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Prezado candidato, de acordo com o texto a seguir 
responda as questões de 1 à 20.

1. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

O texto desta prova deve ser classificado como predo-
minantemente:

(A) descritivo.
(B) narrativo.
(C) informativo.
(D) argumentativo.
(E) publicitário.

2. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

“Mas já em 2004 a Organização Mundial de Saúde re-
conhecia ser tragédia do mundo real...”.

O vocábulo sublinhado indica que o fato de a OMS re-
conhecer a tragédia:

(A) trouxe muita surpresa.
(B) ocorreu tarde demais.
(C) divulgou mundialmente o problema.
(D) ampliou o número de transplantes.
(E) aconteceu relativamente cedo.

3. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

Os adjetivos podem ser fruto da observação do enun-
ciador (adjetivos objetivos) como da sua opinião sobre 
algo (adjetivos subjetivos).

Assinale a alternativa em que o adjetivo sublinhado 
pertence ao segundo grupo.

(A) “órgãos humanos”.
(B) “Falo do crescente comércio...”.
(C) “doadores vivos”.
(D) “cena global”.
(E) “país maravilhoso”.

4. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

Assinale a alternativa que indique a frase em que a tro-
ca de posição do adjetivo sublinhado provoca alteração de 
sentido.

(A) “que promovessem medidas urgentes” / que pro-
movessem urgentes medidas.
(B) “dando a atenção devida” / dando a devida aten-
ção.
(C) “Estudo recente mostrou a deterioração” / Recente 
estudo mostrou a deterioração.
(D) “86% dos doadores indianos” / 86% dos indianos 
doadores.
(E) “abominável tráfico humano” / tráfico humano 
abominável.

5. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

Nas alternativas a seguir houve transformação de fra-
ses verbais em frases nominais.

Assinale a alternativa em que a substituição é correta 
e adequada.

(A) “recomendava aos Estados-membro que promo-
vessem medidas urgentes para proteger seus pobres” 
= a promoção de medidas urgentes para a proteção de 
seus pobres.
(B) “Falo do crescente comércio de órgãos humanos 
de doadores vivos que domina a cena global” = domi-
nantes na cena global.
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1.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)

Dulce vê seus três netos reunidos e pergunta:
– Que dia do mês é hoje?

Para brincar com a avó eles responderam:
– Hoje não é dia 14.
– Ontem foi dia 12.
– Amanhã será dia 15.

Sabe-se que um deles mentiu e que os outros dois fa-
laram a verdade.

Dulce fez a pergunta no dia

(A) 11.
(B) 12.
(C) 13.
(D) 14.
(E) 15.

2.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)

Considere verdadeira a afirmação:

“Todo vegetal verde é saudável.”

É correto concluir que:

(A) Todo vegetal saudável é verde.
(B) Todo vegetal que não é saudável não é verde.
(C) Todo vegetal que não é verde não é saudável.
(D) Alguns vegetais verdes não são saudáveis.
(E) Alguns vegetais que não são saudáveis são verdes.

3.(FGV - 2021 - IMBEL - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)

Os 38 empregados novos da fábrica de brinquedos 
BLIME estão passando por um treinamento inicial.

Uma das tarefas do treinamento é a de assistir aos fil-
mes A e B sobre o funcionamento de duas partes da fá-
brica.

Em uma reunião com os novos empregados o coor-
denador perguntou a todos quem já tinha assistido aos 
filmes recomendados e ele percebeu, pelas respostas, que

• N pessoas assistiram ao filme A.
• 2N pessoas assistiram ao filme B.
• 3N pessoas não assistiram a nenhum dos dois filmes.

É correto concluir que o número mínimo de pessoas 
que assistiu aos dois filmes foi

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

4.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)

Um professor afirmou:

“Quem acertar todas as questões de múltipla-escolha 
vai tirar conceito A.”

Alberto é um de seus alunos.

Uma consequência lógica da sentença do professor é:

(A) se Alberto tirou conceito A, então ele acertou to-
das as questões de múltipla-escolha.
(B) se Alberto não tirou conceito A, então ele acertou 
todas as questões de múltipla-escolha.
(C)  se Alberto não tirou conceito A, então ele errou 
todas as questões de múltipla-escolha.
(D) se Alberto não tirou conceito A, então ele errou 
exatamente uma questão de múltipla-escolha.
(E) se Alberto não tirou conceito A, então ele errou 
pelo menos uma questão de múltipla-escolha.

5.(FGV - 2021 - IMBEL - ADVOGADO)

Trinta estudantes praticam judô, natação e basquete, 
sendo que todos eles praticam pelo menos um desses es-
portes. Há 15 que praticam judô, 17 que praticam natação 
e 12 que praticam basquete. Há 10 estudantes que prati-
cam pelo menos dois esportes.

O número de estudantes que praticam os três espor-
tes é

(A) 4.
(B) 5.
(C) 6.
(D) 7.
(E) 8.
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1.(FGV - 2019 - PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS 
- RJ - BERÇARISTA)

Júlia pagou uma conta de R$ 150,00, após o venci-
mento, com 7% de juros.

O valor total pago por Júlia foi de
(A) R$ 157,00.
(B) R$ 158,50.
(C)  R$ 160,50.
(D) R$ 162,00.
(E) R$ 167,00.

2.(FGV - 2019 - IBGE - COORDENADOR CENSITÁ-
RIO SUBÁREA)

Uma organização está considerando, em suas es-
tratégias, a construção de uma nova unidade de produ-
ção. As previsões são de 40% de aumento da demanda 
pelos produtos da empresa, de 30% de manutenção 
do nível de demanda e de 20% de redução da deman-
da. Para auxiliar o processo decisório, foi desenhada a 
árvore de decisão apresentada abaixo. Os resultados 
projetados (lucros líquidos ou prejuízos) são os apon-
tados na figura a seguir.

Considere que as opções são apenas as apontadas 
na árvore de decisão. A organização quer tomar a deci-
são pelo critério do maior valor esperado.

Por esse critério, a melhor decisão a tomar e o va-
lor esperado dela são, respectivamente:

(A) construir; valor esperado de 1,6 milhão;
(B) construir; valor esperado de 0,7 milhão;
(C) não construir; valor esperado de 1,2 milhão;
(D)  não construir; valor esperado de 0,8 milhão;
(E) não construir; valor esperado de 0,5 milhão.

3.(FGV - 2019 - MPE-RJ - ANALISTA DO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO - ADMINISTRATIVA)

Carlos pagou uma conta atrasada com 5% de juros, 
no total de R$ 378,00.

Se tivesse pagado a conta em dia, sem os juros, o 
valor que Carlos pagaria é:

(A) R$ 356,40;
(B) R$ 359,10;
(C)  R$ 360,00;
(D) R$ 360,40;
(E) R$ 362,00.

4.(FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA - 
ANALISTA - ENGENHARIA CIVIL)

Tiago fez um empréstimo de R$ 3000,00 para pa-
gar em duas parcelas com vencimento em 30 e 60 dias, 
com juros de 10% ao mês no regime de juros compos-
tos.

Se a primeira parcela foi de R$ 1700,00, o valor da 
segunda parcela que liquidou a dívida foi de

(A)  R$ 1430,00.
(B) R$ 1680,00.
(C) R$ 1760,00.
(D) R$ 1900,00.
(E) R$ 1930,00.

5.(FGV - 2018 - AL-RO - ASSISTENTE LEGISLATI-
VO - TÉCNICO EM LOGÍSTICA)

A análise de viabilidade se realiza em diversos cam-
pos e deve considerar vários cenários. A informação 
utilizada na análise de viabilidade financeira, que leva 
em consideração o valor do dinheiro no tempo e ainda 
o volume de investimento em valores absolutos, é de-
nominada

(A) Fluxo de Caixa.
(B) Custo de Oportunidade.
(C)  Inflação.
(D) Valor Presente Líquido.
(E)  Risco.

6.(FGV - 2018 - AL-RO - ANALISTA LEGISLATIVO 
- MATEMÁTICA)

João pediu um financiamento no valor de R$ 
60.000,00, a ser pago em 30 parcelas pelo Sistema de 
Amortização Constante (SAC), com taxa de juros de 2% 
ao mês, no sistema de juros compostos.

O valor da 3ª parcela a ser paga é
(A) R$ 2.120,00.
(B) R$ 2.840,00.
(C)  R$ 3.120,00.
(D)  R$ 3.200,00.
(E)  R$ 3.460,00.
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1. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - ENFERMAGEM)

Assinale a afirmativa INCORRETA acerca de fatos re-
centes no cenário mundial

(A) O Partido Comunista de Cuba aprovou determina-
ção de que cargos políticos e estatais fundamentais, 
incluindo o de presidente, terão mandato máximo de 
dez anos.
(B) O presidente francês, Nicolas Sarkozy, implemen-
tou medidas para aumentar imposto cobrado sobre o 
consumo e reduzir os custos sociais das empresas.
(C) Em fevereiro, Mitt Romney e Rick Santorum divi-
dem as preferências na indicação republicana às elei-
ções presidenciais nos EUA.
(D) Apesar da crise que assola a Europa, o PIB portu-
guês teve alta de 1,6% no último trimestre de 2011.
(E) Nos EUA, o nível atual de desemprego é o mais bai-
xo dos últimos três anos.

2. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - ENFERMAGEM)

A respeito do atual clima de instabilidade política na 
Síria e sua repercussão no mundo, avalie as afirmativas a 
seguir: I. EUA e Reino Unido pressionam pela saída do di-
tador Bashar Assad. II. A ONU imporia sanções ao governo 
sírio, mas houve veto por parte da Rússia e da China. III. O 
general Mustafa al Sheikh, desertor do Exército sírio, está 
à frente de um conselho revolucionário para derrubar As-
sad. Assinale

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

3. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - ENFERMAGEM - REAPLICAÇÃO)

Leia o texto a seguir.

Apenas seis laços de amizade separam você de qual-
quer outra pessoa no mundo. Pelo menos foi a polêmica 
conclusão de um experimento do psicólogo Stanley Mil-
gram (1933Ͳ1984), da Universidade Yale, feito nos anos 
1960.

Em uma época na qual trocar informações on-line e 
em tempo real mais parecia enredo de ficção científica do 
que um futuro próximo, o psicólogo decidiu colocar à pro-
va o clichê “o mundo é pequeno”: enviou pacotes a 160 
moradores da pequena cidade de Wichita, no Kansas, e 
de Omaha, no Nebraska, pedindo-lhes que os mandassem 
para algum amigo ou conhecido que acreditassem que 
faria a encomenda chegar o mais rápido possível ao des-
tinatário final – um habitante de Boston, Massachusetts. 
Várias das entregas chegaram, após passar por, em média, 
5,5 pessoas. A hipótese de que bastavam uns poucos co-
nhecidos para constituir uma rede social muito maior do 
que imaginamos se popularizou rapidamente.

Hoje, navegando nos domínios do Facebook ou do 
Twitter, não é tão difícil descobrir que um amigo está co-
nectado a uma pessoa que, por sua vez, está ligada a ou-
tra que tem no rol de amizades virtuais um ganhador de 
Prêmio Nobel ou um artista de cinema. Seria apenas coin-
cidência ou as redes sociais retomam e reforçam a teoria 
de Milgram? Os sites Yahoo e Facebook decidiram levar 
adiante uma versão digital da experiência, traduzida em 
13 idiomas, a página Small world convida os quase 750 
milhões de usuários do Facebook a fazer uma mensagem 
chegar até um desconhecido de um país qualquer, sele-
cionado pelos administradores do projeto. Para se tornar 
um “remetente” e participar, é necessário ter uma conta 
na rede social.

Por que não conferir se realmente alguns poucos laços 
separam você de um cidadão do Camboja ou da Rússia? 
Basta acessar: http://smallworld.sandbox.yahoo.com/.

(http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/seis_
graus_de_separacao.htm)

O texto acima mostra, principalmente, uma caracterís-
tica das novas linguagens. Assinale-a.

(A) A rapidez no envio de encomendas.
(B) A proximidade comunicativa entre pessoas distan-
tes.
(C) A perda de privacidade no Facebook e no Twitter.
(D) A intimidade forçada entre membros de uma rede 
social.
(E) A possibilidade de fazer chegar uma mensagem de 
forma rápida.
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1. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINIS-
TRADOR)

Um gestor da IMBEL utiliza a ferramenta conhecida 
por Diagrama de Pareto na gestão de qualidade de seu se-
tor, obtendo grande sucesso com essa abordagem. Em vis-
ta disso, o Diretor-Presidente solicita maiores informações 
do gestor sobre essa abordagem, considerando a possibi-
lidade de expandir seu uso para outras áreas de empresa. 
Assinale a opção que indica um aspecto positivo do Dia-
grama de Pareto.

(A) A compreensão da relação entre duas variáveis.
(B) A identificação das causas prioritárias dos proble-
mas.
(C) A separação dos dados de diferentes fontes em 
conjuntos mais adequados para análise.
(D) O estudo das melhores práticas utilizadas no mer-
cado para o aprimoramento da organização.
(E) A conscientização dos colaboradores para melhorar 
a organização e a disciplina no ambiente de trabalho.

2. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINIS-
TRADOR)

O Ciclo PDCA, método iterativo de gestão, busca de-
senvolver a melhoria contínua por meio de quatro etapas. 
Assinale a opção que indica, corretamente, duas dessas 
etapas.

(A) Parar e apagar.
(B) Planejar e apagar.
(C) Coletar e planejar.
(D) Conferir e apagar.
(E) Desenvolver e coletar.

3. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINIS-
TRADOR)

Um administrador está buscando uma ferramenta de 
medição de desempenho que não tenha, como foco exclu-
sivo, indicadores financeiros. Analisando outras perspecti-
vas, é adequado o uso do

(A) ebitda
(B) break even point
(C) balanced scorecard
(D) payback descontado
(E) margem de contribuição

4. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINIS-
TRADOR)

O Diretor Financeiro da startup R2P2, após analisar os 
relatórios financeiros da empresa, percebe que, provavel-
mente, a empresa terá que declarar falência até o fim do 
ano. Ao relatar essa informação ao CEO, com medo da re-
ação do chefe, decide, intencionalmente, amenizar a men-
sagem, informando que, embora a situação não seja boa, 
tem certeza de que a R2P2 irá se recuperar. Considerando 
as barreiras à comunicação, evidencia-se, na situação, um 
exemplo de

(A) filtragem.
(B) linguagem.
(C) apreensão.
(D) percepção seletiva.
(E) excesso de informação.

5. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINIS-
TRADOR)

Leia o fragmento a seguir retirado do sítio eletrônico 
da IMBEL. “Ser reconhecida no mercado nacional e inter-
nacional como uma empresa de excelência no desenvolvi-
mento, fabricação e fornecimento de soluções de defesa 
e segurança.” O fragmento representa uma importante 
ferramenta de planejamento estratégico, conhecida como

(A) visão
(B) missão
(C) valores.
(D) negócio
(E) princípios.

6. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINIS-
TRADOR)

Em determinada organização pública da administra-
ção indireta, o processo de liderança é realizado de forma 
que os chefes definam metas e padrões e expliquem de-
talhadamente como realizá-las, sem se preocupar com as 
necessidades de seus colaboradores. A liderança exercida 
nessa organização, segundo a Teoria do caminho-meta, 
adota o estilo

(A) orientado para resultados.
(B) participativo.
(C) apoiador.
(D) diretivo.
(E) liberal.



ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

1

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

1.(FGV - MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (PREF 
ANGRA)/2019)  

Leia o trecho a seguir.
 Ética é o estudo dos princípios que orientam e disci-

plinam o comportamento humano, refletindo a respeito 
às normas e aos valores vigentes em nossa sociedade e no 
serviço público.

 Assinale a afirmativa que não está de acordo com o 
texto acima.

(A) Ética é o conjunto de regras a respeito dos valores 
morais de uma sociedade.
(B) Os princípios éticos devem ser aplicados para gerar 
o bem de todos.
(C) A conduta ética obriga a escolher entre o honesto 
e o desonesto.
(D) Os princípios éticos nos liberam para agir segundo 
os nossos interesses.
(E)A ética diz respeito aos valores que indicam o que é 
um bem coletivo.

2.(FGV - ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL (CM 
SALVADOR)/LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS/
COMPRAS, PATRIMÔNIO E MATERIAIS/2018)  

Código de valores que norteiam a conduta de um in-
divíduo, bem como suas decisões e escolhas, fazendo com 
que esse indivíduo seja capaz de julgar o que é certo ou 
errado. 

Trata-se da definição de:
(A) altruísmo;
(B) egoísmo;
(C) consenso;
(D) participação;
(E) moralidade.

3.(FGV - ASSISTENTE DE SANEAMENTO E GESTÃO 
(COMPESA)/ASSISTENTE DE GESTÃO E SERVIÇOS CO-
MERCIAIS/2018)  

Relacione os conceitos fundamentais da ética com 
suas respectivas definições.

1. Moralidade
2. Subsidiaridade
3. Eticidade

( ) Conjunto de valores institucionais, onde há identi-
dade da vontade universal e particular e uma coincidência 
entre deveres e direitos.

( ) Princípio que se volta ao respeito às relações entre 
os níveis de concentração de poder e os interesses sociais 
a serem satisfeitos.

( ) Código de valores capaz de guiar a conduta do ho-
mem e suas respectivas escolhas e decisões.

Assinale a opção que mostra a relação correta, segun-
do a ordem apresentada.

(A)  1, 2 e 3
(B) 1, 3 e 2
(C) 2, 1 e 3
(D)  3, 1 e 2
(E) 3, 2 e 1

4.(FGV - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (PREF SALVA-
DOR)/OPERACIONAL/2017)  

As afirmativas a seguir apresentam alguns deveres do 
cidadão, à exceção de uma. Assinale-a.

(A) Respeitar os direitos sociais de outras pessoas.
(B) Cumprir as leis.
(C) Colaborar com as autoridades.
(D) Impedir a livre manifestação do pensamento.
(E) Proteger a natureza.

5.(FGV - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (SME CUIABÁ)/
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR/2015 (E MAIS 6 CONCUR-
SOS)  

Segundo os princípios éticos e da cidadania, assinale a 
afirmativa correta.

(A) O servidor público deve proceder de forma diligen-
te no exercício de sua função.
(B) O servidor público pode ausentar-se do serviço du-
rante o expediente, sem prévia autorização.
(C) O servidor público pode recusar fé a documentos 
públicos.
(D) O servidor público pode opor resistência injustifi-
cada ao andamento de um documento.
(E) O servidor público pode coagir os subordinados no 
sentido de filiarem-se a um partido político.

6.(FGV - TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO (DPE 
RJ)/SERVIÇO SOCIAL/2014)  

Um dos grandes problemas enfrentados pela socieda-
de brasileira são as barreiras interpostas ao pleno exercí-
cio dos direitos de cidadania, particularmente pelos gru-
pos mais pobres da população. A concepção moderna de 
cidadania prevê a garantia e o usufruto pleno dos direitos

(A) sociais, humanos e políticos.
(B) civis, políticos e humanos.
(C) jurídicos, da pessoa e sociais.
(D) civis, políticos e sociais.
(E)  jurídicos, políticos e da pessoa.
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1.(FGV - OAB UNIFICADO - NACIONAL/EXAME 
ANUAL 3/2013/XII EXAME ) 

O processo histórico de afirmação dos direitos huma-
nos foi inscrito em importantes documentos, tais como a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão 
de 1789 ou mesmo a Constituição Mexicana de 1917. Des-
se processo é possível inferir que os Direitos Humanos são 
constituídos por, ao menos, duas dimensões interdepen-
dentes e indivisíveis.

São elas:
(A) Direitos Naturais e Direitos Positivos.
(B)  Direitos Civis e Direitos Políticos.
(C) Direitos Civis e Políticos e Direitos Econômicos e 

Sociais.
(D) Direito Público e Direito Privado

2.(FGV - OAB UNIFICADO - NACIONAL/EXAME 
ANUAL 2/2013/XI EXAME ) 

“Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado dos 
seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de jul-
gamento de seus pares, segundo as leis do país.”

O texto transcrito é um trecho da Magna Carta, pro-
clamada na Inglaterra, no ano de 1215. Esse importante 
documento é apontado como um marco na afirmação his-
tórica dos direitos humanos, dentre outras razões, porque

(A) consolida os direitos civis e políticos e os econômi-
cos e sociais.
(B) é origem daquilo que na modernidade ficou conhe-
cido como devido processo legal.
(C) representa um marco jurídico político que estabe-
leceu uma nova ordem social na Inglaterra, tendo sido 
respeitada por todos os governos seguintes.
(D) institui e oficializa o direito ao habeas corpu

3.(FGV - TÉCNICO SUPERIOR JURÍDICO (DPE 
RJ)/2019)  

Após a II Guerra Mundial, foi criada a Organização das 
Nações Unidas, e uma de suas primeiras atividades foi 
aprovar uma Declaração de Direitos Humanos que vincu-
lasse o conceito e a ideia desses direitos a valores funda-
mentais afirmados na modernidade.

Isso fica expresso no próprio preâmbulo da Declaração 
de 1948 ao afirmar que:

(A) os direitos humanitários limitam os efeitos de con-
flitos armados para proteger pessoas que não partici-
pam ou que deixaram de participar das hostilidades da 
guerra;
(B)  o reconhecimento da dignidade inerente a todos 
os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo;
(C) os direitos humanos devem ser reconhecidos e ex-
pressos pelo lema “o amor por princípio, a ordem por 
base e o progresso por fim”;
(D) os estados nacionais somente poderão viver em 
paz e apreço mútuo de seus cidadãos na medida em 
que respeitem os princípios de liberdade, igualdade e 
fraternidade;
(E) a soberania é o valor maior a ser protegido nas re-
lações internacionais, pois é ela que permite a verda-
deira autodeterminação de povos livres.

4.(FGV - AGENTE PENITENCIÁRIO (SEAP MA)/2013)  
Com relação à Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 1948, analise as afirmativas a seguir.

 
I. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamen-

to ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo quan-
do suspeito de ter cometido crime hediondo.

 II. Toda pessoa tem direito, sem qualquer distinção, a 
igual proteção da lei, exceto quando suspeito de envolvi-
mento em atos lesivos à ordem pública.

 III. Toda pessoa acusada de ato delituoso tem o direito 
de ser presumida inocente, até que sua culpabilidade ve-
nha a ser provada de acordo com a lei.

 
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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