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14.° CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES (CFA) 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS - 2010 
 
Esta prova versa os seguintes conteúdos programáticos: 
 
 

I. Português 
II. Constituição da República Portuguesa 
III. Declaração Universal dos Direitos Humanos 
IV. Instituições da União Europeia 
 

Cotação: 0,50 valores por cada resposta certa. 
 
 
 Responda exclusivamente, na Folha de Respostas com esferográfica de tinta preta ou 

azul. 
 
 Inscreva, na sua folha de respostas, um X na alínea correspondente à resposta que conside-

ra mais correcta. 
 
 Tenha em atenção a numeração e as colunas da folha de respostas, evitando enganar-se. 

 
 Se quiser alterar alguma resposta já assinalada envolva-a com um círculo para a conside-

rar sem efeito e volte a marcar a resposta correcta. 
 
 Não é permitida a utilização de dicionários, livros, cadernos de apontamentos ou outros auxi-

liares. 
 
 Antes de entregar a prova certifique-se que respondeu a todas as questões no local correcto 

da folha de respostas. 
 
 Dispõe de duas horas (120 minutos) para a realização desta prova. 

 
 Durante o tempo da prova não se pode ausentar da sala, salvo em caso de desistência. 

 
 Se desistir, deve escrever na sua folha de respostas a frase "Declaro desistir da presente 

prova", assinar e escrever a data e número do seu documento de identificação. 
 
 No final da prova devolva o enunciado e a folha de rascunho. 

 
 Quando lhe for dada indicação para tal, passe para a página seguinte e verifique, se a prova 

contém todas as páginas, alguma deficientemente impressa ou em branco. 
 
 
 

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
ESCOLA PRÁTICA DE POLÍCIA 

TORRES NOVAS 

VISTO 
O PRESIDENTE DO JÚRI 
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I - LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. “Os Portugueses vivem em permanente representação, tão obsessivo é neles o sentimento 
de fragilidade íntima inconsciente e a correspondente vontade de a compensar com o 
desejo de fazer boa figura, a título pessoal ou colectivo.” Eduardo Lourenço 
 
O autor diz que: 
 
a. Os portugueses são bons quer a nível individual quer em equipa. 
b. Os portugueses são actores errantes. 
c. A vontade de vencer dos portugueses é explicada pela sua fragilidade interior. 
d. O sentimento de fragilidade íntima dos portugueses é devido à sua característica representa-

tiva. 
 

2. Diga qual o significado de obsessivo no excerto da pergunta anterior. 
 
a. Importunação perseverante 
b. Doença mental 
c. Observador compulsivo 
d. Errância lânguida 
 

3. "Não é a força, mas a constância de bons sentimentos, que conduz os homens à felicida-
de". Friedrich Nietzsche 

 
Qual o significado de constância no excerto? 
 
a. Abdicação 
b. Alternância 
c. Intermitência 
d. Persistência 
 

4. "Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos; de nós mesmo somos desconheci-
dos". Friedrich Nietzsche 
 
Qual é o tempo verbal utilizado na frase? 
 
a. Pretérito perfeito 
b. Presente 
c. Futuro 
d. Gerúndio 
 

5. “Rubens Barrichello lidera treino marcado por batida inusitada de Romain Grosjean…” 
Felipe Maciel 
 
Qual o significado de inusitada no excerto? 
 
a. Violenta 
b. Involuntária  
c. Estranha 
d. Displicente 
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6. “O moralismo e a delação viraram a última trincheira da elite recalcada”. 
 
Qual o significado da palavra sublinhada? 
 
a. Relativo a uma acção errática 
b. Que acusa 
c. Que delega 
d. Refere-se a erro ou omissão 
 

7. Escolha a alínea que transforma a seguinte frase no discurso directo. 
 
“A sentinela informara que estava ali um grupo de manifestantes.” 
 
a. Está lá diante um grupo de manifestantes – declarou a sentinela. 
b. Esteve aqui um grupo de manifestantes – informou a sentinela 
c. Está aqui um grupo de manifestantes – informou a sentinela. 
d. Nenhuma das opções está correcta. 
 

8. Do seguinte grupo de palavras, identifique a que deriva de “livro”: 
 
a. Livresco 
b. Liberar 
c. Livrar 
d. Nenhuma das hipóteses está correcta 
 

9. “A Esquadra foi rearranjada pelos habitantes do bairro.” 
 
Identifique, quanto à sintaxe, o predicado da frase. 
 
a. “A esquadra…” 
b. “…foi rearranjada…” 
c. “…pelos habitantes do bairro.” 
d. Inexistente 
 

10. “O terreno encontrava-se húmido.” 
 
Qual das seguintes palavras deriva da palavra sublinhada? 
 
a. Emudecido 
b. Desumidar 
c. Desumificador 
d. Nenhuma das alíneas está correcta 
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11. A pragmática trata… 
 
a. … do estudo das regras e dos princípios que regem a organização dos constituintes das fra-

ses. 
b. … da forma e transformação das palavras. 
c. … do ramo da linguística que estuda o significado das palavras. 
d. … da Linguística que estuda a linguagem em situação de uso, tendo em conta a relação 

entre os interlocutores e a influência do contexto. 
 

12. “O Agente verbalizou veementemente a ordem superior.” 
 
Qual a classe gramatical da palavra sublinhada? 
 
a. Advérbio de modo 
b. Adjectivo relacional 
c. Quantificador relativo 
d. Forma verbal gerundiva 
 

13. Qual das seguintes frases é uma frase complexa? 
 
a. “O polícia patrulhou toda a área da Graça.” 
b. “Ele patrulhou e autuou.” 
c. “Ele autuou diversas viaturas em infracção na sua área.” 
d. “Todas as alíneas apresentam frases complexas.” 
 

14. Partindo da relação fonética das palavras, identifique a frase correcta. 
 
a. O agente esperou no assento da Esquadra. 
b. O agente detentor fechou o detido na sela. 
c. As revistas no conserto musical detectaram alguma droga. 
d. Na manifestação não havia intensão de arremessar pedras. 
 

15. Indique qual o tipo de erro na seguinte frase: 
 
“A gente vamos ao café.” 
 
a. Erro semântico 
b. Erro morfológico 
c. Erro sintáctico 
d. A frase não contém qualquer erro 
 

16. Indique qual a palavra que contém erro de acentuação. 
 
a. Alcoolémia 
b. Íman 
c. Bíceps 
d. Cólon 
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17. “Os candidatos que têm boa compleição física poderão ingressar no Corpo de Intervenção.”  
 
Classifique a oração sublinhada. 
 
a. Oração subordinada causal 
b. Oração subordinada relativa 
c. Oração subordinante 
d. Oração subordinada final   

 
18. Qual das seguintes frases se encontra na voz passiva? 

 
a. “O polícia está a controlar o trânsito na avenida.” 
b. “A Chefe de Polícia disparou contra o criminoso.” 
c. “Os tiros foram disparados pelo atirador especial.” 
d. “O Corpo de Intervenção conseguiu manietar todos os indivíduos.” 
 

19. Assinale o grupo de palavras sem erros ortográficos. 
 
a. Vacina; colibri; sotão; exitante 
b. Vácina; colibrí; ignobil; hesitante 
c. Sótão; ténis; feérico; oboé 
d. Exitante; abacaxi; ignóbil; obué 
 

20. Assinale o grupo de palavras sem erros ortográficos. 
 
a. Cátedra; abacaxi; órgão; melitante 
b. Catedra; abacaxí; hábil; militante 
c. Cafézinho; orgão; ténis; penúltimo 
d. Cafezinho; feminino; abacaxi; hábil 
 

21. Assinale a frase sem erros ortográficos. 
 
a. “Afim de garantir o meu futuro, vou ingressar na PSP.” 
b. “Senão me aplicar reprovo nas provas.” 
c. “Vou tentar ir para o CI afim de trabalhar com o meu irmão.” 
d. “Essa esquadra tem um senão, há quartos danificados.”  
 

22. Identifique o grupo de palavras graves ou paroxítonas. 
 
a. Anel; níquel; notícia 
b. Limite; potência; arma 
c. Bastão; rádio; Experiência 
d. Algemas; medo; extensível 
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23. Identifique o grupo de verbos transitivos directos. 
 
a. Ver; sentir; pensar 
b. Comprar; dar; cumprimentar 
c. Localizar; contar; nadar 
d. Argumentar; sintetizar; estar 
 

24. Assinale o adjectivo na frase que se encontra no grau superlativo absoluto sintético. 
 
a. “O polícia foi simpático com a senhora.” 
b. “Foi uma perseguição duríssima.” 
c. “A rua estava mais movimentada do que no dia anterior.” 
d. “O vigilante foi bem duro.” 
 

25. Identifique a alínea que só contém adjectivos. 
 
a. Tristeza; pobre; viver; serenidade 
b. Triste; competente; fraco; oportuno 
c. Magro; delicadeza; competente; obtuso  
d. Dignidade; tristeza; pobreza; perspicácia 
 
 

II - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
 
 

26. Quais são os órgãos de soberania da República Portuguesa? 
 
a. O Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo.  
b. O Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os Deputados. 
c. O Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e as Comissões. 
d. O Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os Tribunais. 
 

27. Os Deputados não respondem… 
 
a. criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas fun-

ções. 
b. disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. 
c. civil, criminal, contra-ordenacional ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no 

exercício das suas funções.  
d. civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas 

funções. 
 

28. O Conselho de Ministros é constituído… 
 
a. pelo Primeiro-Ministro, pelos Vice-Primeiros-Ministros, se os houver, e pelos Ministros.  
b. pelo Primeiro-Ministro, pelos Ministros e Secretários de Estado.  
c. pelo Primeiro-Ministro e pelos Ministros.  
d. pelo Primeiro-Ministro, pelos Ministros, Secretários e Subsecretários de Estado.  
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29. Compete ao Governo, no exercício de funções legislativas… 
 
a. fazer leis e decretos-lei em matérias não reservadas à Assembleia da República. 
b. fazer decretos-lei em matérias não reservadas à Assembleia da República e ao Governo. 
c. fazer regulamentos em matérias não reservadas à Assembleia da República.  
d. fazer decretos-lei em matérias não reservadas à Assembleia da República. 
 

30. A câmara municipal é… 
 
a. o edifício do município. 
b. o órgão executivo colegial do município. 
c. o órgão executivo colegial do município e assembleia municipal. 
d. o órgão municipal do concelho. 
 

31. Portugal é uma República soberana… 
 
a. baseada na vontade individual e empenhada na construção de uma sociedade livre e justa 

para a maioria da população.  
b. baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade dos partidos políticos e associações 

sindicais e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.  
c. baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária. 
d. baseada na dignidade da pessoa humana, na vontade dos deputados e dos representantes 

das associações sindicais e empenhada na construção de uma sociedade livre e solidária.  
 

32. Os partidos políticos concorrem para a organização e para a expressão da vontade 
popular, no respeito pelos princípios da independência nacional… 
 
a. da unidade do Estado e da democracia política. 
b. da unidade do Estado e dos interesses dos partidos políticos. 
c. da democracia política e nos interesses dos partidos políticos e dos sindicatos. 
d. da unidade do Estado, da democracia política e no interesse dos partidos políticos e da 

associação nacional de municípios. 
 
 
 

33. Os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram… 
 
a. os seus deveres conjugais para com eles e sempre mediante decisão do conselho de família.  
b. os seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial.  
c. os seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão favorável do con-

selho de família. 
d. os seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão administrativa.  
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34. Segundo a Constituição da República Portuguesa (CRP), os Direitos Fundamentais são... 
 
a. aqueles que se encontram plasmados na CRP e na Legislação internacional. 
b. aqueles que se encontram plasmados na CRP e na legislação ordinária. 
c. aqueles que foram convencionados pelo Governo Português e que tenham força de lei.  
d. aqueles que se encontram plasmados na CRP, na legislação ordinária e todos os reconheci-

dos pelo Direito Internacional. 
 
 

III - DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
 
 

35. A Declaração Universal dos Direitos do Homem dispõe que os seres humanos: 
 
a. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 
b. Devem agir uns para com os outros em espírito de liberdade.  
c. Devem agir uns para com os outros dotados de razão. 
d. Devem agir tendo em conta a dignidade dos direitos. 
 

36. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de… 
 
a. exigir que lhe concedam asilo. 
b. beneficiar de asilo em outros países. 
c. requerer asilo no país que desejar. 
d. reclamar por asilo em qualquer país. 
 

37. Toda a pessoa tem direito à educação. Deve ser gratuita, pelo menos a correspondente 
ao… 
 
a. ensino elementar funcional. 
b. ensino até ao terceiro ciclo. 
c. ensino elementar fundamental. 
d. ensino profissional até ao terceiro ciclo. 
 
 

IV - INSTITUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA 
 
 

38. O Parlamento Europeu ( PE) … 
 
a. é uma Instituição dotada de atribuições essencialmente executivas. 
b. é uma Instituição criada para exercer o direito de iniciativa legislativa. 
c. é a única Instituição legislativa da União. 
d. exerce juntamente com o Conselho a função legislativa. 
 
 
 
 
 
 



- 9/9 - 
Prova 1 

EPP/SECAVAL 

39. O Conselho Europeu é composto… 
 
a. por um Ministro de cada Estado-Membro, pelo seu Presidente e pelo Presidente da Comis-

são. 
b. pelo Ministro respectivo de cada Estado-Membro de acordo com a matéria a tratar. 
c. pelos Chefes de Estado ou de Governo dos Estados-Membros 
d. por um Ministro de cada Estado-Membro. 
 
 

40. No âmbito da União, a quem compete a interpretação do Direito? 
 
a. Ao T.J.U.E. (Tribunal de Justiça da União Europeia). 
b. Ao T.J.C.E. (Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias). 
c. Ao Conselho Europeu. 
d. À Comissão Europeia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIM 


