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DIREITO PROCESSUAL PENAL

Questão 01
Quanto à instauração do Inquérito Policial, a
A) autoridade policial, nos crimes de ação penal pública incondicionada, poderá instaurar o Inquérito Policial de
ofício.
B) autoridade policial, nos crime de ação penal pública condicionada, necessita de requisição ministerial ou do
juiz para instaurar o Inquérito Policial.
C) autoridade policial, nos crimes de ação penal privada, tem a atribuição de instaurar o Inquérito Policial,
mesmo sem requerimento da vítima ou de seu representante legal, tendo em vista que a ocorrência de um
crime não pode ficar sem investigação.
D) delatio criminis é o meio pelo qual o membro do Ministério Público noticia um crime à autoridade policial.
E) requisição ministerial, nos crimes de ação penal privada, supre a representação da vítima ou de seu
representante legal.

Questão 02
No que concerne à prisão preventiva, pode-se afirmar:
A) Um dos requisitos da prisão preventiva é facilitar a investigação da polícia.
B) A prisão preventiva somente pode ser decretada mediante requerimento do Ministério Público.
C) A garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei e garantia da
ordem econômica são hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva.
D) A prisão preventiva é cabível para os crimes culposos.
E) A prisão preventiva, uma vez decretada, não é possível ser revogada.

Questão 03
Sobre prisões, é incorreto o que se afirma em
A) A prisão temporária só pode ser decretada por autoridade judiciária, em face da representação da
autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.
B) A prisão temporária pode ser decretada por ser imprescindível para as investigações durante a fase
inquisitorial.
C) A soltura do investigado, findo o prazo da prisão temporária, será imediata, independentemente de ordem
judicial.
D) O prazo da prisão temporária é de cinco dias não prorrogáveis.
E) O despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentado.

Questão 04
Quanto à liberdade provisória, pode-se afirmar:
A)

A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração punida com detenção ou prisão
simples.
B) A liberdade provisória, nos crimes hediondos, é inadmissível.
C) A liberdade provisória, com fiança, para crimes punidos com reclusão, com pena mínima superior a dois
anos, é permitida.
D) A fiança poderá ser concedida, mesmo que estejam presentes os motivos que autorizam a decretação da
prisão preventiva.
E) A liberdade provisória não será cabível, mesmo que, no flagrante, inexistam as hipóteses que autorizam a
prisão preventiva, visto que não resta dúvida quanto à autoria delitiva.
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Questão 05
Sobre a Lei nº. 9.099/95, pode-se afirmar:
A)
B)

C)
D)
E)

Caso um indivíduo seja surpreendido praticando uma infração penal de menor potencial ofensivo, será preso
em flagrante e recolhido à prisão.
Um indivíduo conduzido à delegacia por infração de menor potencial ofensivo, praticado contra a sua
esposa, dentro de sua residência, poderá, como medida acautelatória, ter decretado o seu afastamento do
lar.
A suspensão condicional da pena é instituto despenalizante previsto na Lei nº. 9.099/95.
A proposta de transação penal é admissível, mesmo que o agente tenha sido beneficiado anteriormente, no
prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa.
A proposta de transação penal é admissível, mesmo que o agente tenha sido beneficiado com outra
proposta em menos de cinco anos.

Questão 06
Com relação à nova Lei de Drogas, é incorreto o que se afirma em
A) O auto de prisão em flagrante não poderá ser lavrado, nos termos da nova Lei de Drogas, ainda que o
usuário de drogas não se comprometa a comparecer em juízo.
B) A realização de transação penal é possível no crime previsto no Art. 28, da Lei de Drogas (usuário de
drogas).
C) A prisão em flagrante, nos crimes de tráfico, deve ser imediatamente informada ao magistrado.
D) O laudo definitivo da substância, no crime de tráfico, antes de efetuar a remessa do IP ao juiz competente,
deve ser anexado.
E) A prorrogação de prazo para conclusão de Inquérito Policial, nos crimes da nova Lei de Drogas, é cabível,
desde que haja requerimento do delegado, seja ouvido o Ministério Público e deferido pelo magistrado.

Questão 07
Sobre Sistemas Processuais, pode-se afirmar que o
A) Acusatório prega o respeito incondicional ao contraditório, à publicidade, à imparcialidade, à ampla defesa,
bem como distribui a órgãos distintos as funções de acusar, defender e julgar.
B) Inquisitivo fixa que o Contraditório deve sempre ser observado, havendo separação de poderes entre a
autoridade policial, o juiz e o promotor.
C) Inquisitivo, adotado pelo Brasil, determina que basta o Inquérito Policial para julgar alguns crimes ou
contravenções, dispensando-se, nesses casos, o processo penal.
D) Misto, apesar de ser uma fusão dos dois outros, prescreve que, em nenhum momento, as garantias
constitucionais sejam observadas, daí porque a doutrina tece severas críticas.
E) Acusatório confere mais poderes e prerrogativas ao Ministério Público do que ao réu, visto como objeto da
relação processual.
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Questão 08
Homem, pedreiro, casado, pai de dois filhos, com carteira assinada, morando no mesmo endereço há mais de 20
anos, foi preso em flagrante delito pelo crime previsto no Art. 155, caput do Código Penal (furto). Levado à
presença da autoridade policial, o delegado presidiu a lavratura do auto de prisão em flagrante, entregando-lhe a
respectiva nota de culpa e comunicando o fato, imediatamente ao juiz da comarca. Esse homem nunca havia
sido preso ou processado antes.
Com base nesse relato, pode-se afirmar:
A) A lavratura do flagrante, tendo em vista que o infrator é pai de família, primário, e possui emprego definido,
poderia deixar de ser presidida pelo delegado.
B) A nota de culpa poderia deixar de ser entregue, considerando que, para o crime, tal medida é dispensável.
C) O juiz é o único que poderia conceder a liberdade provisória a esse homem, sob o argumento de que se trata
de réu primário, com bons antecedentes, família constituída, emprego determinado e residência fixa.
D) O promotor de Justiça também poderia conceder a liberdade provisória, uma vez que se trata de réu
primário, com bons antecedentes, família constituída, emprego determinado e residência fixa.
E) O réu deverá aguardar preso até o julgamento da ação penal, por se tratar de crime grave contra o
patrimônio.

Questão 09

Homem, pedreiro, pai de dois filhos, casado, com carteira assinada, morando no mesmo endereço há mais de 20
anos, nunca sendo preso ou processado, revoltado com a atuação do prefeito de Constantinopla, quebrou o
balcão de atendimento da prefeitura, os móveis e os sofás. Preso, de imediato foi conduzido à presença da
autoridade policial. O Art. 163, parágrafo único do Código Penal, prevê o dano qualificado quando o crime for
praticado contra o patrimônio da União, do Estado ou Município, com pena de três meses a três anos de
detenção e multa.
Com base nesse relato, pode-se afirmar:
A)
B)
C)
D)

O delegado deve presidir a lavratura do auto de prisão em flagrante e, logo após, ele próprio arbitrar a fiança.
O delegado deve lavrar o termo circunstanciado e remetê-lo ao Juizado Especial Criminal.
A autoridade judicial é a única que poderá decidir acerca da liberdade desse homem.
O infrator deve ficar custodiado até o final do processo, por ser tratar de crime contra a Administração
Pública.
E) O advogado do pedreiro deve impetrar habeas corpus perante o Tribunal de Justiça contra a lavratura do
flagrante.

Questão 10
O delegado de uma cidade, tomando conhecimento de que uma quadrilha de estelionatários se reunia numa
determinada pensão, esperou todos saírem e promoveu a busca e a apreensão de documentos e máquinas
utilizados nos golpes, acompanhado de dois agentes.
Diante dessa situação, pode-se afirmar que
A) essa prova é válida tendo em vista que o meio pela qual foi obtida é admitido pelo ordenamento jurídico.
B) o delegado pode, pessoalmente, realizar a busca e a apreensão dos mediantes.
C) uma ordem judicial é o único instrumento que pode autorizar a entrada de representantes da Lei no domicílio
alheio, mesmo que para realizar busca e apreensão.
D) o delegado pode realizar a busca e a apreensão pessoal dos membros da quadrilha, adentrando na pensão,
porém desacompanhado dos agentes.
E) a prova deve ser validada pelo juiz em 30 dias, após a oitiva do Ministério Público.
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Questão 11
Dois agentes policiais extremamente competentes, tomando conhecimento de que um homem vendia drogas em
determinado local, fizeram-se passar por usuários e encomendaram ao traficante um quilo de maconha. No local
e no dia aprazados, quando o homem entregou a droga aos agentes disfarçados, estes deram-lhe voz de prisão,
conduzindo-o à autoridade policial para que fosse lavrado o auto de prisão em flagrante.
Com base nessa narrativa, é correto afirmar:
A) O delegado deve determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante, por se tratar de tráfico ilícito de
drogas, caracterizando a figura do flagrante esperado.
B) A prisão é ilegal, pois se trata de flagrante forjado.
C) A prisão é ilegal, pois se trata de flagrante preparado.
D) O delegado, por ser hipótese em que o preso se livra solto, deve lavrar o Termo Circunstanciado e liberá-los
em seguida.
E) O flagrante é válido, porquanto estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Questão 12
Um rapaz foi descoberto fumando um cigarro de maconha. Ao ser revistado por agentes policiais, encontraram
em seu bolso um isqueiro, papel para confeccionar cigarro e mais dois gramas da droga. Conduzido à presença
da autoridade competente, o delegado não lavrou o auto de prisão em flagrante.
Com base nesse caso, a autoridade policial deveria
A) lavrar efetivamente o auto de prisão em flagrante e comunicar à autoridade judicial, após entregar a nota de
culpa.
B) lavrar o auto de prisão em flagrante, por se tratar de crime hediondo, não necessitando comunicá-lo ao juiz,
mas somente à Defensoria Pública.
C) lavrar o Termo Circunstanciado e, se o rapaz se comprometesse a comparecer ao Juizado Especial Criminal,
liberá-lo de imediato.
D) lavrar o Termo Circunstanciado e liberá-lo logo em seguida, ainda que ele não se comprometesse a
comparecer ao Juizado Especial Criminal.
E) liberar o rapaz de imediato, porém representar pela decretação da prisão preventiva.

DIREITO PENAL

Questão 13
Empregada doméstica, na ausência de seus patrões, recebe seu namorado que se aproveitando do “vacilo” dela,
furta uma cópia da chave do apartamento onde ela trabalha. Dias depois, ele, se aproveitando da ausência de
pessoas no apartamento, nele adentra usando a cópia da chave e furta várias jóias dos patrões da namorada.
Com base nesse caso, a empregada doméstica
A)
B)
C)
D)
E)

deve ser responsável pelo furto como partícipe.
é co-autora no furto.
é a única pessoa responsável pelo furto.
é autora intelectual do furto.
não será responsável pelo furto.
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Questão 14
Constitui crime de advocacia administrativa o fato de um
A) agente público empregar de violência ou grave ameaça para obter vantagem para si ou para outro.
B) agente público solicitar ou receber vantagem para praticar ato irregular.
C) funcionário público patrocinar interesse privado, advogando, defendendo, apadrinhando ou pleiteando
favorecer um interesse particular alheio perante a administração pública e valendo-se de sua condição de
funcionário.
D) indivíduo retardar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
E) agente público exigir vantagem para praticar ato irregular.
Questão 15
O crime de peculato é praticado quando o
A) funcionário público exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda em que fora da função,
vantagem indevida.
B) funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que
tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio.
C) funcionário público se apropria de dinheiro ou de qualquer outro bem móvel do particular de que tinha a
posse, sem razão do cargo.
D) indivíduo oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir
ou retardar ato de ofício.
E) funcionário público dá às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.
Questão 16
No crime de resistência, é necessário que haja, na oposição do ato legal,
A)
B)
C)
D)
E)

violência e grave ameaça.
violência ou ameaça.
grave ameaça.
constrangimento ilegal.
violência e ameaça.

Questão 17
Em relação ao crime de prevaricação, pode-se afirmar:
A) Não há, para configuração do delito, a necessidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
B) Exige a lei, para configuração do delito, o dolo específico em satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
C) Basta que o funcionário público retarde ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei.
D) Basta que o funcionário público satisfaça interesse alheio.
E) Basta que o funcionário público exija para si ou para outrem vantagem indevida.
Questão 18
Rapaz, capaz e imputável, dirigindo seu veículo com velocidade compatível para a localidade, termina por
atropelar um transeunte que, imprudentemente, atravessa a rua.
Com base nesse relato, o rapaz
A)
B)
C)
D)
E)

responderá por crime doloso.
responderá por crime culposo.
responderá por crime preterdoloso.
não será responsabilizado pelo crime, pois a vítima deu causa ao acidente.
responderá pelo crime por dolo eventual.
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Questão 19
Um funcionário saiu em perseguição a um estudante que acabara de cometer um furto. Durante a perseguição, o
estudante saca de um revólver e começa a atirar no funcionário que responde à agressão sofrida, vindo a ferir
mortalmente o seu agressor.
Sobre esse fato, é correto afirmar que o funcionário
A)
B)
C)
D)
E)

se encontrava em pleno exercício regular do direito.
se encontrava no estrito cumprimento do dever legal.
se encontrava agasalhado pelo instituto da legítima defesa.
não se encontrava em nenhuma causa de exclusão de ilicitude.
se encontrava em estado de necessidade.

Questão 20
Por iter criminis compreende-se o conjunto de
A)
B)
C)
D)
E)

atos de execução do delito.
atos preparatórios antecedentes ao delito.
atos de consumação do delito.
fases pelas quais passa o delito.
atos de cogitação.

Questão 21
Um ladrão comenta com um amigo que vai assaltar o Banco "Y" na manhã de segunda-feira, pedindo que ele
guarde segredo. No dia do roubo, ele é preso e diz à polícia que o amigo sabia de tudo.
Diante do narrado, é correto afirmar que o
A) ladrão responde pelo crime de roubo e o amigo terá a pena diminuída de um a dois terços por participação
de menor importância.
B) amigo é partícipe do roubo, pois tinha ciência do crime a ser praticado.
C) ladrão é o único autor do crime de roubo.
D) ladrão é autor e o amigo é co-autor.
E) amigo é autor intelectual do roubo.
Questão 22
Um homem reage a fato típico, previsto como roubo qualificado por emprego de arma. Como ele é policial militar,
mas estava à paisana, dispara um tiro contra o agente delitivo, vindo a causar-lhe a morte por atingir o coração.
Sabendo disso, mas estando perturbado com a ação criminosa, descarrega os outros cinco projéteis contra o
ladrão.
Nesse caso, o policial militar
A)
B)
C)
D)

não será beneficiado pela legítima defesa, pois, apesar de ser policial militar, não estava a serviço.
agiu em excludente de criminalidade, em virtude da legítima defesa, não respondendo por seu ato lesivo.
responderá por excesso doloso na legítima defesa.
não poderia, por ser policial militar, atingir o coração do ladrão, mas sim outras áreas não vitais de seu
corpo, respondendo por homicídio doloso, mas beneficiando-se com a diminuição da pena de um a dois
terços.
E) será beneficiado pelo estado de necessidade.
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Questão 23
Um jovem pretende roubar transeuntes no centro da cidade, mas não tem coragem suficiente para isso, razão
pela qual se embriaga dolosamente, com o intuito de praticar os pretendidos atos criminosos.
Diante dessa situação, a doutrina penal reconhece que
A)
B)
C)
D)
E)

ele não responderá pelos crimes cometidos, ante sua semi-imputabilidade.
a ele se aplica a teoria da actio libera in causa.
a sua embriaguez voluntária dolosa é causa de diminuição de pena.
a sua consciência se viu abalada pela embriaguez, respondendo ele parcialmente por seus atos.
ele é inimputável.

Questão 24
Um homem atira visando matar outro, que já estava morto, em razão de ataque cardíaco.
Essa situação
A)
B)
C)
D)
E)

configura crime impossível ou de tentativa inidônea.
diz respeito a crime de homicídio tentado.
configura o que se denomina de "crime de ensaio".
é a chamada "tentativa branca".
configura homicídio consumado.

Questão 25
A alternativa em que são apontados crimes contra a Administração Pública, praticados por funcionário público,
éa
A)
B)
C)
D)
E)

Corrupção ativa, contrabando ou descaminho e tráfico de influência.
Concussão, peculato e prevaricação.
Facilitação de contrabando e descaminho, violência arbitrária e usurpação de função pública.
Corrupção passiva, violação de sigilo funcional e desacato.
Estelionato, roubo e peculato.

Questão 26
Um funcionário público concorre culposamente para a apropriação de dinheiro proveniente dos cofres públicos,
mas o restitui antes da sentença penal irrecorrível.
Diante de tal fato, esse funcionário terá
A)
B)
C)
D)
E)

extinta a punibilidade.
praticado crime de corrupção, sem diminuição de pena.
reduzida a pena de um a dois terços.
reduzida a pena de metade.
mantida a pena prevista para atos dessa natureza.
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METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL

Questão 27
Sobre os princípios da investigação, é incorreto afirmar:
A)

O princípio do imediatismo é entendido como sendo a ação do investigador logo após a notícia da prática do
crime e o conseqüente desencadeamento da investigação policial.
B) A investigação criminal deve ser rápida, pronta, em condições favoráveis para alcance do seu objetivo.
C) Os princípios do imediatismo e da oportunidade se completam, estabelecendo um equilíbrio na ação
investigatória.
D) O investigador deverá adotar, conforme a natureza do delito, ou o princípio do imediatismo ou o princípio da
oportunidade.
E) Oportunidade é a circunstância propícia, conveniente e favorável ao desencadeamento da investigação.

Questão 28
Sobre a atividade de investigação e a postura do investigador, é incorreto afirmar:
A) Aquele que faz uma investigação, em hipótese alguma, deve permitir que os informantes façam uso de
distintivos, viaturas e participem de diligências policiais.
B) As denúncias anônimas devem ser recebidas com reservas, mas devem ser analisadas.
C) A pessoa que investiga deve ter em mente que nada é estático, o ato de investigar é dinâmico, tudo pode
ser transformado, de modo que duvidar com sabedoria é importante.
D) O investigador não precisa se preocupar em ser discreto.
E) O investigador, na busca da verdade real, deve ter o cuidado de não tomar nada como verdadeiro, antes de
ter a certeza do que realmente aconteceu.

Questão 29
No que toca à coleta de provas informativas, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os moribundos, embora suas informações sejam, de modo geral, tomadas como verdadeiras, há de se levar
em consideração que são seres humanos que podem mentir na pretensão de beneficiar ou prejudicar
alguém em razão de sentimentos.
( ) O sentimento de ridículo dificilmente leva as pessoas a relatar algo diferente da verdade.
( ) Os idosos, em razão da idade ou enfermidades, podem ter a capacidade de observação, percepção e
sentidos diminuídos, mas são capazes de relembrar fatos antigos e esquecer os recentes.
( ) A oitiva do enfermo não exigirá do investigador qualquer atenção específica.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VFFV
VFVF
FVVF
FVFV
VFVV
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Questão 30
Sobre acareação, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Acareação é um meio de prova subjetiva.
( ) A acareação deve ser realizada pelo delegado de polícia quando entre as pessoas ouvidas houver
divergências relevantes.
( ) A acareação não será permitida entre a vítima e acusado.
( ) A realização de acareação entre pessoas ausentes é impossível.
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
A)
B)
C)
D)
E)

VFVV
VVFV
FVVF
VVFF
FVFV

Questão 31
Será inadmitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
(
(
(
(
A)
B)
C)
D)
E)

)
)
)
)

Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal.
O telefone celular estiver habilitado em outro Estado da Federação.
A prova puder ser feita por outros meios disponíveis.
O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
VFVV
VVVF
FFVF
VVVF
VFVF

Questão 32
No local de crime de homicídio, onde o corpo da vítima ainda se encontra presente e o ambiente preservado, o
delegado de polícia não deve
A)
B)
C)
D)
E)

solicitar exame de necropsia.
tentar identificar possíveis testemunhas do fato.
solicitar perícia de local de crime contra a vida.
recolher e apreender imediatamente estojos de cartuchos de arma de fogo.
entrevistar pessoas no local.

Questão 33
Em nenhuma hipótese, o entrevistador deverá
A) trazer consigo uma caneta e um bloco de anotações, para armazenar o que percebe e informações que
colhe durante o processo de investigação.
B) inteirar-se dos elementos já apurados, estudar a personalidade do entrevistando, seus antecedentes, cultura,
atividades anteriores e, sobretudo, conhecer o local do crime, sua relação com a vítima, para melhor fazer
perguntar e compreender as respostas.
C) colocar-se no lugar do interrogado para tentar imaginar como agiria, se estivesse na situação dele.
D) colocar-se em posição estratégica, próximo ao local onde está sendo realizada a entrevista ou o
interrogatório.
E) prometer ao entrevistado que vai deixar de cumprir a lei para convencê-lo a confessar o crime.
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Questão 34
O delegado de polícia, ao realizar uma entrevista ou interrogatório, deverá observar os seguintes cuidados:
A) Encerrar o interrogatório ao pressentir que será difícil obter a confissão e só realizá-lo na presença de
advogado ou promotor.
B) Utilizar, sempre que possível, terminologias chulas, pois estas facilitam o esclarecimento do fato em
apuração.
C) Esperar sempre cooperação do acusado ou suspeito, principalmente quando se tratar de delinqüente
emocional.
D) Esclarecer ao suposto autor que sua negativa implicará sua condenação.
E) Conhecer do fato mais que o investigando, demonstrando firmeza e sabedoria ao elaborar as perguntas.
Questão 35
Acessos a documentos, apreensão e seqüestro de bens, direitos e valores, quebra de sigilos bancários,
financeiros, eleitorais e fiscais, interceptação de comunicação telefônica e do fluxo de comunicações, em
sistemas de informática e telemática, são meios de prova na investigação criminal, previstos em legislações
especiais.
Com base nessas informações, é verdadeiro o que se afirmar em
A) A interceptação telefônica é possível de ser realizada pelo delegado de polícia em caso de urgência, desde
que haja autorização do Ministério Público.
B) A validade da determinação da interceptação de comunicação telefônica e do fluxo de comunicações, em
sistemas de informática e telemática, tem validade de 30 dias, renováveis por mais 30, desde que provada a
necessidade de renovação.
C) Os acessos a documentos previstos no artigo 2º da Lei nº. 9034, de maio de 1995, são possíveis, sem
determinação judicial, nos caso de urgências, ficando vedada retardar a interdição policial.
D) O pedido de interceptação de comunicação telefônica e do fluxo de comunicações, em sistemas de
informática e telemática, deverá conter, claramente, a descrição do objeto da investigação; o crime deverá
ser punido com pena de reclusão; indícios de autoria ou participação na infração penal e, se conhecida, a
qualificação do(s) investigado(s), bem como a demonstração da impossibilidade ou dificuldade de obtenção
de provas por outros meios.
E) A quebra de sigilo eleitoral, em dia de eleição, não implica a autorização judicial, se o promotor estiver
acompanhado o pleito.
Questão 36
Tratando-se de buscas de provas nos crimes que deixam vestígios, pode-se afirmar:
A) Arrecadação e apreensão nos locais de crime, previstos em leis especiais, só ocorrem com presença do
delegado.
B) Os peritos são os únicos que podem realizar apreensões em local de crimes.
C) A busca de prova subjetiva não ocorre em locais relacionados.
D) Os locais do crime, imediato, mediato ou relacionado, alicerçam o delegado na busca de provas, inclusive no
planejamento do interrogatório.
E) A apreensão ou arrecadação realizadas pelo delegado exige presença de peritos e requisições periciais.
Questão 37
A segurança é aspecto fundamental na realização da infiltração e o investigador deve, ao planejá-la, observar a
seguinte medida:
A) Freqüentar locais onde possa ser reconhecido como policial.
B) Jamais se valer de uma campana a título de auxilio, quando estiver infiltrado.
C) Quando a infiltração for em meio de pessoas exaltadas, deverá ser executada por vários investigadores, que
devem se conhecer e estar prontos para uma defesa recíproca.
D) Acreditar sempre no suspeito ou no grupo que esta sendo observado.
E) Usar o telefone ou outro meio de comunicação livremente no local da infiltração.
Realização Academia da Polícia Civil da Bahia e Fundação CEFETBAHIA

www.pciconcursos.com.br

10

Academia da Polícia Civil da Bahia – 2008.1
Avaliação Final do Curso de Delegado de Polícia, turma 2008.1

Questão 38
O delegado de polícia tem por obrigação valer-se do raciocínio lógico e aplicar, com perfeição, técnicas que são
fundamentais para o bom desenvolvimento do interrogatório, devendo
A)
B)
C)
D)
E)

elaborar perguntas ao interrogando, mostrando a estupidez do ato por ele realizado, quantificando a pena
máxima a que está sujeito.
estar atento e seguro sobre o que pergunta, ser cauteloso, paciente e persistente.
limitar-se a formular perguntas, não aceitando iniciar uma entrevista por meio de narrativas.
intimidar o interrogando, exibindo-lhe produtos do crime ou meios empregados, forçando-o a uma confissão.
não se preocupar com a cronologia do fato investigado.

Questão 39
Sabendo-se que provas subjetivas são aquelas colhidas das pessoas, sejam elas vítimas, testemunhas, autores,
partícipes ou meros informantes, pode-se afirmar:
A)
B)

C)
D)
E)

As provas mudas podem ser realizadas por peritos e delegados, conjuntamente, no local do crime, mas a
validade do laudo depende da assinatura de ambos.
O investigador não deve se preocupar, em se tratando de informações colhidas de crianças que viram ou
ouviram algo sobre o fato criminoso, pois elas sempre usam as palavras apropriadas, sendo precisas
quando se reportam a traços físicos e formas.
A prova objetiva só tem validade quando colhida em local do crime pelo perito.
Algumas pessoas tentam persuadir o investigador para que prevaleçam suas idéias.
O recurso de acareação de provas subjetivas não deve ser empregado entre testemunhas.

Questão 40
O investigador policial desenvolve preponderantemente o seu trabalho nas provas
A)
B)
C)
D)
E)

subjetivas.
materiais.
complementares.
documentais.
mudas.

Questão 41
Sobre Espírito Criativo, pode-se afirmar:
A) O investigador deve realizar um desdobramento do fato, partindo do complexo para o mais simples dos
elementos, já que investigar é compor, pesquisar, examinar.
B) O profissionalismo do investigador depende da forma que ele observa, analisa, questiona, examina, critica e
faz um julgamento criterioso das informações obtidas, age com inteligência e valida o seu trabalho.
C) O investigador deve estar sempre pronto para utilização das novas técnicas e métodos investigativos e neles
confiar.
D) O investigador, na busca da verdade real, deve ter o cuidado de não tomar nada como verdadeiro antes de
ter a certeza do que realmente aconteceu, adotando a prudência, a cautela, a paciência e a persistência
como virtudes das quais não pode se afastar.
E) A investigação de algo implica caminhar com rumo certo, de modo que a elaboração de hipóteses a serem
trabalhadas é necessária e tem seu ponto de partida na interpretação prévia das evidências e, só então, se
pode caminhar seguramente no registro do crime; daí a importância da presença e da visualização direta da
cena do crime.
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Questão 42
O raciocínio ocorre, respectivamente, por
A)
B)
C)
D)
E)

indução, dedução e analogia.
indução, persuasão e analogia.
analogia, consternação e dedução.
compreensão, analogia e axiologia.
dedução, indução e alternância.

Questão 43
O investigador, após colher informações de pessoas, deve observar que
A)
B)
C)
D)
E)

os jovens não se acham importantes e valorizam os mais velhos.
os enfermos não devem ter preocupação.
os alienados e retardados não devem ter suas informações consideradas.
algumas pessoas tentam persuadir o investigador, para que prevaleçam suas informações.
não precisa efetuar qualquer planejamento.

Questão 44
A acareação é um meio de prova
A)
B)
C)
D)
E)

material.
subjetiva.
complementar.
documental.
muda.

Questão 45
A vulneração, como técnica de interrogatório, consiste em
A)

B)
C)

D)
E)

permitir ao investigador direcionar a entrevista ou o interrogatório, por meio de formulação de perguntas bem
elaboradas, que conduzam o investigando a dar respostas certas, precisas, sobre o fato e suas
circunstâncias.
minar as resistências do investigando, consistindo em fazer um minucioso histórico de tudo que souber do
entrevistado, principalmente dos aspectos negativos de sua vida.
relacionar e mostrar ao entrevistando ou interrogando que está faltando com a verdade, demonstrando-lhe,
ponto por ponto, todas as mentiras apresentadas e, ao mesmo tempo, exibindo-lhe provas irrefutáveis do
crime.
questionar determinadas atitudes do entrevistado que estiverem diretamente relacionadas com a execução
do crime, mas denotam reflexo do delito.
estar o investigador sempre pronto para utilização das novas técnicas e métodos investigativos e neles
confiar.
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PROCEDIMENTO INQUÉRITO POLICIAL
Questão 46
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O Inquérito Policial é presidido, necessariamente, por uma autoridade policial que exercerá a sua
competência nos limites da sua jurisdição territorial, previamente estabelecidos.
( ) O Inquérito Policial é sigiloso e, como tal, é defeso ao delegado de polícia permitir o acesso de advogados,
seja da vítima ou do investigado, aos autos do Inquérito.
( ) O Inquérito Policial é um procedimento administrativo investigatório que visa à obtenção de indícios e provas
para definição de autoria e materialidade do crime, a fim de munir o titular da ação penal pública ou privada
para que este possa propô-la contra o provável autor da infração investigada.
( ) A natureza jurídica do Inquérito Policial é de procedimento administrativo e inquisitorial, presidido pela
autoridade policial na fase pré-processual.
A alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVFV
VFVF
FFVV
FVVF
FFVF

Questão 47
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O delegado de polícia, em virtude da característica da oficiosidade, possui discricionariedade para instaurar
Inquérito Policial em caso de crimes de Ação Penal Pública Incondicionada, caso entenda necessário.
( ) Os inquéritos policiais que envolvam investigação relativa a organizações criminosas são os únicos que têm
sigilo absoluto, inclusive com relação a advogados.
( ) São peças iniciais para a instauração de Inquérito Policial a Portaria e o Auto de Prisão em Flagrante.
( ) A investigação preliminar não é exclusiva, embora o Inquérito Policial seja atribuição específica das polícias
judiciárias, sendo que tais investigações são chamadas de extra-policiais.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVVF
VFFV
FVVF
FFVV
FFVF

Questão 48
Assinale a alternativa correta.
A)
B)

C)
D)

E)

O rol de diligências constantes do Art. 6º do Código de Processo Penal é taxativo, tendo a autoridade policial
que proceder as investigações constantes do citado artigo na ordem em que elas se apresentam.
Uma das peças iniciais de um Inquérito Policial é a Requisição feita pelo advogado do suposto ofendido,
quando o delegado de polícia deverá, através de despacho no rosto da citada peça, determinar a
instauração do Inquérito Policial.
O interrogatório realizado em sede de Inquérito Policial deverá obedecer aos mesmos moldes do realizado
pelo juiz em sede de processo, sendo prescindido o contraditório pelo delegado de polícia.
O delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um determinado delito, através de cognição coercitiva,
cuja pena seja de reclusão e a ação se proceda através de Ação Penal Pública Incondicionada, deverá
lavrar a devida Portaria e instaurar o competente Inquérito.
A incomunicabilidade do preso foi um instituto recepcionado pela Constituição de 1988, conforme o Art. 21
do Código de Processo Penal Brasileiro.
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Questão 49
Chegou ao conhecimento da autoridade policial, através de um telefonema anônimo, a notícia de que havia um
corpo, sem vida, à beira de uma estrada vicinal, próxima à sede do município.
As providências iniciais a serem tomadas pela autoridade policial, na devida ordem cronológica, são as
seguintes:
A)
B)
C)
D)
E)

Instaurar Inquérito Policial através de Portaria; registrar a devida Ocorrência Policial; expedir Ordem de
Missão Policial para a equipe de agentes realizar diligências a fim de identificar o autor do delito.
Instaurar Inquérito Policial através de Portaria; expedir Guia Pericial de local; realizar o levantamento
cadavérico.
Realizar o levantamento cadavérico; registrar a devida Ocorrência Policial; instaurar o Inquérito Policial
através de Portaria.
Realizar o levantamento cadavérico; expedir Ordem de Missão Policial; proceder a oitiva da vítima.
Instaurar Inquérito Policial através da Ocorrência Policial lavrada após o fato, como peça inicial e juntando,
logo após despacho, a Portaria.

Questão 50
Assinale a alternativa correta.
A) A prisão em flagrante delito é considerada processual, sendo o prazo para a conclusão do Inquérito contado
a partir do dia seguinte à efetivação da prisão.
B) O autor da infração, em caso de flagrante próprio, detido no momento em que executa o crime, a depender
da periculosidade do infrator, pode ser a autoridade policial deixar de lavrar o Auto de Prisão em Flagrante e
representar por sua prisão preventiva.
C) O sujeito ativo de uma prisão em flagrante obrigatório é sempre um particular, qualquer pessoa do povo e
figurará, quando da lavratura do respectivo auto, como condutor.
D) Um promotor de Justiça não pode ser preso em flagrante delito por crime afiançável.
E) Um juiz de Direito, que não esteja na comarca de sua jurisdição, pode ser preso em flagrante por crime
afiançável, sendo liberado desde que pague a respectiva fiança, em caso de crime apenado com detenção.

Questão 51
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
O delegado de uma delegacia municipal tomou conhecimento da existência de um cadáver do sexo masculino,
com vestígios de perfuração provocada por projéteis de arma de fogo sobre uma mesa de sinuca, num bairro de
Salvador.
São providências adotadas pelo delegado de polícia:
( ) Dirigir-se imediatamente ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das
coisas, até a chegada dos peritos criminais.
( ) Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais.
( ) Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
( ) Permanecer na delegacia e encaminhar as guias de solicitação dos exames periciais por intermédio dos
agentes aos peritos, sem ter-se dirigido ao local do crime.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

FFVV
VVFF
FFFF
VVVV
VVVF
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Questão 52
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
Um homem foi preso no interior do coletivo, quando subtraia o dinheiro do cobrador enquanto a sua parceira foi
presa, quando acabava de cometer a subtração do celular de um passageiro, e o terceiro elemento também foi
preso logo após a prática do crime, quando iniciada a perseguição policial ininterrupta a partir do instante em que
a polícia tomou conhecimento do fato criminoso, após a sua execução.
Assim sendo, consoante o disposto no artigo 302, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ocorreu a prisão
em flagrante nas seguintes condições:
(
(
(
(

)
)
)
)

A prisão em flagrante próprio do homem, parceira e terceiro elemento.
A prisão em flagrante impróprio de terceiro elemento.
A prisão em flagrante presumida da parceira.
A prisão em flagrante próprio do homem e da parceira e em flagrante impróprio do terceiro elemento.

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVVV
FFVV
FVFV
FFFF
VVVF

Questão 53
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
Consoante ao artigo 11 da Lei nº. 11.340/2006, Lei Maria da Penha, a autoridade policial da Delegacia
Circunscricional do município de Casa Nova, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e
familiar, deverá, entre outras, adotar as seguintes providências, sem prejuízo dos procedimentos previstos no
Código do Processo Penal:
( ) Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando o fato, de imediato, ao Ministério Público e ao
Poder Judiciário.
( ) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal.
( ) Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes, para abrigo ou local seguro, quando houver risco
de vida.
( ) Acompanhar, se necessário, a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência
ou domicílio familiar.
( ) Informar à ofendida os direitos a ela conferidos na Lei Maria da Penha e os serviços disponíveis.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

FVFF
VVVF
VVVV
VFVF
FFVV
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Questão 54
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
Consoante o artigo 12 da Lei nº. 11.340, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
realizado o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, entre outros, os seguintes
procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código do Processo Penal:
( ) Ouvir a ofendida, lavrar o Boletim de Ocorrência, tomar representação a termo, se apresentada.
( ) Colher todas as provas que servirem ao atendimento dos fatos e suas circunstâncias
( ) Remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de
medidas protéticas de urgência.
( ) Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais
necessários.
( ) Ouvir o agressor e as testemunhas.
( ) Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando
a existência de mandato de prisão com registro de outras ocorrências policiais contra ele.
( ) Remeter, no prazo legal, os autos do Inquérito Policial à autoridade competente.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVVFFVF
VVVVVFF
VVVVVVV
VFVFFFV
FFVVVVV

Questão 55
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
A autoridade policial deve representar, nos termos da Lei nº. 7.960/89, pela prisão temporária nas seguintes
hipóteses:
( ) Para garantir a ordem pública, em caso de comoção social, quando for imprescindível para investigação.
( ) Quando o indiciado não possuir residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de
sua identidade.
( ) Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou
participação do indiciado nos crimes de homicídio doloso, seqüestro ou cárcere privado, roubo, extorsão
mediante seqüestro, estupro ou atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado de
morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte,
quadrilha ou bando, genocídio em qualquer de suas formas típicas, tráfico de drogas e crime contra o
sistema financeiro.
( ) Ao contrário da prisão preventiva, a temporária só pode ser decretada pela autoridade judiciária, mediante
representação da autoridade policial ou do Ministério Público, sendo que, no primeiro caso, se exige a
ouvida do Parquet.
( ) Para crime hediondo e tráfico de entorpecentes, o prazo para prisão temporária, que varia de 5 dias mais 5,
em caso de extrema necessidade, é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, e, findo o prazo, o indiciado
deverá ser posto em liberdade, caso não decretada a prisão preventiva, sob pena de se cometer crime de
abuso de autoridade.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVFVV
FVVVV
VVVVF
VVVVV
FFFVV
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ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POLICIAL

Questão 56
Segundo estabelece o Regimento da Secretaria da Segurança Pública (aprovado pelo Decreto n° 10.186/2006),
o Departamento de Tóxicos e Entorpecentes tem por finalidade
A) planejar, coordenar, supervisionar e avaliar ações de prevenção e controle da criminalidade específica.
B) coordenar e controlar o desenvolvimento e a execução dos planos de ação dos órgãos que integram a
região metropolitana de Salvador.
C) apurar infrações penais que, pela natureza do seu potencial ofensivo, põem em risco a vida e a integridade
física das pessoas e a sua tranqüilidade.
D) exercer a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais no interior do Estado.
E) prevenir e combater, em todo o território do Estado, o uso e o tráfico de tóxicos e entorpecentes e promover
meios de recuperação de dependentes.

Questão 57
O Departamento de Polícia do Interior, órgão da Polícia Civil da Bahia, com a finalidade de exercer as funções de
polícia judiciária e a apuração de infrações penais no interior do Estado, possui, respectivamente, a seguinte
estrutura:
A) Diretoria, Coordenação de Suporte Operacional, Coordenadoria de Polícia e Delegacia Circunscricional.
B) Diretoria, Coordenação de Suporte Operacional, Delegacia de Proteção Ambiental, Delegacia de Furtos e
Roubos de Cargas em Rodovias, Coordenadoria de Polícia e Delegacia Circunscricional.
C) Diretoria, Coordenação de Suporte Operacional, Delegacia de Proteção Ambiental e Coordenadoria de
Polícia.
D) Diretoria, Coordenação de Suporte Operacional, Delegacia de Proteção Ambiental, Delegacia de Furtos e
Roubos, Coordenadoria de Polícia e Delegacia Circunscricional.
E) Diretoria, Delegacia de Proteção Ambiental, Delegacia de Furtos e Roubos, Coordenadoria de Polícia e
Delegacia Circunscricional.

Questão 58
Administrar as atividades de recursos humanos, material, patrimônio, serviços gerais e transportes, no âmbito da
Polícia Civil da Bahia, em articulação com a Diretoria Geral da Secretaria da Segurança Pública, é finalidade do
seguinte órgão:
A)
B)
C)
D)
E)

Coordenadoria Administrativa.
Coordenação de Produtos Controlados.
Centro de Operações Especiais.
Centro de Documentação e Estatística Policial.
Gabinete do Delegado-Chefe.

Questão 59
O assessoramento do Secretário da Segurança Pública, em questões relacionadas com o emprego global das
atividades dos diferentes órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública, compete à
A)
B)
C)
D)
E)

Superintendência de Telecomunicações ― STELECOM.
Diretoria Geral.
Ouvidoria.
Corregedoria Geral de Segurança Pública.
Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial ― SIAP.
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MEDICINA LEGAL

Questão 60
O documento médico legal, ditado ao escrivão logo após a realização do exame pericial, é denominado
A)
B)
C)
D)
E)

Auto.
Parecer.
Atestado.
Relatório.
Notificação.

Questão 61
Num ferimento de entrada de projétil de arma de fogo, geralmente se encontra a presença de
A)
B)
C)
D)
E)

bordas evertidas e zona de chamuscamento.
bordas invertidas e abundante sangramento.
ferimento de forma irregular e zona de esfumaçamento.
ferimento de forma regular e bordas invertidas.
sangramento abundante e ferimento de forma irregular.

Questão 62
Nas feridas cortantes ou incisas, geralmente se encontra a presença de
A)
B)
C)
D)
E)

extensão maior que profundidade.
pouco sangramento e bordas irregulares.
predomínio da profundidade em relação à extensão.
bordas evertidas e com grande profundidade.
lesões cujo instrumento transfere a energia por pressão.

Questão 63
O sinal mais precoce de putrefação do cadáver é uma mancha verde que aparece, primeiramente,
A)
B)
C)
D)
E)

na cabeça.
no abdômen.
no tórax.
nas costas.
nos pés.

Questão 64
Por meio da docimasias de Galeno, o médico legista
A)
B)
C)
D)
E)

verifica o grau de alcoolemia.
comprova a realidade da conjunção carnal.
comprova o nascimento com vida.
comprova a morte por afogamento.
comprova a ocorrência de atentado violento ao pudor.
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Questão 65
Em casos de estupro, a violência é presumida em lei quando a vítima
A)
B)
C)
D)
E)

é menor de 16 anos.
sofreu rotura recente do hímen.
está alcoolizada.
é casada.
é alienada ou débil mental.

PRIMEIROS SOCORROS

Questão 66
Ao atender uma vítima de acidente de trânsito, é incorreto
A)
B)
C)
D)
E)

não mover a vítima.
telefonar para o atendimento pré-hospitalar.
colocar a vítima em decúbito ventral.
observar se há perigo de morte.
não lhe fornecer líquidos e alimentos.

Questão 67
O parâmetro que não faz parte do exame primário da vítima
A)
B)
C)
D)
E)

é a respiração.
é o pulso.
é a tensão arterial.
são as vias aéreas.
é o estado neurológico.

Questão 68
Excetua-se como característica da queimadura de primeiro grau o fato de o local atingido apresentar
A)
B)
C)
D)
E)

grande sensibilidade.
hiperemia.
ardor.
flictenas.
regeneração rápida.

Questão 69
Nos primeiros socorros, em uma hemorragia, não se deve
A)
B)
C)
D)
E)

deixar o paciente em decúbito dorsal.
colocar a cabeça da vítima mais baixo que o corpo.
fazer compressão contínua no local do ferimento.
deixar o local que está sangrando mais baixo que o resto do corpo.
folgar as roupas da vítima.
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Questão 70
São sinais do Traumatismo Crânio-Encefálico, exceto
A)
B)
C)
D)
E)

rinorragia.
dispnéia.
otorragia.
sinal de Batlle.
olhos de guaxinim.

Questão 71
Na amputação traumática, é incorreto
A)
B)
C)
D)
E)

limpar o segmento amputado com soro fisiológico.
controlar a hemorragia.
colocar o segmento amputado em um saco com gelo.
umedecer o segmento amputado com soro fisiológico e envolver em um pano limpo.
desprezar o segmento amputado, porque as chances do reimplante são mínimas.

DIREITOS HUMANOS

Questão 72
“126 gays, travestis e lésbicas foram assassinados no Brasil em 2002. O Estado da Bahia foi, pela primeira vez,
o campeão com 20 mortes. A maior parte destes homicídios foram cometidos com requintes de crueldade,
incluindo espancamento, tortura, muitas facadas e diversas declarações dos assassinos, que confirmam a sua
condição de crimes homofóbicos: ‘matei, porque odeio gay’.”
(Informações do Grupo Gay da Bahia - GGB)
Muitos homicídios, cujas vítimas são pessoas homossexuais têm como lastro de motivação o sentimento de ódio,
aversão, repulsa ou medo irracional quanto à homossexualidade e suas manifestações.
Com base nessas informações, é verdadeiro o que se afirma em
A)

O sentimento denominado de homofobia está presente em todos os setores da sociedade, inclusive nos
mais conservadores ou de tradição ideológica, com traços hierárquicos fortes (como o da segurança
pública), o que acaba dificultando, em alguns casos, a boa condução de investigações e a própria
elucidação de autores de assassinatos que vitimam homossexuais.
B) A prática da homofobia corresponde às posturas tidas como tolerantes para com as pessoas de orientação
afetiva homossexual, o que lhes inclui no âmbito de uma convivência social harmoniosa.
C) Os reflexos da violência anti-homossexual têm como única motivação a homofobia evidenciada no
comportamento imediatista de agressores e de cientistas “militantes”.
D) A luta histórica pela afirmação dos direitos humanos passa pela conquista dos chamados direitos de
cidadania por parte dos homossexuais, uma vez que eles compõem uma das minorias mais privilegiadas no
reconhecimento dos seus atributos especiais.
E) A homofobia é único sentimento que se faz presente em matéria de desrespeito a minorias no Brasil.
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Questão 73
“Cidadania, portanto, engloba mais que direitos humanos, porque, além de incluir os direitos que a todos são
atribuídos (em virtude da sua condição humana), abrange, ainda, os direitos políticos. Correto, por seguinte,
falar-se numa dimensão política, numa dimensão civil e numa dimensão social da cidadania”. (Prof. J. J. Calmon
de Passos)
Ao alargar a compreensão da cidadania para as três dimensões supra-referidas, o prof. Calmon de Passos
A) inova, ao focar somente o caráter educacional da cidadania plena na Grécia.
B) contribui, doutrinariamente, para que a noção da cidadania ultrapasse a clássica concepção que a restringia
tão-somente ao exercício dos direitos políticos.
C) restringe o entendimento da cidadania ao exercício dos direitos de primeira geração – especialmente quanto
à igualdade.
D) promove reflexão crítica em torno dos interditos proibitivos à construção de uma sociedade respeitosa para
com as nuanças de sexo, gênero, raça e idade.
E) contradiz a noção fundamental de extensão da cidadania a todos sem distinção – mulheres especialmente.

Questão 74
“Art. 8º — O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social, nos termos desta
lei e da legislação vigente.”
(Lei nº. 10.741/2003)
Quanto aos direitos das pessoas idosas, pode-se afirmar:
A) A obrigação de garantir a salvaguarda da dignidade de tais pessoas, com absoluta prioridade, é do Poder
Público e, também, da sociedade, da comunidade e da família, vez que as violações aos direitos dos idosos
(face, no geral, à sua situação de maior vulnerabilidade), são complexas e partem de diversos âmbitos de
convivência.
B) A absoluta prioridade de tratamento respeitoso passa tão-somente pelo atendimento prioritário quanto às
instituições privadas no país.
C) O estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre
aspectos biopsicossociais de envelhecimento é a meta mais inovadora e, ao mesmo tempo, a única
efetivamente descumprida, quanto às garantias de prioridade previstas no Estatuto do Idoso.
D) A proibição de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão (com relação
aos idosos) tem sido a meta mais atingida do plano de objetivos fundamentais da Lei nº. 10.741/2003, de
modo que raros são os casos de desrespeito efetivamente constatados.
E) A obrigação de garantir a salvaguarda da dignidade de tais pessoas está legalmente adstrita aos
trabalhadores e servidores da vasta seara da segurança pública.

Questão 75
Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil
A)
B)
C)
D)
E)

respeitar a liberdade sem preocupação com as desigualdades sociais.
garantir o desenvolvimento econômico acima de todos os direitos.
construir uma sociedade equilibrada respeitando as desigualdades naturais.
promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
garantir o desenvolvimento nacional independente da diversidade ético-cultural.
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Questão 76
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

A violação da integridade física é maneira eficaz para combater ação criminosa em qualquer circunstância.
Sem a vida assegurada, não há como exercer a dignidade humana e todos os direitos dela decorrentes.
O direito de ir, vir e permanecer possui como instrumento de proteção, o Mandado de Injunção.
O sistema democrático, no Brasil, foi plenamente estabelecido durante a ditadura militar.
A Revolução Francesa, com seus ideais de Igualdade, Liberdade e Fraternidade, é um marco na construção
dos Direitos Humanos.

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

FFFVV
VVFFV
FVFFV
VVVVF
FFFVF

Questão 77
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( )

( )

( )
( )
( )

A universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos significam que a
comunidade internacional deve tratar os Direitos Humanos globalmente, de forma justa e eqüitativa, em pé
de igualdade e com a mesma ênfase.
Sobre os Sistemas de Proteção Internacional dos Direitos Humanos, identifica-se que existem mecanismos
regionais e um mecanismo global de proteção, cuja principal diferença reside no fato de que o primeiro é
aberto à adesão de todos os países-membros.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por violação de direitos previstos na
Convenção Americana em, pelo menos, dois casos: o Carandiru e o da Candelária.
Qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos pode apresentar petições à Comissão, sem que haja
necessidade de serem acompanhados por um advogado.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos integra o Sistema de Proteção Global, relacionado ao
continente americano.

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VFVVF
FFVVV
VVVFF
FVVFV
VVVVF

Questão 78
No âmbito da criminologia da reação social, o trabalho da Polícia Civil pode ser considerado como a
A)
B)
C)
D)
E)

expressão do controle social informal.
contribuição de uma agência do controle social formal.
manifestação do controle social difuso.
manifestação do controle empresarial.
expressão particular de uma visão de justiça.
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Questão 79
Segundo Vera Regina Pereira de Andrade, a clientela do sistema penal é constituída de pobres, porque
A)
B)
C)
D)
E)

têm uma maior tendência a delinqüir.
possuem uma cultura de nível inferior.
não tiveram a devida educação.
são naturalmente propensos à violência.
têm maiores chances de serem criminalizados.

Questão 80
Na concepção positivista, o crime é entendido como
A)
B)
C)
D)
E)

uma realidade culturalmente definida.
uma construção social.
uma conduta violenta.
uma realidade ontológica.
um fato social problemático.

PSICOLOGIA CRIMINAL
Questão 81
Entre os princípios da Psicologia Criminal, inclui-se
A)
B)
C)
D)
E)

a impossibilidade de se construir teoria geral para explicar todas as formas de crime.
a ausência de interdisciplinaridade, uma vez que a Psicologia Criminal é uma ciência autônoma.
o rigor na adesão e atuação restrita ao que prevê o Art. 7º da Lei de Execução Penal.
a sua manutenção como uma das áreas emergentes da Psicologia no Brasil.
a defesa do argumento psicopatológico para explicar o processo de formação do comportamento criminoso.

Questão 82
Entre as possíveis contribuições da Psicologia à Delegacia de Polícia, inclui-se
A)
B)
C)
D)
E)

identificar criminosos natos.
promover a saúde mental no ambiente da delegacia com ações voltadas para a própria polícia.
mediar os processos de adoção.
identificar os autores dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes
realizar processo seletivo para identificar o melhor perfil policial.

Questão 83
Segundo a Psicologia Criminal, sobre crimes passionais, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

São muito raros e, por isso, não merecem uma atenção muito específica das autoridades policiais.
Envolvem apenas os homens, ilustrando o fator cultural machista desses crimes.
Na maioria dos casos, os agressores não têm história prévia de criminalidade.
São crimes que nada têm a ver com o verdadeiro amor.
É dispensável a perspectiva socioantropológica para a compreensão dos crimes passionais, pois se devem
a processos psicológicos.
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PSICOPATOLOGIA FORENSE
Questão 84
Quanto aos fatores relacionados com o uso do álcool e/ou de outras substâncias psicoativas, exclui-se o que se
refere
A)
B)
C)
D)
E)

à personalidade do indivíduo .
ao tipo de substância consumida.
aos fatores sociais.
aos fatores econômicos.
ao trabalho, única e exclusivamente.

Questão 85
A única alternativa incorreta em relação às vias de administração de cocaína é a
A)
B)
C)
D)
E)

Intranasal apenas.
Intranasal e fumada.
Endovenosa apenas.
Endovenosa e fumada.
Mascada.

Questão 86
Assinale a alternativa correta quanto à perícia de embriaguez.
A)
B)
C)
D)
E)

Só o exame da alcoolemia permite o diagnóstico de embriaguez.
O método do bafômetro mede com maior precisão a quantidade de álcool no organismo.
Quando o periciando se recusa a coletar o sangue para alcoolemia, a perícia fica prejudicada.
O exame clínico é o mais importante no diagnóstico da embriaguez.
O teste de bafômetro define a embriaguez.

DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Questão 87

Um agente de polícia se prevaleceu abusivamente da condição de preposto da autoridade policial e submeteu o
custodiado a constrangimento ilegal.
Diante do exposto, pode-se concluir o seguinte:
A) Com base no instituto da verdade sabida, a autoridade deve aplicar a pena de demissão ao agente de polícia
referido.
B) O dirigente da repartição policial deve constituir a comissão de sindicância administrativa disciplinar para
apurar a conduta proibida do servidor, garantindo-lhe a ampla defesa, a fim de ser aplicada a sansão
disciplinar.
C) O superior hierárquico deve deixar de tomar as providências disciplinares necessárias para as quais seja
competente, nos casos de transgressões, descumprimento de deveres e proibições previstas na
Lei nº. 3.374/75.
D) A reabilitação do funcionário somente alcançará a pena de repreensão.
E) A conduta do servidor não constitui transgressão disciplinar.
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Questão 88
Em uma cidade do interior, um delegado de polícia e um agente de polícia cometem, em conjunto, um crime
concussão, espécie de crime contra a Administração Pública, que consiste em “Exigir, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida”.
Diante do exposto, pode-se afirmar que, segundo o Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, trata-se,
após trâmites normais do Processo Administrativo Disciplinar, de penalidade a que cabe
A)
B)
C)
D)
E)

aplicação de uma suspensão de 90 dias.
aplicação de demissão, conforme estabelece o artigo 192, inciso I, da Lei nº. 6677/94.
somente a perda do cargo em comissão, se for o caso.
somente a demissão, se houver a condenação penal.
aplicação da demissão aplicada pelo Secretario de Estado.

CRIMINALÍSTICA – LOCAIS DE CRIME CONTRA A VIDA
Questão 89
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

A Criminalística não estuda as circunstâncias do crime cometido.
A Criminalística se relaciona com todas as ciências, menos com Medicina Legal.
A Criminalística se relaciona com todas as ciências.
A Criminalística não é necessária nas investigações policiais.
O exame de local de crime não revela vestígio.

Questão 90
Assinale a alternativa correta.
A) Os exames periciais podem determinar a identidade do criminoso.
B) A identidade do criminoso só pode ser realizada pelas provas testemunhais.
C) O “modus operandi”, ou seja, a maneira e a espécie como foi praticado o delito não tem importância na
investigação policial.
D) A testemunha é o elemento sobre o qual incide a ação criminosa.
E) A identidade de uma pessoa é determinada somente pelo exame de DNA.
Questão 91
Uma das funções da perícia é
A)
B)
C)
D)
E)

não permitir a violação do local
não determinar o instrumento do crime.
não determinar a maneira como o crime foi perpetrado.
não elaborar o laudo pericial.
não promover a preservação do local.

Questão 92
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Na classificação dos “Locais de Crime”, existem incontáveis espécies de “Locais”.
Quanto à natureza do fato, o local pode ser classificado como “Local de Homicídio”.
Não existe classificação de local interno.
Geralmente o isolamento do local é feito pela vítima do fato delituoso.
Por força de sua missão de investigar, o policial está impedido de promover o isolamento do local.
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Questão 93
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Objetos encontrados num local de crime não devem ser manuseados por policiais ou curiosos, antes da
chegada dos peritos.
( ) O primeiro policial que chega ao local do fato deve efetuar busca em qualquer veículo que esteja
relacionado com o crime, sem esperar a conclusão dos trabalhos periciais.
( ) A coleta dos indícios, no local de crime, deve ocorrer após a tomada das fotografias.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VFV
FFF
VVF
VVV
FVF

Questão 94
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) As manchas de sangue em local de crime não podem ser consideradas como indícios.
( ) A viatura deve ser estacionada o mais próximo possível do cadáver para facilitar o trabalho dos peritos, nos
casos de homicídio.
( ) O policial, para verificar se a vítima tem sinais vitais, deve se aproximar por um caminho e se afastar por
outro, de modo a garantir a integridade e preservação dos indícios.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVV
FFF
VFV
FVF
VVF

Questão 95
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O retrato falado, elaborado pelo perito, é uma prova totalmente objetiva.
( ) Policiologia e Polícia Científica são dois outros nomes pelos quais se conhece a Criminalística.
( ) A Criminalística acompanha a evolução de cada uma das ciências que a integram, incorporando cada novo
avanço e/ou descoberta para atingir seu objetivo de determinar a origem comum dos indícios.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

FFV
VVF
VVV
FVV
FFF
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Questão 96
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O exame de microcomparação com os projéteis disparados possibilita a identificação individual de uma
espingarda.
( ) A microcomparação entre projéteis coletados em diferentes locais de crime pode propiciar o estabelecimento
de uma correlação entre os respectivos eventos.
( ) A identificação indireta de uma arma de fogo pode ser feita mediante o confronto balístico das deformações
examinadas nos estojos da munição disparada.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

FVV
VVF
VFV
FFF
FFV

Questão 97
A designação do calibre nominal de uma espingarda indica o
A)
B)
C)
D)
E)

exato diâmetro interno do cano, em fração da polegada.
diâmetro interno da câmara, em centésimos de polegada.
diâmetro interno do cano, em milímetros.
comprimento do cano da espingarda, em polegadas.
número de esferas de chumbo do calibre, cuja massa dá uma libra.

Questão 98
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Tecnicamente, o tiro só é acidental quando efetuado sem o acionamento do gatilho.
( ) A simples comparação visual do projétil já permite a identificação individual da arma.
( ) Chamuscamento, esfumaçamento e tatuagem são indicativos de tiro à curta distância.
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVV
VFV
FFV
FVF
VFF
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Questão 99
Em um local de crime, foram coletadas amostras de sangue, as quais foram enviadas para o Laboratório de DNA
do DPT – Bahia. Proveniente do IML, o Laboratório recebeu uma amostra de sangue coletado da vítima. Os
suspeitos, encaminhados pelo delegado, compareceram ao laboratório e forneceram material-padrão (sangue e
saliva). Foram realizados os procedimentos de extração de DNA das amostras, amplificação das regiões do DNA
por PCR e detecção dos fragmentos em sequenciador automático. Os perfis genéticos das amostras se
encontram expressos na tabela abaixo:
LOCI

Vestígio = sangue

HumTPOX
D3S1358
FIBRA/FGA
D5S818
CSF1PO
D7S820
HumvWA
D16S539
D18S51
D21S11

9 - 11
16 - 16
19 - 22
11 - 11
10 - 12
10 - 10
8 - 12
11 - 12
13 - 13
21 - 29

Vítima
(saliva)
9-9
16 - 16
19 - 27
11 - 13
10 - 10
9 - 12
8-8
11 -11
13 - 15
21 - 21

Suspeito 1
(saliva)
9 - 11
16 - 16
19 - 22
11 - 11
10 - 12
10 - 10
8 - 12
11 - 12
13 - 13
21 - 29

Suspeito 2
(saliva)
9 - 12
16 - 16
22 - 29
12 - 13
11 - 11
10 - 18
13 - 17
12 - 13
16 - 16
28 - 30

Com base nesses dados, conclui-se que
A)
B)
C)
D)
E)

ambos os suspeitos estão excluídos de terem participado do crime em questão.
apenas o suspeito 1 pode ser excluído de ter participado do crime em questão.
apenas o suspeito 2 pode ser excluído de ter participado do crime em questão.
nenhum dos dois suspeitos pode ser excluído de ter participado do crime em questão.
o suspeito 1 pode ser excluído, e o suspeito 2 pode ser incluído ou excluído, já que outras provas precisam
ser analisadas.

Questão 100
Com relação à coleta de amostras para exame pericial de DNA, é correto afirmar que a coleta de
A)
B)
C)
D)
E)

amostra-referência em pessoas é voluntária e exige o consentimento livre e esclarecido.
amostra-referência de pessoa presa é permitida legalmente, mesmo sem ser voluntária.
amostra-referência da vítima, na maioria das vezes, não é necessária.
amostra-referência (sangue) de pessoas não exige habilitação técnica específica.
amostras em local de crime requer consentimento livre e esclarecido do suspeito.
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