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GABARITO PRELIMINAR NOTURNO 

N1 PROCESSUAL DE CONHECIMENTOS GERAIS 2017.1 

 

QUESTÃO 1: GABARITO D 

O gabarito é a letra “D”, pois está correto apenas o que se afirma em I e 

II, um a vez que a discriminação e o preconceito são distintos: preconceito 

não pressupõe o ato de tratar diferentemente uma pessoa, pode 

simplesmente fazer parte de uma estrutura mental; discriminação é fruto 

desse preconceito, a concretização dessa forma de pensamento 

(afirmativa I); e, no Brasil, a legislação deu à prática do racismo a 

tipificação de crime inafiançável, não garantindo o anonimato em caso de 

crimes virtuais, podendo ocorrer a quebra de sigilo, dependendo da 

gravidade e da necessidade de provas do processo (afirmativa II). 

O que se afirma em III está incorreto, pois, a repulsa ou o preconceito 

contra a homossexualidade e o homossexual representam exemplos 

claros de homofobia e não de xenofobia. 

 

QUESTÃO 2: GABARITO C 

A afirmação “I” é correta, pois o protecionismo é a doutrina que visa 

proteger o mercado interno através da criação de mecanismos que 

dificultam a entrada no país de mercadorias importadas. 

A afirmação “II” está correta, pois a política protecionista é importante 

para o desenvolvimento econômico de um país, mas em um grau 

moderado, pois sua versão radical pode gerar um quadro drástico para a 

economia mundial. 

A afirmação “III” está incorreta, pois os acordos internacionais de livre 

comércio têm procurado limitar as medidas protecionistas. 

A afirmação “IV” está correta, pois alguns dos motivos possíveis para as 

políticas protecionistas é a proteção aos empregos dos trabalhadores, 

http://www.infoescola.com/geografia/desenvolvimento-economico/
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diante da concorrência dos empregos estrangeiros usados como fator de 

produção dos produtos importados. 

 

QUESTÃO 3: GABARITO E 

O gabarito é a alternativa “E”, pois estão corretas apenas as afirmações 

II e III.  

A afirmação “II” está correta, pois, no início de 2017, detentos foram 

assassinados no presídio estadual de Alcaçuz, no Rio Grande no Norte, 

em razão da disputa entre duas facções rivais. 

A afirmação ‘III” está correta, uma vez que a Penitenciária Estadual de 

Alcaçuz e o Presídio Estadual Rogério Coutinho Madruga, localizados em 

Nísia Floresta (região metropolitana de Natal), desde o término da 

construção de muro de concreto erguido para separar as duas unidades 

prisionais, estão isolados a fim de evitar novos confrontos entre presos 

no Rio Grande do Norte. 

A afirmação “I” é incorreta, pois, atualmente, a gestão carcerária 

configura-se como função principal dos estados federados. 

 

QUESTÃO 4: GABARITO D 

O gabarito é a alternativa “D”, uma vez que, em relação a essa política de 

segurança, na configuração da ENAFRON, foi instituído pelo Governo 

Federal através do Decreto nº 7.496/2011, durante o mandato da 

Presidente Dilma Roussef. 

Não pode ser a alternativa “A”, pois a ENAFRON realmente promove ações 

para o aprimoramento das instituições estaduais de segurança pública, 

no sentido de incentivar e fomentar políticas públicas de segurança, 

uniformizar entendimentos e ações e otimizar o investimento de recursos 

públicos nas regiões de fronteira. 

Não pode ser a alternativa “B”, pois a ENAFRON constitui-se de três fases: 

operações administrativas de curto prazo, para a estruturação da 

http://www.poder360.com.br/brasil/rebeliao-em-presidio-do-rn-deixa-pelo-menos-10-mortos/
http://www.poder360.com.br/brasil/rebeliao-em-presidio-do-rn-deixa-pelo-menos-10-mortos/
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estratégia; engajamento e integração federativa, para promover a 

estabilização e o enraizamento; momento em que todos os projetos 

estratégicos tornar-se-ão ações práticas permanentes.  

Não pode ser a alternativa “C”, uma vez que a ENAFRON enfrenta os 

ilícitos penais típicos das regiões de fronteira e promove o bloqueio e a 

desarticulação das atividades de financiamento, planejamento, 

distribuição e logística do crime organizado e dos crimes transnacionais, 

cujos efeitos atingem os grandes centros urbanos e a sociedade brasileira 

como um todo. 

Não pode ser a alternativa “E”, pois a ENAFRON foi criada a partir do 

projeto piloto do Policiamento Especializado de Fronteiras (Pefron), 

visando coibir a criminalidade nas áreas fronteiriças de 11 Estados de 

norte a sul do país, bem como garantir a presença permanente das 

Instituições de segurança das três esferas. 

 

QUESTÃO 5: GABARITO E 

O gabarito é a alternativa “E”, uma vez que, em relação à crise de 

refugiados no mundo o novo Presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump, não assinou uma ordem de amparo a todos os refugiados durante 

120 dias. 

Não pode ser a alternativa “A”, pois os refugiados são as pessoas que 

fogem de seu país de origem em função de perseguição devido à raça, 

religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social, ou 

opinião política. 

Não pode ser a alternativa “B”, pois os principais conflitos atuais que 

elevam o número de refugiados estão na África e na Ásia, destacando-se, 

nessa última, o Oriente Médio. 

Não pode ser a alternativa ‘C”, pois de acordo com a declaração universal 

dos direitos humanos, aprovada pela ONU, toda pessoa vítima de 

perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, 
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a concluir que cada refugiado é reflexo de um grave padrão de violação 

dos direitos humanos. 

Não pode ser a alternativa “D”, pois, em geral, mas não exclusivamente, 

as correntes migratórias contemporâneas dirigem-se à Europa, vindas de 

áreas de conflito no Oriente Médio, como a Síria, e de várias regiões 

africanas marcadas por conflitos étnicos, pela violência produzida pelo 

fanatismo religioso e pela fome. 

 

QUESTÃO 6: GABARITO A 

O gabarito é a alternativa “A”, pois, no que diz respeito à inclusão dos 

afrodescendentes no ensino superior e a reforma do Ensino Médio, as 

três estão corretas, pois a Lei 12.711 de 2012, “lei das cotas”, ao 

promover a reserva de 50% das vagas em todos os cursos nas instituições 

federais de Ensino Superior, levando em conta critérios sociorraciais, 

incluindo nesse grupo os candidatos afrodescendentes (que se 

autodeclaram negros e pardos), tenta resolver problemas de desigualdade 

de acesso que historicamente se construíram no Brasil (afirmativa I); em 

relação à Reforma do Ensino Médio, a nova legislação prevê que o 

currículo seja 60% preenchido pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e que os 40% restantes sejam destinados aos chamados 

itinerários formativos, em que o estudante poderá escolher entre cinco 

áreas de estudo: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências 

humanas e formação técnica e profissional (afirmativa II); e profissionais 

de notório saber, segundo a Reforma do Ensino Médio, terão permissão 

para dar aulas no ensino técnico e profissional (afirmativa III). 

 

QUESTÃO 7: GABARITO B 

O gabarito é a alternativa “B”, pois, quanto à crise fiscal dos estados 

brasileiros, está correto o que se afirma apenas em II, já que a crise de 
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confiança está na base da crise econômica, e o ajuste das contas públicas 

é pré-requisito para o início de um processo de recuperação.  

A afirmativa I está incorreta, pois o problema fiscal não é exclusivo ao 

governo federal. 

A afirmativa III está incorreta, já que, de imediato, o primeiro problema a 

ser enfrentado é a falta de liquidez dos estados. 

 

 

QUESTÃO 8: GABARITO E 

O gabarito é a alternativa “E”, uma vez que, em relação à Proposta de 

Emenda Constitucional que cria um teto para os gastos públicos, a PEC 

241, está correto o que se afirma em II, III e IV. 

A afirmativa II está correta, pois a medida irá valer para os três Poderes 

– Executivo, Legislativo e Judiciário. Pela proposta atual, os limites em 

saúde e educação só começarão a valer em 2018. 

A afirmativa III, está correta, pois a PEC, a iniciativa para modificar a 

Constituição proposta pelo Governo, tem como objetivo frear a trajetória 

de crescimento dos gastos públicos e tenta equilibrar as contas públicas. 

A afirmativa IV, está correta, pois o texto prevê que, se o Estado não 

cumprir o teto de gastos da PEC, fica vetado a dar aumento acima da 

inflação com impacto nas despesas obrigatórias. 

A afirmativa I está incorreta, pois a proposta inclui um mecanismo que 

pode levar ao congelamento do valor do salário mínimo, que seria 

reajustado apenas segundo a inflação. 

 

QUESTÃO 9: GABARITO A 

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

sobre abuso de autoridade a autoridade será obrigada a pagar 

indenização pelos prejuízos cometidos, sendo o juiz da causa responsável 

por definir o valor mínimo para a reparação dos danos. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/07/politica/1475799055_443075.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/07/politica/1475799055_443075.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476052257_522876.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476052257_522876.html
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A alternativa “B” está incorreta, pois A Lei de Abuso de Autoridade 

interfere nas ações disciplinares de outros órgãos, isentando os 

condenados de outras penas de natureza civil e administrativa, 

dependendo do caso específico. 

A alternativa “C” está incorreta, pois, para casos de reincidência, ou seja, 

da ocorrência mais de uma vez do abuso de autoridade, a pena prevê a 

perda do cargo, mandato ou função pública. 

A alternativa “D” está incorreta, pois por essa lei fica estabelecido, 

quando for movida a ação, que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ou 

autoridades judiciais e administrativas competentes deverão ser 

notificadas para também apurar as práticas. 

A alternativa “E” está incorreta, pois 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 – com ou sem 

pagamento de fiança – nos casos permitidos pelo Código Penal. 

 

QUESTÃO 10: GABARITO D 

O gabarito é a alternativa “D”, pois, considerando o contexto retratado no 

cartaz, as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 

justificativa da I, uma vez que o combate aos vetores silvestres da febre 

amarela é inviável, é preciso manter a vacinação em dia, conforme o 

Calendário Básico de Vacinação da Criança, e para as pessoas que 

residem (ou irão visitar) em áreas com recomendação de vacina, além de 

reforçar os cuidados no combate à proliferação do vetor urbano, o Aedes 

aegypti. 

A alternativa “A” está incorreta, pois as asserções I e II não são 

proposições falsas. 

A alternativa “B’ está incorreta, pois a asserção I não é uma proposição 

falsa. 

A alternativa ‘C” está incorreta, pois asserção II não é uma proposição 

falsa. 
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A alternativa “E” está incorreta, pois a asserção II é uma justificativa da 

I. 


