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Boa prova.

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1: Juventude e Violência
A violência no Brasil, em especial a criminalidade violenta, cresceu muito nos últimos anos.
Vários estudos têm comprovado, sistematicamente, que os jovens são as maiores vítimas
deste tipo de violência. A escassez de políticas
públicas destinadas a esse segmento populacional, um grande número de armas disponíveis
(e sem controle do Estado) e o adensamento do
tráfico de drogas, principalmente nas periferias
das grandes cidades, são fatores que contribuem para a vitimização juvenil. Esses ingredientes articulados respondem por altas taxas
de letalidade desta população. [...]
A violência atinge todas as camadas sociais.
Foi o que demonstrou, por exemplo, uma pesquisa de vitimização feita pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública
(Crisp/UFMG), em Belo Horizonte, em 2002,
segundo a qual a cidade era a capital brasileira
onde as pessoas se sentiam mais inseguras. “A
população de BH sofre com a violência objetiva,
que chamamos de violência real, e com a violência subjetiva, que chamamos de violência
sentida”.
Segundo Luiz Eduardo Soares, para compreender a questão da violência, é necessário
contextualizá-la, de acordo com o tempo, a história, a política e a cultura local da sociedade.
“Várias são os matizes da criminalidade e suas
manifestações variam conforme as regiões do
país e dos estados. O Brasil é tão diverso que
nenhuma generalização se sustenta. Sua multiplicidade também o torna refratário a soluções
uniformes.”
Luiz Antônio Machado Silva aponta outro
elemento para a discussão da violência urbana,
o que denomina de “sociabilidade violenta”. [...]
Na compreensão deste autor, a sociabilidade
violenta afeta mais especificamente os moradores das favelas, em virtude da forma urbana
típica desses locais, “em geral muito densos e
com traçados viários precários, dificultando o
acesso das pessoas que não estão familiarizadas com eles e, portanto, favorecendo o controle pelos agentes que lograrem estabelecer-se
neles”. [...]
Acrescentem-se a essas pontuações dados
de uma pesquisa divulgada em agosto de 2009
pelo Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse
levantamento projeta que o número de mortos
na faixa etária entre 14 e 19 anos chegará a
33.504 entre 2006 e 2012, sendo que metade

desses crimes acontecerá nas capitais. A chance de um jovem morrer por arma de fogo é três
vezes maior na comparação com outras armas.
Ainda de acordo com a pesquisa, a média de
adolescentes assassinados no Brasil antes de
completarem 19 anos é de 2,03 para cada grupo de mil. O número é preocupante, dado que,
numa sociedade pouco violenta, essa taxa deveria apresentar valores próximos de zero.
O estudo feito em 267 municípios brasileiros
com mais de 100 mil habitantes revela, também,
a disparidade entre as condições de segurança
nas diferentes regiões do país. Em 34% dos
municípios pesquisados, o IHA – Índice de Homicídios na Adolescência – foi inferior a um adolescente assassinado para cada grupo de mil.
Cerca de 20% das cidades obtiveram valores
superiores a três jovens mortos por mil habitantes. Significa que, em tese, um em cada 500
adolescentes brasileiros será assassinado antes
de completar 19 anos.
Tendo como referência o ano de 2006, o
município com o pior resultado foi Foz do Iguaçu
(PR), onde o IHA era de 9,7. Entre as capitais,
Maceió e Recife lideravam o ranking de homicídios entre adolescentes, ambas com uma média
de 6,0 jovens mortos por mil, mas as taxas de
homicídios de adolescentes nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e Belo Horizonte
foram consideradas, pelos pesquisadores, muito
altas.
Por fim, o estudo mostra que a probabilidade
de ser vítima de homicídio é quase 12 vezes
maior para homens, que a população negra é a
que mais sofre com a violência e que o risco de
um jovem negro morrer assassinado é 2,6 vezes maior em relação a um branco.
SOUZA, R. S. R.; SOUZA, Â. M. D. N. Juventude e violência: novas demandas para a educação e a segurança públicas. Revista Brasileira de Segurança Pública |
Ano 4 ed. 6 fev/mar 2010. Fragmento adaptado.

______________________________________
01) Assinale a alternativa que melhor resume o
texto 1.

A ⇒ No Brasil, o adensamento do tráfico de
drogas contribui para o aumento da violência.
B ⇒ As pesquisas revelam que os índices de
violência cresceram no Brasil nos últimos anos
e que os jovens são as principais vítimas.
C ⇒ A violência, no Brasil, tem raízes que remetem à história, às políticas públicas, ao tráfico, à cultura do povo e aos modelos de ocupação do solo.
D ⇒ Embora algumas regiões concentrem maior número de mortos na faixa etária de 14 a 19
anos, a violência se concentra nas capitais.

02) Assinale a alternativa que representa opinião de um dos autores citados no texto 1.

A ⇒ “Em 34% dos municípios pesquisados, o
IHA - Índice de Homicídios na Adolescência - foi
inferior a um adolescente assassinado para cada grupo de mil.”
B ⇒ “Tendo como referência o ano de 2006, o
município com o pior resultado foi Foz do Iguaçu
(PR), onde o IHA era de 9,7.”
C ⇒ “Cerca de 20% das cidades obtiveram
valores superiores a três jovens mortos por mil
habitantes.”
D ⇒ “O Brasil é tão diverso que nenhuma generalização se sustenta.”
______________________________________
03) Assinale a alternativa que reproduz uma
inferência dos autores do texto 1.

A ⇒ “Significa que,

em tese, um em cada 500
adolescentes brasileiros será assassinado antes
de completar 19 anos.”
B ⇒ “Cerca de 20% das cidades obtiveram
valores superiores a três jovens mortos por mil
habitantes.”
C ⇒ “O estudo feito em 267 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes revela, também, a disparidade entre as condições de segurança nas diferentes regiões do país.”
D ⇒ “[...] a sociabilidade violenta afeta mais
especificamente os moradores das favelas, em
virtude da forma urbana típica desses locais [...]”
______________________________________
04) Leia o fragmento do texto 1, a seguir.
Segundo Luiz Eduardo Soares, para compreender a questão da violência, é necessário
contextualizá-la, de acordo com o tempo, a história, a política e a cultura local da sociedade.
‘Vários são os matizes da criminalidade e suas
manifestações variam conforme as regiões do
país e dos estados. O Brasil é tão diverso que
nenhuma generalização se sustenta. Sua multiplicidade também o torna refratário a soluções
uniformes.’
Considerando os vocábulos destacados, é
correto afirmar:

A ⇒ O pronome “suas”, na segunda frase, refe-

re-se à “violência”.
B ⇒ O pronome “sua”, na última frase, pode
ser substituído pela expressão “do Brasil”, sem
que seja necessário alterar a estrutura sintática
da frase.

C

⇒ O pronome “o”, na última frase, retoma
“Brasil”.
D ⇒ O pronome “la”, na primeira frase, evita
que se repita a expressão “uma pesquisa”, que
ocorre no parágrafo anterior do texto.
______________________________________
05) De acordo com o texto 1, é correto o que se
afirma em:

A ⇒ Dados relativos exclusivamente ao Rio de
Janeiro revelam que, nessa capital, a chance de
um jovem morrer com arma de fogo é três vezes
maior do que em outras capitais.
B ⇒ As condições de segurança variam de
uma região para a outra.
C ⇒ No Brasil, o que dificulta o combate à violência é a falta de preparo das forças de segurança.
D ⇒ O maior ingrediente das altas taxas de
letalidade entre as populações jovens é o grande número de armas sem controle do Estado.
______________________________________
06) Assinale a frase que, tendo sido alterada na
forma, em relação ao texto 1, modifica-se o sentido.

A ⇒ Um estudo realizado pelo Centro de Criminalidade e Segurança Pública (Crisp/UFMG),
em BH, em 2002, mostrou que essa é a capital
brasileira na qual as pessoas se sentem mais
inseguras.
B ⇒ Segundo Luiz Antônio Machado Silva, os
moradores das favelas são o mais afetados pela
sociabilidade violenta, haja vista o modelo específico de urbanização desses núcleos habitacionais.
C ⇒ Por último, o estudo feito em 267 municípios com mais de 100 mil habitantes revela que
os homens têm 12 vezes mais chances de serem assassinados do que as mulheres e que os
jovens negros têm 2,6 vezes mais chances de
serem assassinados do que os jovens brancos.
D ⇒ De acordo com Luiz Eduardo Soares, a
compreensão da violência só é possível se ela
for contextualizada, temporalmente, à história, à
política e à cultura local da sociedade.
______________________________________
07) Considerando a configuração estrutural, a
linguagem e a finalidade sociocomunicativa, o
texto 1, quanto ao gênero textual (tipo de discurso),
pode ser classificado como um fragmento de:

A ⇒ artigo.
B ⇒ conto.

C ⇒ crônica.
D ⇒ notícia de jornal.
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08) Em relação ao texto 1, leia as afirmações do
quadro a seguir.
l

ll

lll

lV

V

Para Luiz Antônio Machado Silva, a violência urbana afeta mais diretamente os moradores de favelas devido ao adensamento do
tráfico de drogas e à escassez de políticas
públicas destinadas aos jovens das periferias urbanas.
No município de Foz de Iguaçu (PR), o IHA
mostra que, em cada 500 adolescentes,
cerca de 5 morrem antes de completar 19
anos.
Quanto à criminalidade, o Brasil é refratário
a soluções uniformes porque cada região
tem as suas especificidades.
O ranking de homicídios entre adolescentes
no Rio de Janeiro e Belo Horizonte corresponde a 6,0 jovens mortos por mil.
Estudo realizado pelo Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro prevê que a metade dos
assassinatos na faixa etária de 14 a 19
anos, no período de 2006 a 2012, acontecerá nas capitais.

10) Em relação ao texto 1, marque com V as
afirmações verdadeiras e com F as falsas.
(

(

(

(

Todas as afirmações corretas estão em:

A ⇒ I - II
B ⇒ II - III

C ⇒ II - III - V
D ⇒ III - IV - V

______________________________________
09) Leia o fragmento do texto 1, a seguir.
A violência no Brasil, em especial a criminalidade violenta, cresceu muito nos últimos anos.
Vários estudos têm comprovado, sistematicamente, que os jovens são as maiores vítimas
deste tipo de violência. A escassez de políticas
públicas destinadas a esse segmento populacional, um grande número de armas disponíveis (e sem controle do Estado) e o adensamento do tráfico de drogas, principalmente nas periferias das grandes cidades, são fatores que
contribuem para a vitimização juvenil. Esses
ingredientes articulados respondem por altas
taxas de letalidade desta população. [...]
Sobre os termos destacados, é correto afirmar que:

A ⇒ contradizem o conteúdo posto pelos elementos anteriores.
B ⇒ remetem a um mesmo referente semântico.
C ⇒ acrescentam novas informações ao texto.
D ⇒ não se articulam aos demais fatos e argumentos postos no texto.

(

) Na frase “A escassez de políticas públicas
destinadas a esse segmento populacional,
um grande número de armas disponíveis
(e sem controle do Estado) e o adensamento do tráfico de drogas, principalmente
nas periferias das grandes cidades, são
fatores que contribuem para a vitimização
juvenil”, o sujeito do verbo “ser” é do tipo
composto e tem os seguintes núcleos:
“escassez”, “número” e “adensamento”.
) Na frase “Ainda de acordo com a pesquisa, a média de adolescentes assassinados no Brasil antes de completarem 19
anos é de 2,03 para cada grupo de mil”, o
termo destacado tem a função de objeto
direto do verbo “assassinar”.
) Em “A violência atinge todas as camadas
sociais”, há um erro de regência, pois o
verbo “atingir”, sendo transitivo indireto,
requer obrigatoriamente a preposição “a”.
) Em “Acrescentem-se a essas pontuações
dados de uma pesquisa divulgada em
agosto de 2009 [...]”, o verbo está no plural porque concorda com o sujeito “essas
pontuações”.
) Na frase “[...] para compreender a questão
da violência, é necessário contextualizála, de acordo com o tempo, a história, a
política e a cultura local da sociedade”, os
termos “a questão da violência” e o pronome “la” se equivalem quanto ao referente e quanto à função sintática.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒V
B⇒V
C⇒F
D⇒F

- F - V - F - V
- F - F - F - V
- V - F - V - F
- F - V - V - F
______________________________________
11) Ainda em relação ao texto 1, assinale a alternativa em que a expressão entre parênteses
pode substituir a expressão destacada, sem
modificar o sentido.

A ⇒ “Ainda de acordo com a pesquisa, a mé-

dia de adolescentes assassinados no Brasil
antes de completarem 19 anos é de 2,03 para
cada grupo de mil.” (A despeito da)
B ⇒ “Cerca de 20% das cidades obtiveram
valores superiores a três jovens mortos por mil
habitantes. Significa que, em tese, um em cada
500 adolescentes brasileiros será assassinado
antes de completar 19 anos.” (um quarto)
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C⇒

“O Brasil é tão diverso que nenhuma generalização se sustenta.” (onde)
D ⇒ “O número é preocupante, dado que, numa sociedade pouco violenta, essa taxa deveria
apresentar valores próximos de zero.” (uma vez
que)
______________________________________
12) Assinale a frase que está de acordo com as
normas da língua portuguesa padrão.

A⇒

Se quisermos entender a dimensão ideológica da crise, precisamos dar-nos conta de
que há três formas de fundamentalismo envolvidos no conflito, e não apenas uma.
B ⇒ Não há certeza de que o déficit comercial
dos setores da construção civil ou da indústria
naval comprovam o mal causado pela ausência
de políticas setoriais nas quais um grupo de
ambientalistas iluminados se põe na condição
de juízes.
C ⇒ Se alhures instaura-se a dúvida, aqui, ao
contrário, prevalecem as certezas.
D ⇒ Segundo alguns especialistas, os incentivos fiscais constituem uma questão complicada,
pois a iniciativa privada recebe benefícios onde
a contrapartida em criação de empregos é insuficiente.
______________________________________
13) Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas graficamente com base
na mesma regra.

A ⇒ homicídio, violência, várias, precários.
B ⇒ três, tripé, daí, contextualizá-la.
C ⇒ município, Maceió, índice, refratário.
D ⇒ é, têm, chegará, também.

______________________________________
Texto 2
Natureza jurídica do Termo Circunstanciado
[...] O Termo Circunstanciado é ato administrativo que integra a investigação/ instrução preliminar. Tal instrução consiste em um conjunto
de atividades desenvolvidas pelos órgãos do
Estado de competência previamente (e constitucionalmente) definida por meio da qual, a partir de uma “notícia-crime”, se pretende verificar a
autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, com o fim de justificar o processo ou o não processo. Possui caráter prévio
e de natureza preparatória com relação ao processo penal.
Ressalta-se que, neste momento prévio, o
processo penal ainda não se formou, pois não
foi possível qualquer exercício dialético (com-

preendendo assim, obrigatoriamente, a ampla
defesa e contraditório).
Assim, o vulgo “TC” é lavrado na fase administrativa, pré-processual, no momento em que
há a apuração da suposta autoria e materialidade do delito, com o fito de sustentar ou não o
intento do oferecimento de uma denúncia.
Seguindo este norte, Aury Lopes Jr., lembra
que “apurar” deriva de “puro”, significa “purificar”, “aperfeiçoar”, “conhecer o certo”, logo é imprescindível a necessária técnica jurídica para
que o bom e digno trabalho ocorra.
Não há como se aperfeiçoar uma acusação
penal, que poderá resultar na mais grave maneira de repressão do cidadão pelo Estado (processo penal), sem o devido conhecimento técnico.
A Constituição Federal trata no art. 144, IV e
V, §4º e §5º, a divisão das competências das
Polícias Civil e Militar, deixando claro que pertence à Polícia Civil a competência de apurar as
infrações penais. [...]
Assim, verifica-se que, constitucionalmente,
a natureza jurídica do Termo Circunstanciado é
a de ato administrativo de competência privativa
da Polícia Civil. [...]
HENNING, L. D.; RADUN, D. F. A nulidade do termo
circunstanciado lavrado pela polícia militar do estado
de Santa Catarina.
Disponível em: <http://adpesp.org.br/artigos/detalhe/135>.
Acesso em: 22/09/2010. Fragmento adaptado.

______________________________________

14) Considerando o fragmento do texto 2, a seguir, assinale a alternativa correta.
Tal instrução consiste em um conjunto de
atividades desenvolvidas pelos órgãos do Estado de competência previamente (e constitucionalmente) definida por meio da qual, a partir de
uma “notícia-crime”, se pretende verificar a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, com o fim de justificar o processo ou o não processo.

A ⇒ Na frase, ocorre o pronome “se”, cuja fun-

ção, no caso, é indeterminar o sujeito do verbo
“pretende”.
B ⇒ A expressão “por meio da qual” pode ser
substituída pela expressão “por meio das quais”,
uma vez que, no texto, o pronome retoma o
substantivo feminino plural “atividades”.
C ⇒ O sintagma “em um conjunto de atividades
desenvolvidas pelos órgãos do estado” é formado exclusivamente por palavras de gênero masculino.
D ⇒ Os termos “a autoria e as circunstâncias
de um fato aparentemente delituoso” exercem a
função de objeto direto do verbo “verificar”.
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15) Assinale a alternativa em que a mudança na
ordem das palavras e as demais modificações
em relação ao texto 2 não modificam o sentido
original.

A

⇒ Preventivamente à natureza preparatória
do processo penal, [o Termo Circunstanciado]
possui caráter prévio.
B ⇒ Com a finalidade de sustentar ou não o
intento do oferecimento de uma denúncia, o
vulgo Termo Circunstanciado é lavrado na fase
administrativa, pré-processual, no momento em
que há a apuração da suposta autoria e materialidade do delito.
C ⇒ Convém que se diga previamente, no processo penal que ainda não se formou, qual é o
exercício dialético.
D ⇒ Constitucionalmente, verifica-se que a
natureza jurídica do ato administrativo, assim
como a do Termo Circunstanciado, é de competência privativa da Polícia Civil.
______________________________________
16) Considerando o que se afirma no texto 2
sobre o Termo Circunstanciado, deduz-se que:

A

⇒ na ausência de acusado, cabe à Polícia
Civil apurar as infrações penais.
B ⇒ ao contrário do que expressa a Constituição brasileira, tem-se atribuído exclusivamente
à Polícia Civil a responsabilidade de apurar as
infrações penais.
C ⇒ em Santa Catarina, o Art. 144 da Constituição brasileira não tem sido seguido à risca.
D ⇒ os Termos Circunstanciados são, em geral, mal feitos, pois não incluem a defesa do
apenado, nem o contraditório, como prevê a lei.
______________________________________
17) De acordo com o texto 2, o Termo Circunstanciado:

A ⇒ é um ato administrativo prévio com vistas

a uma eventual instauração de processo penal.
B ⇒ consiste na ampla defesa do acusado.
C ⇒ é uma acusação penal detalhada.
D ⇒ define-se como sendo um processo, que
inclui a acusação, a defesa e o contraditório.
______________________________________
18) Considerando as normas da língua portuguesa padrão, assinale a alternativa correta
quanto ao emprego dos pronomes.

A ⇒ Escrevo essa carta, senhor, para lhe con-

sultar e se poderei viajar consigo em janeiro.

B ⇒ Certamente, sem vocês e eu, este projeto

não alcançaria tamanho sucesso.
C ⇒ Em minha opinião, esta sua roupa, filho,
não te fica muito bem.
D ⇒ A ministra, a cujo filho atribuem-se vários
crimes, demitiu-se ontem, no final da tarde.
______________________________________
19) Assinale a alternativa em que a flexão de
todos os verbos está correta.

A⇒

O motorista saiu ileso do grave acidente,
embora houvessem muitas evidências de sua
acentuada embriaguez.
B ⇒ O requerente referiu-se aos artigos 50 e
68 que ampara seu direito.
C ⇒ Quando já fazia dez minutos que a sessão
tinha começado, nenhum dos parlamentares da
oposição encontrava-se no plenário.
D ⇒ Na academia, não se premiam os fracos,
ou aqueles que só obteram derrotas.
______________________________________
20) Assinale a alternativa correta quanto à regência e à crase.

A ⇒ O delegado que me referi a pouco, chegará às dezoito horas, abrirá a delegacia e procederá a leitura dos pareceres.
B ⇒ A contribuição de Gláuber Rocha de que
lhe falei chama-se “Deus e o Diabo na Terra do
Sol”.
C ⇒ Temos intenção de encaminhar os processos à diretoria assim que os pareceres tiverem sido submetidos a apreciação do chefe do
posto de saúde.
D ⇒ Os carros, de cujos donos eram traficantes, foram revistados, embora ninguém conhecesse o traficante que o fazendeiro negociava.
INFORMÁTICA
21) Com relação ao processador de textos Microsoft Word 2003 é correto afirmar, exceto:

A ⇒ As opções Negrito, Itálico e Sublinhado
estão disponíveis na Barra de Ferramentas
Formatação.
B ⇒ É possível inserir o número total de páginas do documento no rodapé.
C ⇒ O tipo da fonte e o seu tamanho devem
ser aplicados sempre ao parágrafo inteiro.
D ⇒ Para que um bloco de texto possa ser copiado ele deve necessariamente estar selecionado.
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22) Considere o Sistema Operacional Windows
XP e analise as afirmações a seguir.
l

A visualização do tamanho de uma pasta
é feita por meio da Barra de Tarefas.
ll Arquivos e pastas podem ser copiados e
colados utilizando-se tanto o teclado como
o mouse.
lll Nas propriedades de Vídeo o usuário pode escolher diferentes cores para as janelas do Windows.
lV Uma pasta só pode ser excluída com o
Windows Explorer se estiver vazia.

25) Com relação ao Sistema Operacional Windows XP é correto afirmar, exceto:

A

A⇒I
B⇒I

⇒ É possível configurar o protetor de tela
para que entre em execução após 30 minutos
de inatividade do usuário.
B ⇒ Para fechar um programa o usuário deve
necessariamente clicar com o mouse no botão
vermelho com um X, localizado no canto superior direito da janela.
C ⇒ A impressão de um documento pode ser
feita em uma impressora conectada diretamente
ao computador ou em uma impressora disponível na rede.
D ⇒ As pastas e arquivos que estão na Lixeira
podem ser recuperados pelo usuário para os
seus locais originais.
______________________________________

23) Em relação ao Sistema Operacional Windows XP, assinale a alternativa correta.

26) Considerando a planilha eletrônica Microsoft
Excel 2003, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

Todas as afirmações corretas estão em:
- II - III
C ⇒ II - III
- III - IV
D ⇒ III - IV
______________________________________

A⇒

Por meio do Botão Iniciar o usuário pode
acessar os atalhos para os programas instalados no computador.
B ⇒ Somente as janelas do programa Windows
Explorer podem ser minimizadas na Área de
Trabalho.
C ⇒ O Painel de Controle é a área onde localizam-se os arquivos de sistema do Windows.
D ⇒ O usuário deve utilizar a opção CTRL+C e
CTRL+V para copiar uma janela para a Barra de
Tarefas.
______________________________________
24) Considerando o processador de textos Microsoft Word 2003, marque V ou F, conforme as
afirmações sejam verdadeiras ou falsas.
(
(
(
(

) A régua tem como principal função o
auxílio na criação de desenhos, gráficos
e ícones.
) Um duplo clique em cima de uma palavra faz com que a mesma seja selecionada.
) A tecla SHIFT deve ser utilizada quando
se deseja selecionar partes do texto
com o teclado.
) No momento de salvar o documento, o
usuário obrigatoriamente deve escolher
o tipo de arquivo “.doc”.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒V
B⇒V

- F - F - F
- V - V - V

C⇒F
D⇒F

- V - V - F
- F - V - V

(
(
(

(

) Caso o usuário pressione a tecla Home,
o cursor será levado à primeira célula
da linha, à esquerda.
) O usuário deve manter a tecla SHIFT
pressionada para poder mover o cursor
entre as células da planilha.
) Após o usuário digitar o conteúdo de
uma célula e pressionar Enter, o cursor
vai automaticamente para a célula imediatamente abaixo.
) As células da primeira coluna e da primeira linha estão reservadas para conteúdo texto, não podendo nelas serem
inseridos números e funções.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒V
B⇒F

- F - F - F
C⇒F - V - V - V
- F - F - V
D⇒V - F - V - F
______________________________________
27) Com relação a planilha eletrônica Microsoft
Excel 2003 é correto afirmar, exceto:

A ⇒ A opção Reexibir tem como função retomar a visualização de linhas ou colunas que
foram anteriormente configuradas como ocultas.
B ⇒ A classificação automática das células de
uma coluna só pode ser realizada se o conteúdo
delas for numérico.
C ⇒ Se o conteúdo das células A1, A2 e A3 for
5 e o conteúdo da célula A4 for =SOMA(A1:A3)
então o valor mostrado na célula A4 será 15.
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D

⇒ O Assistente de Gráfico orienta o usuário
no processo de criação de um gráfico por meio
de instruções passo a passo.
______________________________________
28) Em relação ao software de apresentação
Microsoft Powerpoint 2003 é correto afirmar,
exceto:

A ⇒ Com as teclas Page Up e Page Down o
usuário pode navegar entre os slides da apresentação.
B ⇒ Os slides podem ser configurados com
diferentes cores de fundo, utilizando-se a opção
Plano de Fundo.
C ⇒ Os slides devem ser preenchidos somente
com textos, pois o programa não suporta o uso
de gráficos e imagens.
D ⇒ Ao inserir um novo slide o usuário pode
selecionar um tipo de layout pré-definido, entre
os vários tipos oferecidos pelo programa.
______________________________________
29) Em relação ao acesso e utilização de redes
de computadores, marque com V as afirmações
verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(

(

) Uma regra básica de segurança é utilizar senha em branco ou igual ao login,
de modo que nunca seja esquecida.
) O protocolo FTP é utilizado para o serviço de transferência de arquivos.
) Redes locais permitem que serviços
sejam compartilhados entre seus usuários como, por exemplo, impressão e
arquivos.
) www@google.com.br é um exemplo de
endereço de um site na Internet.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒V
B⇒V

- V - F - F
C⇒F - V - V - F
- F - F - V
D⇒F - F - V - V
______________________________________
30) Com relação ao acesso e utilização de redes de computadores, todas as alternativas
estão corretas, exceto a:

A

⇒ Os vírus são programas de computador
que possuem códigos maliciosos que podem,
entre outras coisas, causar danos ao computador e roubar informações do usuário.
B ⇒ Um software antivírus instalado no computador garante total segurança ao usuário na
utilização da Internet.

C

⇒ Os softwares antivírus devem ser atualizados periodicamente, com o objetivo de receber os arquivos de vacinas mais recentes.
D ⇒ O correio eletrônico é um serviço que vem
sendo muito utilizado para a propagação de
vírus de computador, exigindo atenção dos usuários durante seu uso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
31) De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB/88) é correto afirmar, exceto:

A

⇒ É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
B ⇒ É inviolável a liberdade de consciência e
de crença, sendo assegurado o livre exercício
dos cultos religiosos.
C ⇒ É assegurada a prestação de assistência
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
D ⇒ É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado sempre o sigilo da fonte.
______________________________________
32) Sobre o Habeas Corpus, Habeas Data
e Mandado de Segurança é correto afirmar,
exceto:

A

⇒ O mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por qualquer cidadão.
B ⇒ Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data".
C ⇒ Conceder-se-á "habeas-data” para a retificação de dados.
D ⇒ Conceder-se-á "habeas-corpus" sempre
que alguém sofrer coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
______________________________________
33) É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:

A⇒

É possível a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, desde que assim seja definido pelos trabalhadores ou empregadores interessados.
B ⇒ Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria.
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C⇒

A lei poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato.
D ⇒ O aposentado filiado tem direito a votar,
mas não pode ser votado nas organizações
sindicais.
______________________________________
34) De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB/88) é correto afirmar, exceto:

A

⇒ Todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público.
B ⇒ É plenamente livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa nele
entrar, permanecer ou sair.
C ⇒ É plena a liberdade de associação para
fins lícitos.
D ⇒ A criação de associações e de cooperativas independem de autorização.
______________________________________
35) De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB/88), quanto ao Mandado de Segurança, é correto afirmar, exceto:

A ⇒ A lei que alterar o processo eleitoral entra-

rá em vigor na data de sua publicação e se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de
sua vigência.
B ⇒ A soberania popular será exercida pela
iniciativa popular.
C ⇒ Não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros.
D ⇒ Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem
renunciar aos respectivos mandatos até seis
meses antes do pleito.
______________________________________
36) Sobre Segurança Pública é correto afirmar,
exceto:

A ⇒ Aos corpos de bombeiros militares incumbe a execução de atividades de defesa civil.
B ⇒ As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
C ⇒ A polícia incumbe a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais.
D ⇒ A polícia rodoviária federal destina-se, na
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.

37) Quanto a Administração Pública é correto
afirmar, exceto:

A

⇒ É constitucionalmente vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
B ⇒ A nomeação para cargo em comissão de
livre nomeação independe de aprovação prévia
em concurso público.
C ⇒ Durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso público será convocado com prioridade
sobre novos concursados.
D ⇒ Os cargos, empregos e funções públicas
não são acessíveis aos estrangeiros.
______________________________________
38) De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB/88), analise as afirmativas a seguir.
l

ll
lll

lV

V

Podem ser naturalizados os estrangeiros
residentes no Brasil há mais de quinze
anos ininterruptos e sem condenação penal.
É livre a manifestação do pensamento e o
anonimato.
Sempre são brasileiros natos os nascidos
na República Federativa do Brasil, ainda
que de países estrangeiros.
São brasileiros naturalizados os que adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas
aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira
competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, depois
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Todas as afirmações corretas estão em:

A⇒I
B⇒I

- II - III
C ⇒ III - IV
- IV - V
D ⇒ IV - V
______________________________________
39) Ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se determinadas disposições.

Nesse sentido, marque V ou F, conforme as
afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.
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(

(

(

(

(

) Investido no mandato de Prefeito, será
afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
) Tratando-se de mandato eletivo federal,
estadual ou distrital, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo.
) Investido no mandato de Vereador perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
) Em caso que exija afastamento para o
exercício de mandato eletivo, o tempo
de serviço será contado para promoção
por merecimento.
) Para efeito de benefício previdenciário,
no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício
estivesse.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒V
B⇒V
C⇒F
D⇒F

- F - V - F - F
- F - F - F - V
- V - F - V - F
- V - V - F - V
______________________________________
40) Analise as afirmações a seguir e marque
com V as verdadeiras ou com F as falsas.
(
(
(
(
(

) As normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicação
imediata.
) O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação
tenha manifestado adesão.
) Os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos equivalem às
emendas constitucionais.
) Não será concedida extradição de estrangeiro, salvo por tráfico de entorpecentes.
) O Estado indenizará o condenado por
erro judiciário, assim como o que ficar
preso além do tempo fixado na sentença.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒F
B⇒V
C⇒V
D⇒F

-

F
F
V
V

-

F
V
F
V

-

V
F
F
F

-

V
V
V
F

DIREITO ADMINISTRATIVO
41) Em relação a contrato administrativo, assinale a alternativa correta.

A ⇒ As cláusulas exorbitantes devem ser sem-

pre explícitas.
B ⇒ Apenas a Administração direta pode firmar
contratos com peculiaridades administrativas
que os sujeitem aos preceitos do Direito Público.
C ⇒ Os contratos administrativos de colaboração são firmados no interesse precípuo do particular, desde que não contrariem o interesse
público.
D ⇒ Os contratos de consórcios públicos não
se enquadram nos conceitos e peculiaridades
do contrato administrativo.
______________________________________
42) Sobre as formas de rescisão dos contratos
administrativos, correlacione as colunas a seguir.

( 1 ) Rescisão administrativa por inadimplência do contratado
( 2 ) Rescisão amigável
( 3 ) Rescisão judicial
( 4 ) Rescisão de pleno direito
( 5 ) Rescisão administrativa por interesse público
(
(
(
(

(

) Neste caso, o contratado não pode se
opor à medida, mas apenas ao valor da
indenização fixado pela Administração.
) Deve atender à mesma forma e aos
mesmos requisitos exigidos para a contratação.
) Se houver culpa do contratado, este
deverá indenizar a Administração e a
rescisão equivalerá a uma sanção.
) A supressão de obras, serviços ou compras além dos limites legais é uma das
hipóteses legais para o pedido de rescisão pelo contratado.
) O falecimento do contratado, a falência
da empresa e o perecimento do objeto
do contrato são exemplos de fatos que a
impõem.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒5
B⇒3
C⇒4
D⇒2

-

2
2
2
5

-

1
5
1
4

-

3
4
3
1

-

4
1
5
3
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43) Sobre os agentes públicos, assinale a alternativa correta.

A ⇒ Um cargo público pode ser criado sem as
respectivas funções predeterminadas.
B ⇒ Os agentes políticos submetem-se às
mesmas regras comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral.
C ⇒ Os servidores públicos celetistas são
aqueles contratados por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão
do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988.
D ⇒ Assegurada a ampla defesa, o titular de
cargo efetivo estável poderá perdê-lo em virtude
de avaliação negativa de desempenho.

D ⇒ O princípio da inafastabilidade da aprecia-

ção pelo Judiciário, consagrado no art. 5º,
XXXV, da Constituição Federal, é o suporte da
garantia de invalidação do ato administrativo
ilegal exclusivamente pelo Poder Judiciário.
______________________________________
46) Em relação à Administração Pública direta e
indireta, analise as afirmações a seguir.
l

ll

______________________________________
44) Assinale a alternativa correta sobre uso do
poder.

lll

A ⇒ Quando o poder administrativo é outorga-

do ao agente do Poder Público, ele pode ser
exercitado ou não, pois se trata de faculdade de
agir que acarreta reflexos na esfera jurídica do
titular.
B ⇒ Nem toda omissão administrativa é qualificada como ilegal, pois há situações que dependem da avaliação de oportunidade do administrador para que sejam tomadas as providências
positivas.
C ⇒ A omissão da Administração Pública pode
ser objeto de reclamação proposta junto ao
STF, quando houver contrariedade a enunciado
de súmula vinculante, independentemente de
provocação da via administrativa.
D ⇒ Caso a omissão administrativa cause danos a terceiro, este pode entrar com ação indenizatória contra o agente omisso.
______________________________________
45) Sobre invalidação dos atos administrativos,
assinale a alternativa correta.

A

⇒ A prática de certo ato, cuja matéria é de
atribuição do superior hierárquico, por agente
subordinado a este, é um exemplo de vício no
elemento finalidade.
B ⇒ O vício de objeto ocorre quando o ato não
observa ou omite o meio de exteriorização exigido para o ato ou não atende ao procedimento
imposto pela lei para a decisão a ser tomada.
C ⇒ A anulação do ato administrativo pela própria Administração pode ocorrer por provocação
e produz efeitos ex tunc.

lV
V

Pode-se dizer que, no âmbito federal, a
Administração indireta é o conjunto dos
entes vinculados a um Ministério que
prestam serviços públicos ou de interesse
público.
Pode-se dizer que, no âmbito federal, a
Administração direta é o conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa dos Estados-membros, na gestão de
bens e interesses da comunidade.
A supervisão ministerial sobre as entidades da Administração indireta tem como
um dos objetivos principais a harmonização de suas atividades com a política e
programação do Governo.
As fundações públicas não possuem patrimônio próprio.
A empresa pública tem personalidade
jurídica de Direito Público.

Todas as afirmações corretas estão em:

A ⇒ I - III
B ⇒ II - III - V
C ⇒ II - IV
D ⇒ III - IV - V
______________________________________
47) Sobre licitação, é correto afirmar:

A ⇒ Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, deve haver isonomia de tratamento para todos os licitantes.
B ⇒ O agente público pode incluir cláusula no
ato de convocação que estabeleça preferência
em razão do domicílio do licitante.
C ⇒ O princípio da probidade administrativa
traduz-se em direito de acesso aos elementos
do processo licitatório e divulgação de editais e
de decisões.
D ⇒ As obras, serviços, compras e alienações
realizadas pelos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário regem-se pelos preceitos da Lei nº
8.666/93.
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48) Em relação aos princípios da Administração
Pública, analise as afirmações a seguir.
l

ll

lll

lV

V

O princípio da moralidade impõe que o
administrador público aplique preceitos
éticos apenas na relação entre a Administração e os administrados.
A expedição de certidões por órgãos administrativos é um instrumento através do
qual se pode reclamar o princípio da publicidade.
O princípio da eficiência não alcança os
serviços administrativos internos das pessoas federativas, mas é voltado para os
serviços públicos prestados diretamente à
coletividade.
O princípio da publicidade dá respaldo
para a propaganda pessoal de agentes
públicos.
A ação popular é um instrumento de tutela
jurisdicional do princípio da moralidade.

Todas as afirmações corretas estão em:

A ⇒ I - II - IV
B ⇒ II - III - V

C ⇒ II - V
D ⇒ III - IV

______________________________________
49) Sobre os poderes administrativos, correlacione
as colunas a seguir.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(

(
(
(
(

Poder vinculado
Poder discricionário
Poder hierárquico
Poder disciplinar
Poder regulamentar

) É aquele que o Direito Positivo confere
à Administração Pública para a prática
de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formação.
) É um poder inerente e privativo do Chefe do Executivo e, assim, indelegável.
) Encontra justificativa na impossibilidade
de o legislador catalogar na lei todos os
atos que a prática administrativa exige.
) Advertência, suspensão e demissão são
exemplos de penas decorrentes do
exercício deste poder.
) Delegação, avocação e revisão de atos
dos subordinados são faculdades implícitas dos superiores decorrentes deste
poder.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒1
B⇒5

- 5 - 2 - 4 - 3
- 2 - 3 - 4 - 1

C⇒4
D⇒2

- 2 - 1 - 3 - 5
- 5 - 4 - 1 - 3
______________________________________
50) Sobre serviços públicos é correto afirmar,
exceto:

A

⇒ Água, telefone e gás canalizado são
exemplos de serviços públicos uti singuli.
B ⇒ Não há serviços públicos submetidos exclusivamente ao direito privado.
C ⇒ Os serviços públicos gerais são aqueles
sem destinatários determinados e, de regra, não
são diretamente remunerados pelos usuários.
D ⇒ A modificação unilateral do contrato administrativo é uma aplicação do princípio do funcionamento equitativo do serviço público.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
51) Acerca da relação de causalidade e considerando o que sobre este tema disciplina o
Código Penal brasileiro, assinale a alternativa
correta.

A ⇒ A concomitância de causa relativamente
independente exclui a imputação quando, por si
só ou conjuntamente, produziu o resultado; os
fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem
os praticou.
B ⇒ A superveniência de causa relativamente
independente exclui a imputação quando, por si
só, produziu o resultado; os fatos anteriores,
entretanto, imputam-se a quem os praticou.
C ⇒ A superveniência de causa relativamente
independente exclui a imputação quando, por si
só, produziu o resultado; os fatos anteriores,
entretanto, não se imputam a quem os praticou.
D ⇒ A concomitância de causa relativamente
independente exclui a imputação quando, por si
só ou conjuntamente, produziu o resultado; os
fatos anteriores, entretanto, não se imputam a
quem os praticou.
______________________________________
52) Assinale a alternativa correta que completa
o enunciado a seguir.
O crime de lesão corporal seguida de morte,
tal como foi definido no Código Penal brasileiro (...)

A ⇒ é infração penal contra a vida e não admi-

te tentativa.
⇒ é infração penal contra a vida e admite
tentativa.

B
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C

⇒ não é infração penal contra a vida e não
admite tentativa.
D ⇒ não é infração penal contra a vida e admite tentativa.
______________________________________
53) Segundo o Código Penal brasileiro, “É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato
que, se existisse, tornaria a ação legítima.”
Todavia, não há isenção de pena quando:

A

⇒ o erro deriva de dolo e o fato é punível
como crime culposo.
B ⇒ o erro deriva de dolo ou culpa e o fato é
punível como crime doloso ou preterdoloso,
respectivamente.
C ⇒ o erro deriva de culpa ou dolo e o fato é
punível como crime doloso ou culposo, respectivamente.
D ⇒ o erro deriva de culpa e o fato é punível
como crime culposo.
______________________________________
54) Assinale a alternativa correta que contém a
sequência de expressões que completa o seguinte dispositivo do Código Penal brasileiro:

B

⇒ Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa ou
incompleta, proveniente de caso fortuito ou força maior, ao tempo da ação ou da omissão, não
era inteiramente capaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento.
C ⇒ Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.
D ⇒ A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo
álcool ou substância de efeitos análogos exclui
a imputabilidade penal. É isento de pena o
agente que, por embriaguez incompleta, proveniente de caso fortuito ou força maior, ao tempo
da ação ou da omissão, não era inteiramente
capaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.
______________________________________

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para _______, que
não provocou por sua vontade, nem podia de
outro modo evitar, _________, cujo sacrifício,
nas circunstâncias, __________ .

56) O “estrito cumprimento do dever legal”, segundo o Código Penal brasileiro exclui:

A ⇒ salvar de perigo atual

B ⇒ a ilicitude do fato praticado pelo agente.
C ⇒ a culpabilidade do agente.
D ⇒ a imputabilidade penal do agente.

- direito próprio ou
alheio - não era razoável exigir-se
B ⇒ salvar de perigo atual ou de agressão injusta - direito próprio ou alheio - não era razoável exigir-se
C ⇒ salvar de perigo atual ou iminente - próprio - era razoável exigir-se
D ⇒ salvar de agressão injusta atual - direito
próprio - era razoável exigir-se
______________________________________
55) Assinale a alternativa correta de acordo
com o Código Penal brasileiro.

A ⇒ A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo

álcool ou substância de efeitos análogos exclui
a imputabilidade penal. É isento de pena o
agente que, por embriaguez voluntária completa
ou culposa completa ou incompleta, proveniente
de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo
da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A ⇒ a punibilidade do fato praticado pelo agente.

______________________________________
57) Assinale a alternativa correta que completa
o enunciado a seguir:
Segundo o Código Penal brasileiro, o perdão
do ofendido, nos crimes em que somente se
procede mediante queixa (...)

A ⇒ não obsta ao prosseguimento da ação
penal.
B ⇒ impede a instauração de ação penal,
quando ainda não tenha sido oferecida a queixa-crime.
C ⇒ impede a instauração de ação penal, se
for concedido quando ainda não tenha sido oferecida a queixa-crime e obsta ao prosseguimento da ação penal, quando for concedido depois
da propositura desta.
D ⇒ obsta ao prosseguimento da ação penal.
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58) O agente que, logo depois de subtraída a
coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do
crime ou a detenção da coisa para si ou para
terceiro, comete crime de:

A ⇒ roubo impróprio.
B ⇒ furto, em concurso com o crime de lesões

corporais ou a contravenção penal de vias de
fato.
C ⇒ extorsão.
D ⇒ roubo próprio.
______________________________________

59) Segundo o Código Penal brasileiro, o ato de
constranger alguém, menor de 18 e maior de 14
anos, mediante violência ou grave ameaça, a ter
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que
com ele se pratique outro ato libidinoso configura crime de:

A

⇒ estupro de vulnerável, que se procede
mediante de ação penal pública incondicionada.
B ⇒ estupro na modalidade fundamental, que
se procede mediante de ação penal pública incondicionada.
C ⇒ estupro qualificado, que se procede mediante de ação penal pública incondicionada.
D ⇒ estupro na modalidade fundamental, que
se procede mediante de ação penal pública
condicionada.
______________________________________
60) Mévio praticou o crime previsto no art. 121,
§ 2º, inciso II do Código Penal (homicídio qualificado por motivo futil). Não houve prisão em
flagrante. Neste caso, segundo a lei processual
penal brasileira, o inquérito deverá terminar no
prazo de:

A ⇒ 10 dias.
B ⇒ 30 dias.
C ⇒ 8 dias.
D ⇒ 15 dias.

C

⇒ mediante paga ou promessa de recompensa.
D ⇒ à traição.
______________________________________
62) Assinale a alternativa correta que completa
o enunciado a seguir:
De acordo com o Código de Processo Penal
brasileiro, a autoridade policial (...)

A⇒

não poderá mandar arquivar autos de inquérito.
B ⇒ poderá mandar arquivar o inquérito policial
quando estiver caracterizada, de plano, uma
excludente de ilicitude em favor do indiciado.
C ⇒ não poderá mandar arquivar autos de inquérito, salvo quando houverem desaparecido
os vestígios materiais da infração penal.
D ⇒ poderá mandar arquivar o inquérito policial
quando a autoria do crime não estiver suficientemente comprovada.
______________________________________
63) Assinale a alternativa correta que completa
o enunciado a seguir:
Nos crimes de ação penal pública condicionada, de acordo com o Código de Processo
Penal brasileiro, a representação (...)

A ⇒ é sempre irretratável.
B ⇒ pode ser retratada mesmo depois da sen-

tença condenatória, desde que o ato revogatório
ocorra antes do trânsito em julgado desta decisão.
C ⇒ é irretratável depois de oferecida a denúncia.
D ⇒ pode ser retratada, mesmo depois de oferecida a denúncia, desde que o ato revogatório
ocorra antes da sentença condenatória.
______________________________________
64) Assinale a alternativa correta que completa
o enunciado a seguir:

______________________________________

Nas contravenções penais a ação penal (...)

61) Assinale a alternativa correta que completa
o enunciado a seguir:

A ⇒ começa com a lavratura de termo circuns-

Caracteriza qualificadora de caráter objetivo
do crime de homicídio, segundo a sua configuração típica no Código Penal brasileiro, o seu
cometimento (...)

A ⇒ por motivo fútil.
B ⇒ para assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime.

tanciado.
B ⇒ será promovida por denúncia do órgão do
Ministério Público.
C ⇒ instaura-se através de portaria da autoridade policial.
D ⇒ se inicia com o auto de prisão em flagrante
ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial.
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65) Assinale a alternativa correta que completa
o enunciado a seguir:
De acordo com o Código de Processo Penal
brasileiro, “a prova da alegação incumbirá a
quem a fizer”. No sistema processual penal brasileiro (...)

A ⇒ o juiz poderá de ofício ordenar, mesmo
antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e
relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; ou, ainda,
determinar, no curso da instrução, ou antes de
proferir sentença, a realização de diligências
para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
B ⇒ o juiz não poderá de ofício ordenar a produção de provas antes de iniciada a ação penal,
nem determinar, no curso da instrução criminal
a realização de diligências ou produção de provas que não tenham sido requeridas pela acusação ou pela defesa.
C ⇒ o juiz poderá de ofício ordenar, mesmo
antes de iniciada a ação penal, a produção de
qualquer tipo de prova; ou, ainda, determinar,
no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a produção de provas que não tenham
sido requeridas pela acusação ou pela defesa,
quando houver deficiência na atuação de uma
ou de outra.
D ⇒ o juiz poderá de ofício ordenar, mesmo
antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e
relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; sendo-lhe
vedado, todavia, determinar, no curso da instrução, a realização de diligências que não tenham
sido requeridas pela acusação ou pela defesa.
______________________________________
66) Assinale a alternativa correta que completa
o enunciado a seguir:
Segundo o Código de Processo Penal brasileiro, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria, a prisão
preventiva poderá ser decretada (...)

da acusação, ou para atender ao clamor popular.
D ⇒ como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
______________________________________
67) Assinale a alternativa correta que completa
o enunciado a seguir:
Segundo o Código de Processo Penal brasileiro, nas infrações permanentes (...)

A ⇒ é vedada a prisão em flagrante do agente
após a cessação da permanência.
B ⇒ entende-se o agente em flagrante delito
enquanto não cessar a permanência.
C ⇒ é permitida a prisão em flagrante do agente somente quando se apurar que ele é vadio
ou, havendo dúvida sobre a sua identidade, não
fornecer ou não indicar elementos para esclarecê-la.
D ⇒ é vedada a prisão em flagrante do agente.
______________________________________
68) Assinale a alternativa correta de acordo
com o Código de Processo Penal brasileiro.

A

⇒ Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o
encargo.
B ⇒ O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados sempre por dois peritos
oficiais, portadores de diplomas de cursos técnicos ou superiores.
C ⇒ Na falta de peritos oficiais, o exame será
realizado por 3 (três) pessoas idôneas, preferencialmente agentes policiais, portadoras de
diploma de curso superior.
D ⇒ Quando a infração deixar vestígios, será
dispensável o exame de corpo de delito, direto
ou indireto, desde que ele seja suprido pela confissão do acusado.

A ⇒ como garantia da ordem política, da ordem
social, por conveniência da autoridade policial
ou judicial, ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
B ⇒ como forma de responder ao clamor público ou social, como garantia da ordem política,
por conveniência da instrução do inquérito policial, ou para assegurar a aplicação da lei penal
ou a segurança do próprio preso.
C ⇒ como garantia da ordem pública, da ordem
social, do sistema tributário, por conveniência
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DIREITOS HUMANOS
69) De acordo com a Lei que define os crimes
de tortura, analise as afirmações a seguir.
l
ll

lll

lV

V

O crime de tortura é inafiançável, mas
suscetível de graça ou anistia.
O disposto nesta lei aplica-se apenas
quando de crime cometido em território
nacional.
Quanto aos crimes de tortura aumenta-se
a pena se o crime é cometido contra adolescente ou mediante sequestro.
A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego
público e a interdição para seu exercício
pelo dobro do prazo da pena aplicada.
Constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, com emprego de
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de
aplicar castigo pessoal.

Todas as afirmações corretas estão em:

A ⇒ I - II - III
B ⇒ II - III - IV
C ⇒ III - IV
D ⇒ III - IV - V

______________________________________

70) Marque V ou F, conforme as afirmações a
seguir sejam verdadeiras ou falsas.
(

(

(

(

(

) Considera-se autoridade, para os efeitos
desta lei, quem exerce cargo, emprego
ou função pública, de natureza civil, ou
militar, ainda que transitoriamente e sem
remuneração.
) O direito de representação contra as
autoridades que cometerem abusos
será exercido por meio de petição que
conterá a exposição do fato constitutivo
do abuso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o
rol de testemunhas, no máximo de duas.
) Não constitui abuso de autoridade recusar o agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de
carceragem.
) Não constitui abuso de autoridade o ato
lesivo da honra ou do patrimônio de
pessoa jurídica, quando praticado com
abuso ou desvio de poder ou sem competência legal.
) Constitui abuso de autoridade qualquer
atentado ao sigilo da correspondência.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒V
B⇒V
C⇒F
D⇒F

-

F
F
F
V

-

V
F
F
V

-

F
F
V
F

-

F
V
V
V

ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA
71) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de
julho de 1986, que dispõe sobre o Estatuto da
Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, é
correto afirmar, exceto:

A ⇒ O processo disciplinar será realizado por
uma comissão de 3 (três) funcionários efetivos,
de padrão ou nível igual ou superior ao do
acusado.
B ⇒ O processo disciplinar é instaurado por
determinação do Superintendente da Policia
Civil, para apurar responsabilidade do policial
civil.
C ⇒ Ao presidente da comissão de processo
disciplinar cabe designar um funcionário da
comissão para exercer a função de secretário.
D ⇒ O processo disciplinar é iniciado no prazo
improrrogável de 10 (dez) dias a contar da
publicação da Portaria no Diário Oficial do
Estado.
______________________________________
72) Ainda, sobre os processos disciplinares, de
acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de julho de
1986, é correto afirmar, exceto:

A ⇒ O policial civil que estiver respondendo a
processo disciplinar não pode, no curso desta,
afastar-se do serviço quando da suspensão
preventiva.
B ⇒ O policial civil que estiver respondendo a
processo disciplinar pode, antes de seu término,
se afastar em virtude de licença por doença.
C ⇒ O policial civil que estiver respondendo a
processo disciplinar pode, antes de seu término,
se afastar do serviço em virtude de prisão
preventiva ou prisão em flagrante.
D ⇒ O policial civil que estiver respondendo a
processo disciplinar pode, antes de seu término,
se afastar do serviço em virtude de prisão
administrativa.
______________________________________
73) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de
julho de 1986, sobre a licença para tratamento
de saúde, é correto afirmar, exceto:
17

A ⇒ A licença é concedida pelo prazo indicado

em laudo ou atestado da Junta Médica Oficial.
B ⇒ A licença para tratamento de saúde darse-á por pedido do policial civil, não sendo
concedida “ex ofício”.
C ⇒ O tempo necessário à inspeção é considerado de licença.
D ⇒ Caso o policial civil esteja ausente do
Estado, pode ser admitido laudo médico particular, mas o laudo só produzirá efeito após
homologação pela Junta Médica Oficial.
______________________________________
74) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de
julho de 1986, é correto afirmar, exceto:

A ⇒ Readaptação é a investidura do policial
civil desajustado no respectivo cargo, em outro
compatível com suas qualificações, aptidões
vocacionais e condições físicas.
B ⇒ A readaptação depende da existência de
vaga.
C ⇒ A readaptação não acarreta decesso nem
aumento de vencimentos e é feita através de
ato do Poder Executivo.
D ⇒ A readaptação pode ser requerida pelo
funcionário no curso dos primeiros 5 (çinco)
anos de efetivo exercício no cargo para o qual
foi nomeado.
______________________________________
75) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de
julho de 1986, é correto afirmar, exceto:

A ⇒ Não se concede licença para tratar de
interesses particulares ao titular de cargo efetivo
em estagio probatório.
B ⇒ O policial civil casado tem direito a licença
com remuneração, quando o cônjuge for mandado servir “ex-officio” em outro ponto do Estado.
C ⇒ Estável, o policial civil pode obter licença
sem remuneração para tratar de interesses
particulares.
D ⇒ Ao policial civil, convocado para serviço
militar é concedida licença com remuneração
integral.
______________________________________
76) De acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº
453, de 05 de agosto de 2009, (Institui Plano de
Carreira do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil)
é correto afirmar, exceto:

A ⇒ Os três primeiros anos de exercício nas
carreiras da Polícia Civil serão considerados
como período de estágio probatório.

B

⇒ Após 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos se mulher, o
policial civil fará jus a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre vencimento por anuênio.
C ⇒ Existindo imperiosa necessidade do serviço, o Agente da Autoridade Policial poderá ser
designado para responder cumulativamente por
até duas Delegacias de Polícia Municipais, independente da circunscrição.
D ⇒ O Grupo Segurança Pública - Polícia Civil,
Subgrupo Agente da Autoridade Policial, fica
constituído pelas seguintes carreiras: I - Agente
de Polícia Civil; II - Escrivão de Polícia Civil; e
III - Psicólogo Policial Civil.
______________________________________
77) De acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº
453, de 05 de agosto de 2009, é correto afirmar,
exceto:

A ⇒ O policial civil em estágio probatório poderá, em certas hipóteses, ser colocado à disposição de outros órgãos ou entidades.
B ⇒ A hierarquia da função prevalece sobre a
hierarquia do cargo.
C ⇒ As carreiras de Agente, Escrivão e Psicólogo da Policial Civil, do Subgrupo Agente da
Autoridade Policial, não apresentam divisão
hierárquica entre si.
D ⇒ A disciplina é o valor que agrega atitude
de fidelidade profissional às disposições legais
e às determinações técnicas e científicas fundamentadas e emanadas da autoridade competente.
______________________________________
78) São requisitos básicos para o ingresso nas
carreiras da Polícia Civil:
l
ll
lll
lV
V

não registrar sentença penal condenatória.
ser brasileiro nato.
ter capacidade física e aptidão psicológica
compatíveis com o cargo pretendido.
ter no mínimo dezoito anos de idade.
possuir carteira nacional de habilitação.

Todas as afirmações corretas estão em:

A ⇒ I - III
B ⇒ II - III - IV
C ⇒ III - IV - V
D ⇒ IV - V
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79) Analise as afirmações a seguir e marque V
para as verdadeiras ou F para as falsas.
(

(

(
(
(

) A contagem preliminar dos pontos, para
os atos de promoção, deverá ser de
conhecimento dos policiais civis, 60
(sessenta) dias antes da data de efetivação daquela concessão.
) O policial civil em estágio probatório
será avaliado pelo seu chefe imediato,
que deverá informar, em relatório de
Acompanhamento de Desempenho Funcional, a cada 1 ano, sua aptidão e seu
desempenho.
) O progresso funcional do policial civil
dependerá de prévia habilitação.
) O Agente de Autoridade Policial poderá
ser promovido no curso do estágio probatório.
) O policial civil promovido indevidamente
fica obrigado a restituir o que a mais
houver recebido.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒F
B⇒V
C⇒V
D⇒V

- V - V - F - V
- F - V - F - F
- F - F - V - V
- F - F - F - F
______________________________________
80) Marque V ou F, conforme as afirmações a
seguir sejam verdadeiras ou falsas.
Não poderá ser promovido por antiguidade
ou merecimento, o policial civil que:
(

(
(
(
(

) for condenado, enquanto durar o cumprimento integral da pena, mesmo com
a concessão da suspensão ou livramento condicional.
) estiver preso, ainda que provisoriamente.
) estiver licenciado para tratar de interesses particulares.
) tiver sofrido pena de suspensão disciplinar nos últimos 6 (seis) meses.
) não estiver em dia com a Fazenda Pública, em razão de sua função.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A⇒V
B⇒V
C⇒F
D⇒F

-

F
F
F
V

-

V
V
F
V

-

F
F
V
F

-

F
V
V
V
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