedimentos arenosos e argilosos que foram depositados no final do terciário
(Piloceno) e início do quaternário (Pleistoceno). Esses sedimentos compõe o que se chama de Grupo Barreiras.
4 – Nas bacias costeiras de Pernambuco, duas faixas de terrenos merecem destaque: os terrenos vulcânicos e os terrenos
sedimentares do Grupo Barreiras.
Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 4
2, 3 e 4
1e3
1, 2 e 3
1, 2, 3 e 4

33. São compartimentos do relevo mais elevados, em geral desenvolvidos em rochas mais resistentes à erosão,
encontrados dispersos sobre a Depressão Sertaneja. Um dos mais significativos exemplos desse compartimento do
relevo pernambucano encontra-se na região de Triunfo. Podem ser encontrados também nos territórios de
Floresta-PE e Serra Talhada. Por vezes configuram-se como locais parcialmente favoráveis às atividades agrícolas.
De acordo com o texto, qual o compartimento do relevo do Estado de Pernambuco está sendo descrito?
A)
B)
C)
D)
E)

Maciços residuais
Chapada do Araripe
Planalto da Bacia do Jatobá
Colinas da Zona da Mata
Planalto da Borborema

34. Analise a imagem abaixo e cite qual o tipo de formação vegetal encontrada em território pernambucano ela está
representando:

A)
B)
C)
D)
E)

Mata subperenifólia
Caatinga hipoxerófila
Caatinga hiperxerófila
Restingas
Cerrado
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35.

Art. 29. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 9 de janeiro do ano de 2018, 201º da Revolução Republicana Constitucionalista
e 196º da Independência do Brasil.
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

A ampliação da Região Metropolitana do Recife está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos
básicos, verificados entre o âmbito metropolitano e sua área de influência, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

evidência ou tendência de conurbação;
necessidade de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse locais do município de
Goiana-PE.
existência de relação de integração funcional de natureza socioeconômica, socioambiental ou de serviços.
compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado;
prevalência do interesse comum sobre o local;
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HISTÓRIA
TEXTO
“A prisão de Gregório Bezerra foi marcada por violência. No depoimento a justiça militar, ele relata o encontro com 20º
batalhão de caça de Alagoas:”
Quando o meu jipe parou, ficou totalmente cercado de soldados que gritavam “atira! Mata logo este bandido.” “Atira”,
“mata”, era o que se ouvia da soldadesca. Se tivesse havido uma descarga teria morrido muitos soldados e graduados porque
a confusão era grande.
O capitão que me prendera se portou com muita fibra, dizendo: “Vocês podem matar, mas eu protesto; ele foi preso por
ordem do Cel. Chefe de Polícia, estou colaborando com o exército, tenho o dever de garantir a sua vida.”
Entrevista em 18 de Outubro de 2011, Acervo Marcas da Memória, LAHOI-UFPE

36. Em relação a Golpe Civil-Militar e seu reflexo em Pernambuco, assinale a alternativa INCORRETA.
A)
B)
C)
D)
E)

Gregório Bezerra, líder do Partido Comunista, foi preso e torturado com o Golpe Civil-Militar.
Gregório foi preso no dia 1 de Abril de 1964, no município de cortês, na Usina Pedrosa.
Com a deposição de Miguel Arraes do governo do estado de Pernambuco, ficou em seu lugar o vice-governador
Paulo Guerra.
A prisão de Gregório Bezerra não foi marcada por violência.
Gregório Bezerra era constantemente vigiado pelo Departamento de Ordem Política e Social de Pernambuco
(DOPS-PE).

37. Sobre a Insurreição Pernambucana de 1817, é CORRETO afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

A Revolta foi sufocada apenas dois anos depois por tropas aliadas, reunindo forças armadas portuguesas, francesas e
inglesas.
Propunha a República, com a igualdade de direitos para brancos e escravos, a tolerância religiosa e previa a abolição
da escravidão.
Os líderes da Revolução de 1817 conseguiram escapar da punição do governo português.
Foi a única rebelião anterior à independência política do Brasil que ultrapassou a fase da conspiração. Os rebeldes
tomaram o poder e permaneceram no governo por mais de 70 dias.
A aristocracia pernambucana se posicionou contrária às ideias liberais da Revolução de 1817.

38. A chamada Guerra dos Mascates, episódio ocorrido em Pernambuco, entre 1710 e 1711, foi um conflito entre
diferentes elites político-econômicas, localizadas em Olinda e Recife, resultando na ascensão da elite mercantil de
Recife. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.
A)
B)

C)
D)

E)

A causa imediata do conflito foi o descontentamento dos senhores de engenho residentes em Recife devido à
elevação de Olinda à condição de vila.
O governador Sebastião Castro e Caldas, tomando partido dos recifenses que queriam se ver livres da tutela de
Olinda, mandou levantar um pelourinho no Recife, elevando a cidade à categoria de vila independente, com um
governo municipal próprio.
Para acabar com a disputa, o rei D. João V nomeou Bernardo Vieira de Melo presidente da província, elevou a
cidade de Olinda e submeteu a vila do Recife ao administrador olindense.
O governador Felix José de Mendonça, tomando partido dos recifenses que queriam se ver livres da tutela de
Olinda, mandou levantar um pelourinho no Recife, elevando a cidade à categoria de vila independente, com um
governo municipal próprio.
Consolidou o governo de Castro e Caldas, aliado dos recifenses e líder político no conflito.
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39. Em Pernambuco, as pinturas rupestres variam desde 2 mil anos atrás até o início da colonização do Brasil, divididos em
três horizontes culturais distintos: Tradição Nordeste, Tradição Agreste e Itaquatiara. Entre eles, o Agreste é o mais
tradicional e só é encontrado no Nordeste brasileiro. “A partir dos elementos que marcam essa tradição, pode-se concluir
que os humanos que a pintaram optaram por uma cenografia impactante, tanto na forma como na cor, para representar as
figuras com possibilidade de reconhecimento”, pontua a professora do departamento de Arqueologia da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), Marília Perazz.
Sobre a pintura rupestre, marque a alternativa incorreta.
A)
B)
C)
D)
E)

As pinturas rupestres são o testemunho do que restou da presença indígena na região destruída pelos portugueses.
É uma forma de comunicação usada pelas sociedades ágrafas, coletoras-caçadoras.
A arte rupestre dos povos primitivos do Nordeste representa o universo simbólico do homem pré-histórico.
O que resta da pintura rupestre são pinturas ou gravuras nas rochas.
Não existe pintura rupestre no Nordeste brasileiro.

40. “Ativamente denominou Nova Lusitânia a sua Capitânia e erigiu ali uma pequena povoação, que tomou a sua Capitânia e
erigiu ali uma pequena povoação, que tomou o nome de Santa Cruz e depois Igaraçu, entregando-a à responsabilidade de
Afonso Gonçalves, um vianês que viera em sua companhia...Depois de ali permanecer algum tempo, tendo travado
algumas lutas com os nativos, e construído uma igreja em ação de graça pelas vitórias alcançadas, e que foi a dos Santos
Cosme e Damião, seguiu o donatário algumas léguas para o Sul, atravessando o Rio Doce e alcançou uma colina, onde
havia um aldeamento de índios, ali fundado Olinda, sobre cuja origem do nome existe várias versões...”.
(GUERRA, Flávio. História de Pernambuco, p 23).

Em relação à colonização da Capitania de Pernambuco no século XVI, assinale a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

E)

Duarte Coelho Pereira, com o auxílio financeiro da Coroa Lusitana, conseguiu transformar Pernambuco em uma
próspera capitania.
Duarte Coelho não encontrou dificuldades para colonizar Pernambuco, uma vez que contou com o apoio dos
nativos, sem resistência.
Os índios encontrados em Pernambuco compartilhavam da mesma cultura, não existindo diversidade.
Chegou Duarte Coelho em sua Capitania em 9 de março de 1535, conduzindo sua esposa, Dona Brites, um cunhado
de nome Jerônimo de Albuquerque e mais uma numerosa comitiva de muita gente nobre, boa linhagem, luzidia,
para povoar a terra.
Chegou Duarte Coelho em sua Capitania em 9 de março de 1535, conduzindo sua esposa, Dona Lurdes, um cunhado
de nome Duarte Albuquerque Coelho, e mais uma numerosa comitiva de muita gente nobre, boa linhagem, luzidia,
para povoar a terra.

41. “Desde junho que Fernandes Vieira tinha dado o grito de Guerra, começando a receber contingentes de todo o interior.
A 3 de agosto, no monte das Tabocas, ao lado sul de Pernambuco, ponto mais alto da serra do Camocim, perto da atual
cidade de Vitória, ocorreu o primeiro grande encontro. Forças bem armadas e modernas dos holandeses, despachadas em
perseguição dos insurretos, sofreram ali a primeira derrota de relevo, enfrentando homens descalços, famintos, sem
armamento adequado, lutando às vezes como suicidas, de peito aberto”.
(GUERRA, Flávio. História de Pernambuco, p 63).

Sobre a Insurreição Pernambucana (1645-1654), marque a alternativa INCORRETA.
A)
B)
C)
D)

E)

Iniciou-se em 1645 e só terminou com a derrota dos Batavos, em 1654.
Os rebeldes pernambucanos reuniram-se em torno de líderes como André Vidal de Negreiro e João Fernandes
Vieira, até então ligados aos batavos.
Nos confrontos que sucederam a partir de 1645, os revoltosos acumularam vitórias: monte das Tabocas e as batalhas
dos Guararapes.
O quadro político europeu sofreu novas alterações que se refletiram na luta, agravando a situação dos holandeses.
Na Inglaterra, Oliver Cromwell aprovou o Ato de Navegação, excluindo os holandeses do comércio colonial inglês,
o que representava um pesado golpe econômico. Os holandeses declaram guerra à Inglaterra e são derrotados. Como
consequência, a ajuda aos holandeses no Brasil foi reduzida, enquanto a Inglaterra passava auxiliar os portugueses.
Em 1653, Portugal enviou tropas de apoio ao Brasil.
O quadro político europeu sofreu novas alterações que se refletiram na luta, agravando a situação dos holandeses.
Na Inglaterra, Oliver Cromwell aprovou o Ato de Navegação, que permitiu a participação dos holandeses do
comércio colonial inglês, o que representava uma grande oportunidade econômica para holandeses.
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42. TEXTO
A luta esquecida dos negros pelo fim da escravidão no Brasil
Há 130 anos, o domingo de 13 de maio de 1888 amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro, a capital do Império do Brasil.
Era um dia de festa. A escravidão chegava ao fim por meio de uma lei votada no Senado e assinada pela princesa Isabel.
O Brasil era o último país da América a acabar com a escravidão. Ao longo de mais de três séculos, foi o maior destino de
tráfico de africanos no mundo, quase cinco milhões de pessoas. Grande parte dos descendentes daqueles que chegaram também
fora escravizada.
“Todos saímos à rua. Todos respiravam felicidade, tudo era delírio. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público
que me lembro de ter visto”, recordou cinco anos depois o escritor Machado de Assis, que participou das comemorações do
fim da escravidão, no Rio.
Outro escritor afro-descendente, Lima Barreto, completava 7 anos naquele 13 de maio e celebrou o aniversário no meio
da multidão. Décadas depois, lembrar-se-ia: “Jamais na minha vida vi tanta alegria. Era geral, era total. E os dias que se
seguiram, dias de folganças e satisfação, deram-me uma visão da vida inteiramente (de) festa e harmonia”.
Amanda Rossi e Juliana Gragnani
BBC Brasil

Sobre a questão escravista no Brasil marque a alternativa incorreta.
A)
B)
C)
D)
E)

Em 1870, fazia vinte anos que o tráfico de escravos havia sido extinto, mas a escravidão resistia.
A Grã-Bretanha pressionou o Brasil desde o inicio do século XIX e, dede essa época, a opinião pública contra a
escravidão havia crescido no mundo inteiro.
A primeira província a abolir a escravidão foi o Ceará.
O Brasil foi o primeiro país da América a acabar com a escravidão.
No Rio de Janeiro, no ano de 1880, os abolicionistas fundaram duas sociedades, a fim de organizar a sua luta: a
Sociedade Brasileira contra a Escravidão e a Associação Central Emancipacionista.

43. Sobre Pernambuco durante a República Oligárquica, analise os itens abaixo.
I-

II III IV V-

No dia 19 de outubro de 1897, formada com o objetivo de apoiar o governo de Prudente de Morais, a convenção do
Partido Republicano indica os nomes de Campos Sales e Rosa e Silva, respectivamente, para a presidência e vicepresidência da República durante o período 1898-1902.
Rosa e Silva adquire o jornal Diário de Pernambuco em 1901, convidando, então, Artur Orlando, um deputado
federal para dirigir o jornal.
Quando Hermes da Fonseca assume a Presidência da República, no dia 15 de novembro de 1910, os militares
adquirem mais prestígio do que as antigas oligarquias, como a "rosista", em Pernambuco.
Dentre esses militares, encontrava-se o General Emídio Dantas Barreto, um pernambucano que exercia as funções
de Ministro da Guerra e que vinha concorrer, politicamente, com João Alfredo.
Quando Dantas Barreto resolve disputar o Governo de Pernambuco, em 1911, surge um dos períodos mais agitados
da política do Estado. Cabe aqui esclarecer que Rosa e Silva era apoiado pelas tropas do Exército - o 49º Batalhão de
Caçadores - sob o comando do General Carlos Pinto e, Dantas Barreto, pelas forças políticas.

Estão CORRETAS
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.
I, II, III ,IV e V
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44. Considere as afirmativas sobre a Convenção de Beberibe.
I.

Consagrou em setembro o "status quo", prevendo que as juntas de Recife e de Goiana continuariam a atuar nas áreas
sob seu controle, à espera de decisão das Cortes.
II. As juntas de Recife e de Goiana determinaram a eleição de uma Junta Provisória e foi instalado o primeiro governo
autônomo da província em outubro de 1821.
III. Frei Caneca apoiou a formação da primeira Junta Governativa de Pernambuco, presidida por um
comerciante, Joaquim Nabuco.
IV. Em 23 de setembro de 1822, foi eleita a chamada «Junta dos Matutos», que substituiu a Junta gervasiana. Seu
governo se estenderia até dezembro de 1823. Era dominado por representantes da grande propriedade territorial.
Membros eleitos da Junta foram, como presidente, Afonso de Albuquerque Maranhão,
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas I,II e IV.
apenas I e III.
apenas II e III.
apenas II e IV.
I, II, III e IV.

45. Sobre a POLÍTICA DOS GOVERNADORES, marque a alternativa correta:
A)

B)
C)

D)
E)

Consistia em um acordo entre a União e os estados nos seguintes termos: as oligarquias estaduais garantiam a
eleição de deputados federais e senadores indicados pelo Presidente da República e, em troca, a União daria
sustentação às oligarquias estaduais.
Baseava-se numa troca de favores entre as oligarquias estaduais e os chefes políticos locais, os “coronéis”.
Consistia em um acordo entre os chefes políticos locais e os estados nos seguintes termos: as oligarquias estaduais
garantiam a eleição de deputados estaduais e senadores indicados pelo Presidente da República e, em troca, a União
daria sustentação às oligarquias estaduais.
Consistia na alternância de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República.
Foi uma política de valorização do café.
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CONHECIMENTOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL
46. A respeito dos direitos e garantias fundamentais relativos ao direito à intimidade e à vida privada, a Constituição
Federal de 1988 prevê que
A) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso
de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia ou noite, por determinação judicial.
B) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo
dano exclusivamente moral decorrente de sua violação.
C) é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício
profissional e à investigação dos crimes hediondos e àqueles que lhe forem equiparados por lei.
D) Direitos e Garantias são expressões sinônimas;
E) os direitos fundamentais são irrenunciáveis, admitindo-se, diante de um caso concreto, a renúncia temporária e
excepcional.
47. Os chamados direitos de primeira geração (ou dimensão) surgiram no século XVIII e têm como marco histórico a
Revolução Francesa . São exemplos de direitos de primeira geração ou dimensão:
A)
B)
C)
D)
E)

direito à vida e direito à saúde.
direito à liberdade e direito à propriedade.
direito à igualdade e direito à cultura.
direito ao lazer e direito à moradia.
direito à saúde e direito ao meio ambiente saudável.

48. De acordo com os direitos e garantias fundamentais, responda os itens a seguir:
A)
B)
C)
D)
E)

O direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência digna.
É assegurada a ampla liberdade de associação, independentemente de autorização dos poderes públicos.
A nossa Constituição proíbe discriminações tanto positivas como negativas.
É plena a liberdade de associação, até mesmo a de natureza paramilitar.
Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações.

49. Determinado sindicato pretende obter cópias de processo administrativo instaurado com vistas à apuração de
irregularidades em contratos administrativos de certo Ministério da Administração Federal, no bojo do qual sabe
ter sido acusada por funcionários do investigado pela prática de referidas irregularidades. Na hipótese de o
Ministro de Estado indeferir requerimento formulado administrativamente pela empresa com esse propósito,
caberá à interessada valer-se, na esfera judicial, de
A)
B)
C)
D)
E)

mandado de segurança
mandado de segurança coletivo
habeas data
habeas corpus.
mandado de injunção

50. A respeito do tema “Direitos e Garantias Fundamentais" assegurados na Constituição Federal, assinale a
alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)
E)

A quebra de sigilo bancário e fiscal não estão previstos expressamente na Constituição e sim implicitamente no Art.
5 , X que trata da inviolabilidade ao direito à privacidade.
O Ministério Público pode solicitar diretamente a quebra de sigilo bancário;
Será admitida a ação pública nos crimes de ação privada, se esta não for intentada no prazo legal.
A prisão ilegal por autoridade policial será imediatamente revogada pelo Ministério Público.
Todos podem ser compelidos a associar-se e permanecer associados.
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51. Uma fila de pessoas esperando às 10 horas da manhã a chegada de um ônibus no terminal para embarcar para a
cidade de Recife não constitui uma reunião, para os fins previstos no artigo 5º , inciso XVI, da Constituição
Federal (Direito de Reunião). No exemplo, em específico, o direito de reunião NÃO está configurado porque falta
especificamente o elemento
A)
B)
C)
D)
E)

teleológico (finalidade)
temporal.
espacial.
objetivo e circunstancial.
civilista independente.

52. Um grupo de pessoas, pretendendo realizar um evento em via pública, avisou previamente as autoridades
administrativas competentes a respeito da manifestação pública que pretendem realizar, informando o dia, a via
pública a ser utilizada para tanto e o horário do evento. Após ter sido dada publicidade a essa manifestação pelas
redes sociais, o partido político organizou a realização de um comício no mesmo dia, local e horário da aludida
manifestação, sem, no entanto, comunicar o fato às autoridades administrativas competentes. Considerando o
texto constitucional,
A)

deve ser garantida pela autoridade administrativa competente a realização da manifestação e do comício, ainda que o
comício possa frustrar a manifestação, uma vez que a Constituição Federal assegura a liberdade de reunião sem
exigir o prévio aviso à autoridade competente.
a autoridade administrativa competente não pode interferir na realização do comício nem da manifestação, ainda que
o comício frustre a manifestação, uma vez que todos têm direito de exercer a liberdade de reunião em lugares
abertos ao público e para fins pacíficos.
a realização da manifestação e do comício pode ser impedida pela autoridade administrativa competente, por falta de
autorização prévia, requisito expressamente previsto pela Constituição Federal para que seja garantido o exercício
da liberdade de reunião.
a autorização prévia dada pela autoridade administrativa competente não é requisito para o exercício da liberdade de
reunião, sendo que a realização do comício pode ser impedida pela autoridade competente caso o comício frustre a
realização da manifestação anteriormente convocada para o mesmo local.
caso haja incompatibilidade de realização da manifestação e do comício, a manifestação deve ser impedida pela
autoridade competente em benefício do comício político, uma vez que as manifestações públicas de partidos
políticos devem prevalecer sobre as demais.

B)

C)

D)

E)

53. No tocante à associação sindical, considere:
I.

A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, vedadas ao Poder Público a interferência
e a intervenção na organização sindical.
II. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.
III. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.
IV. Para empresas com cento e cinquenta empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a
finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

De acordo com a Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e IV.
I e III.
II, III e IV.
II e III.
I, III e IV.
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54. Sobre os direitos sociais na Constituição Federal brasileira, considere:
I.
II.
III.
IV.

O piso salarial garantido é aquele proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
A irredutibilidade do salário é garantia absoluta dos trabalhadores urbanos e rurais.
A garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, não alcança aqueles que percebem remuneração variável.
O prazo de prescrição da ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho é de cinco anos, até o
limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Está correto o que consta APENAS em
A)
B)
C)
D)
E)

I e IV.
II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
I e II.

55. Tiago, brasileiro naturalizado, decidiu se dedicar à vida pública. Nos termos da Constituição Federal, ele poderá
ocupar cargo de:
A)
B)
C)
D)
E)

Deputado Estadual.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Ministro do Supremo Tribunal Federal.
na carreira diplomática.
Oficial das Forças Armadas.

56. Sobre o mandato eletivo, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

pode ser impugnado tanto na Justiça Comum como na Eleitoral.
o prazo para sua impugnação é de 15 dias, contados da confirmação do resultado de eleição.
o prazo para sua impugnação é de 30 dias, contados da diplomação.
o autor da ação de impugnação de mandato eletivo responde, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má fé.
a ação de impugnação de mandato eletivo não tramitará em segredo de justiça.

57. Professor Camilo , brasileiro naturalizado, 32 anos, Prefeito da cidade do Recife, Estado de Pernambuco, deseja
se candidatar ao cargo de Governador desse Estado. Preenchidas as demais condições de elegibilidade, Camilo
A)

B)
C)
D)
E)

pode ser eleito Governador, pois a idade mínima para esse cargo é de 30 anos, além de não ser exigido que seja
brasileiro nato, não havendo a necessidade da renúncia do cargo de Prefeito, já que a circunscrição do governo do
estado engloba a circunscrição do município.
pode ser eleito Governador, pois a idade mínima para esse cargo é de 30 anos, além de não ser exigido que seja
brasileiro nato, desde que renuncie ao cargo de Prefeito até um ano antes do pleito.
não pode ser eleito Governador, pois a idade mínima para esse cargo é de 35 anos, além de ser exigido que seja
brasileiro nato.
pode ser eleito Governador, pois a idade mínima para esse cargo é de 30 anos, além de não ser exigido que seja
brasileiro nato, desde que renuncie ao cargo de Prefeito até seis meses antes do pleito.
não pode ser eleito Governador, pois apesar de atender à condição exigida a esse cargo referente à idade mínima de
30 anos, não cumpre o requisito da obrigatoriedade de ser brasileiro nato.

58. Sobre as questões envolvendo a nacionalidade brasileira, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto
afirmar
A)
B)
C)
D)
E)

Paolo, de nacionalidade italiana, veio ao Brasil a serviço do governo Italiano e aqui conheceu Maria Conceição,
brasileira, e desse relacionamento nasceu, na cidade de Recife, Paolitinho. O filho do casal será brasileiro nato.
Juan ,espanhol, casado com Marie francesa ,veio para o Brasil a serviço do governo francês e aqui nasceu o filho do
casal, Juanito. Juanito não será brasileiro nato.
Pablo, mexicano, é casado com Concita, que é cubana. Eles vieram ao Brasil a serviço do Uruguai ...
Brasileiro nato pode ser extraditado.
Para o cargo de Ministro das Relações exteriores exige-se que seja brasileiro nato.
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59. Com relação aos direitos políticos julgue os seguintes itens e assinale a alternativa incorreta
A)
B)
C)
D)
E)

são alistáveis como eleitores os naturalizados e os militares.
em nenhuma hipótese, estrangeiro poderá adquirir direitos políticos
Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração, ou dimensão, dos direitos fundamentais.
o autor da ação de impugnação de mandato eletivo responde, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má fé.
o prazo para sua impugnação é de 15 dias, contados da diplomação.

60. Considere as situações abaixo.
I.

Paul e Sarah, ambos ingleses, decidiram sediar uma empresa no Brasil e, por essa razão, mudaram-se para o Rio de
Janeiro, onde nasceu seu primeiro filho – Anthony.
II. Mévio, brasileiro e diplomata, foi convocado para representar o Brasil na Rússia e lá conheceu sua esposa Irina,
russa, com quem teve o filho Enrico, que nasceu em solo Russo.
III. Emmanoel e Naftali, ambos brasileiros, após namorarem por oito anos, resolveram se casar e morar na Alemanha,
onde Emmanoel possui família e lá tiveram dois filhos, Hans e Klaus. Ao contrário de Hans, Klaus foi registrado
em repartição brasileira competente.
São brasileiros natos:
A) Enrico, por ser filho de brasileiro que estava na Itália a serviço do Brasil; e Klaus, por ser filho de brasileiros e ter
sido registrado em repartição pública brasileira competente. Por outro lado, não são brasileiros natos: Anthony, pois
apesar de ter nascido em território brasileiro, é filho de estrangeiros; e Hans, por não ter sido registrado em
repartição brasileira competente, não sendo possível a opção pela nacionalidade brasileira originária, ainda que
venha a residir no Brasil.
B) Anthony, por ter nascido em solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros; Enrico, por ser filho de brasileiro que
estava na Itália a serviço do Brasil; Klaus, por ser filho de brasileiros e ter sido registrado em repartição pública
brasileira competente; e Hans, caso venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a
maioridade, pela nacionalidade brasileira.
C) Klaus, por ser filho de brasileiros e ter sido registrado em repartição pública brasileira competente; e Hans, caso
venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
Por outro lado, não são brasileiros natos: Anthony, pois apesar de ter nascido em território brasileiro, é filho de
estrangeiros; e Enrico, pois, além de ter nascido no exterior, é filho de mãe estrangeira.
D) Anthony, por ter nascido em solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros; Enrico, por ser filho de brasileiro que
estava na Itália a serviço do Brasil; Klaus, por ser filho de brasileiros e ter sido registrado em repartição pública
brasileira competente, caso confirme sua opção pela nacionalidade brasileira, mediante petição dirigida ao
Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, depois de atingida a maioridade; e Hans, caso venha a residir no
Brasil e opte, após pelo menos dois anos de residência em solo brasileiro, depois de atingida a maioridade, pela
nacionalidade brasileira.
E) Anthony, por ter nascido em solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros; Klaus, por ser filho de brasileiros e ter
sido registrado em repartição pública brasileira competente. Por outro lado, não são brasileiros natos: Enrico, pois,
além de ter nascido no exterior, é filho de mãe estrangeira; e Hans, por não ter sido registrado em repartição
brasileira competente, não sendo possível a opção pela nacionalidade brasileira originária, ainda que venha a residir
no Brasil.
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