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Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 100 questões objetivas.
Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema,
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Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas e 30 minutos do início da prova.
Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova,
assinando termo respectivo.
 o sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado
A
em sua carteira, para futura conferência.
Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.
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05. A escola criminológica que surgiu no século XIX, tendo, entre
seus principais autores, Rafaelle Garofalo, e que pode ser dividida em três fases (antropológica, sociológica e jurídica) é a

Noções de criminologia
01. A ciência que estuda a criminogênese é chamada de

(A) Escola Positiva.

(A) ciência política.

(B) Terza Scuola Italiana.

(B) ciência pública.

(C) Escola de Política Criminal ou Moderna Alemã.

(C) sociologia individual.

(D) Escola Clássica.

(D) etiologia criminal.

(E) Escola de Lyon.

(E) ciência jurídica.

06. A obra Dos Delitos e Das Penas de 1764 foi escrita por

Nas questões de números 02 e 03, complete, correta e respectivamente, as lacunas das frases dadas.

(A) Adolphe Quetelet.
(B) Francesco Carrara.

02. Segundo a doutrina dominante, a criminologia é uma ciência aplicada que se subdivide em dois ramos: a criminologia
que consiste na sistematização, comparação e classificação dos resultados obtidos no âmbito das
ciências criminais acerca do seu objeto; e a criminologia
que consiste na aplicação dos conhecimentos teóricos daquela para o tratamento dos criminosos.

(C) Giovanni Carmignani.
(D) Cesare Bonesana.
(E) Cesare Lombroso.
07. A distinção entre imputáveis e inimputáveis, a responsabilidade moral baseada no determinismo, o crime como fenômeno social e individual e a pena com caráter aflitivo, cuja
finalidade é a defesa social, são características da

(A) prática … social
(B) comparativa … observativa
(C) geral … clínica

(A) Terza Scuola Italiana.

(D) individual … científica

(B) Escola Moderna Alemã.

(E) metódica … particular

(C) Escola Positiva.
(D) Escola Clássica.

03. A criminologia pode ser conceituada como uma ciência
, baseada na observação e na experiência, e
que tem por objeto de análise o crime, o
criminoso, a vítima e o controle social.

(E) Escola Tradicional.
08. Pode-se afirmar que o pensamento criminológico moderno
é influenciado por uma visão de cunho funcionalista e uma
de cunho argumentativo, que possuem, como exemplos, a
Escola de Chicago e a Teoria Crítica, respectivamente. Essas
visões também são conhecidas como teorias

(A) exata … multidisciplinar
(B) objetiva … monodisciplinar
(C) humana … unidisciplinar
(D) biológica … transdisciplinar

(A) da ecologia criminal e do transtorno.

(E) empírica … interdisciplinar

(B) do consenso e do conflito.
(C) do conhecimento e da pesquisa.

04. Assinale a alternativa correta em relação a Enrico Ferri.

(D) da formação e da dedução.

(A) Foi filósofo, sustentou que a criminologia é fruto da
disparidade social; portanto, riqueza e pobreza estão
ligadas ao crime.

(E) do estudo e da conclusão.
09. A teoria do labelling approach é uma das mais importantes
teorias do conflito. Surgiu na década de 60 nos Estados Unidos da América e tem, como um de seus principais autores,
Howard Becker.

(B) Foi escritor, criou a teoria da escola clássica da criminologia; utilizou o método lógico dedutível.
(C) Publicou o livro O Homem Delinquente em 1876, descrevendo o determinismo biológico como fonte da personalidade criminosa.

Essa teoria também é conhecida como teoria
(A) cultural ou de modismo.

(D) Foi jurista, afirmou que o crime estava no homem e que
se revelava como degeneração deste.

(B) da associação diferencial ou white colar crimes.

(E) Foi autor da obra Sociologia Criminal; para ele a criminalidade deriva de fenômenos antropológicos, físicos e
sociais.

(D) do etiquetamento ou da rotulação.
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(C) do estudo ou da pesquisa.
(E) da anomia ou da subcultura delinquente.
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10. Uma das primeiras classificações, de forma sintética, da vítima em grupos, quanto à sua participação ou provocação
no crime foi: vítima inocente, vítima provocadora e vítima
agressora, simuladora ou imaginária. Essa classificação é
atribuída a

14. Entende-se como controle social o conjunto de mecanismos
e sanções sociais que visam submeter o homem aos modelos
e normas do convívio comunitário. Desta forma, são exemplos de influências no controle social informal:
(A) Administração Penitenciária, PROCON e Judiciário.

(A) Cesare Lombroso.

(B) Polícia Militar, Ministério Público e Guarda Municipal.

(B) Hans von Hentig.
(C) Benjamim Mendelsohn.

(C) Tribunal de Contas, Forças Armadas e Ordem dos
Advogados do Brasil.

(D) Kurt Schneider.

(D) Família, Escola e Igrejas.

(E) Hans Gross.

(E) Partidos Políticos, Conselho Tutelar e Polícia Civil.

11. Nos crimes de extorsão mediante sequestro, por exemplo, pode
ocorrer a chamada Síndrome de Estocolmo, que consiste

15. É órgão da segunda seleção da instância formal de controle
social:

(A) na doença que os sequestradores sofrem.

(A) Ministério Público.

(B) na identificação afetiva da vítima com o criminoso,
pelo próprio instinto de sobrevivência.

(B) Polícia Judiciária.
(C) Poder Judiciário.

(C) em uma teoria que os órgão públicos utilizam para reduzir a criminalidade.

(D) Administração Penitenciária.

(D) no arrependimento do criminoso em razão do descontrole emocional.

(E) Polícia Administrativa.

(E) no trauma que a vítima adquire em razão do sofrimento.
16. Criminologicamente falando, entende-se por mimetismo
(A) a exposição dos órgãos sexuais em público, para o fim
de obtenção de prazer.

12. Quando ocorre a falta de amparo da família, dos colegas de
trabalho e dos amigos, e a própria sociedade não acolhe a
vítima, incentivando-a a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifra negra, está-se diante
da vitimização

(B) o desvio reiterado de comportamento do indivíduo
adulto diante das leis, como se ainda fosse adolescente.
(C) a reprodução de um comportamento delituoso, por meio
de imitação.

(A) caracterizada.
(B) secundária.

(D) a ausência ou diminuição da vontade própria, em favor
de terceiros.

(C) descaracterizada.

(E) o impulso que acomete um indivíduo a participar de
jogos de azar.

(D) primária.
(E) terciária.

17. A atração sexual por estátuas, manequins ou bonecos, que
poderá redundar em prática de simulação de carícias ou de
atos libidinosos com tais objetos em locais públicos, é denominada

13. A reparação dos danos e a indenização dos prejuízos à vítima são vistas pela doutrina como
(A) uma importante tendência político-criminal observada
na Lei n.º 9.099/95.

(A) necrofilia ou necromania.

(B) um problema que cabe apenas ao Direito Civil tratar.

(B) agalmatofilia ou pigmalionismo.

(C) uma teoria que vê a vítima como uma parte autossuficiente no crime.

(C) zoofilia ou zooerastia.
(D) cleptomania ou exibicionismo.

(D) algo obsoleto, que não cabe mais sua discussão.

(E) complexo de Édipo ou bestialismo.

(E) um fato que serve exclusivamente como base para
cálculo da pena do criminoso.
3
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18. Do ponto de vista criminológico, o criminoso fronteiriço é
aquele que é considerado

22. A explicação acerca das causas da conduta delitiva possui
fundamentos biológicos, dentre outros. Assinale a alternativa que corresponde a uma das teorias biológicas da criminalidade.

(A) inimputável pela lei penal, pois seu estado psicológico
situa-se na zona limítrofe entre a higidez e a insanidade
mental.

(A) Teoria das Funções.

(B) semi-imputável pela lei penal, também conhecido doutrinariamente por idiota.

(B) Teoria Analítica.
(C) Estrutural-Funcionalismo.

(C) imputável pela lei penal, tendo sua conduta caracterizada pelo transporte de produtos controlados, tais como
armas de fogo e drogas ilícitas, do exterior para o Brasil
ou vice-versa.

(D) Teoria dos Instintos.
(E) Teoria do Consenso.

(D) inimputável pela lei penal, também conhecido doutrinariamente por oligofrênico.

23. A alternativa que completa, corretamente, a lacuna da frase é:

(E) semi-imputável pela lei penal, pois seu estado psicológico situa-se na zona limítrofe entre a higidez e a insanidade mental.

A
é uma técnica de identificação de criminosos, desenvolvida em 1882 por Alphonse Bertillon, a
qual consiste em registro de medidas corporais, bem como
demais marcas pessoais do criminoso, tais como tatuagens,
cicatrizes ou marcas de nascença, para o fim de auxiliar na
identificação criminal.

19. Médico legista, psiquiatra e antropólogo brasileiro, considerado o Lombroso dos Trópicos. A personalidade mencionada
refere-se a

(A) papiloscopia forense

(A) Luís da Câmara Cascudo.

(B) antropologia criminal

(B) Raimundo Nina Rodrigues.

(C) datiloscopia forense

(C) Mário de Andrade.

(D) criminalística forense

(D) Oswaldo Cruz.

(E) antropometria criminal

(E) Fernando Ortiz.

24. Do ponto de vista criminológico, a conduta dos membros
de facções criminosas, das gangues urbanas e das tribos de
pichadores são exemplos da teoria sociológica da(o)

20. Cesare Bonesana, Francesco Carrara e Giovanni Carmignani
foram autores da corrente doutrinária da história da Criminologia denominada
(A) Escola Clássica.

(A) abolicionismo penal.

(B) Terza Scuola Italiana.

(B) subcultura delinquente.

(C) Escola Moderna Alemã.

(C) identidade pessoal.

(D) Escola Positiva.

(D) minimalismo penal.

(E) Escola de Chicago.

(E) predisposição nata à criminalidade.

21. A corrente do pensamento criminológico, que teve por precursor Filippo Gramatica e fundador Marc Ancel, a qual
apregoa que o delinquente deve ser educado para assumir
sua responsabilidade para com a sociedade, a fim de possibilitar saudável convívio de todos (pedagogia da responsabilidade), é denominada

25. A autorrecriminação da vítima pela ocorrência de um crime,
por meio da busca por causas que, eventualmente, tornaram-na
responsável pelo delito, é denominada
(A) homovitimização.
(B) heterovitimização.

(A) Janelas Quebradas (Broken Windows).
(B) Escola Antropológica Criminal.

(C) vitimização primária.

(C) Nova Defesa Social.

(D) vitimização secundária.

(D) Criminologia Crítica.

(E) vitimização terciária.

(E) Lei e Ordem.
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26. O indivíduo que é lesado por um estelionatário, o qual
aplica-lhe o clássico golpe do “bilhete premiado”, é considerado, de acordo com a classificação proposta por
Mendelsohn, vítima

30. Sobre o prognóstico criminológico estatístico, é correto afirmar que consiste em uma
(A) certeza de um indivíduo delinquir, em razão de dados
estatísticos coletados.

(A) exclusivamente culpada.

(B) probabilidade de um indivíduo delinquir, em razão de
dados estatísticos coletados.

(B) inocente.

(C) certeza de um criminoso reincidir, em razão de dados
estatísticos coletados.

(C) tão culpada quanto o criminoso.
(D) menos culpada do que o criminoso.

(D) probabilidade de um criminoso reincidir, em razão de
dados estatísticos coletados.

(E) mais culpada do que o criminoso.

(E) avaliação médica imediata e preliminar acerca de uma
enfermidade ou estado psicológico, com base na observação momentânea do criminoso.

27. O estudo da contribuição da vítima na ocorrência de um crime, e a influência dessa participação na dosimetria da pena,
é denominado

Noções de Direito

(A) vitimodogmática.

Constituição Federal

(B) perigosidade criminal.
(C) infortunística.

31. Considerando o disposto na Constituição Federal sobre os
direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta.

(D) círculo restaurativo.
(E) iter victimae.

(A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, desde que obtida prévia autorização do delegado de polícia e não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

28. O modelo de resposta ao delito que foca na punição do criminoso, proporcional ao dano causado, mediante um Estado
atuante e intimidatório, denomina-se

(B) É reconhecida a instituição do júri, com a organização
que lhe der a lei, assegurada a competência para o julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida.

(A) padrão consensual.

(C) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia, entre outros, a prática da tortura e o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

(B) modelo ressocializador.
(C) modelo segregador.

(D) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem do juiz ou do
promotor de justiça, na forma da lei.

(D) padrão associativo.
(E) modelo dissuasório.

(E) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante à noite, por determinação judicial.

29. Fruto da tendência atual da política penal brasileira, verifica-se que as tradicionais penas privativas de liberdade vêm
sendo substituídas por medidas alternativas, tais como multa
e obrigação de prestação de serviços à comunidade.
O fenômeno mencionado é denominado

32. Exercer as funções de polícia marítima e aeroportuária, conforme dispõe o texto constitucional, é uma função da

(A) desconstitucionalização.
(B) descarcerização.

(A) Polícia Federal.

(C) descriminalização.

(B) Polícia Civil.
(C) Guarda Nacional.

(D) juridicização.

(D) Polícia Militar.

(E) desjudicialização.

(E) Guarda Municipal.

5
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37. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos políticos
previstos na Constituição Federal.

Direitos Humanos

(A) É vedada a perda ou suspensão de direitos políticos,
sendo admitida a cassação nas hipóteses que a lei eleitoral estabelecer.

33. Na evolução histórica dos direitos humanos, surgem o que
se convencionou denominar de “gerações dos direitos”, que
representam a valorização de determinados direitos em momentos históricos distintos. Assim sendo, assinale a alternativa que contempla direitos pertencentes à primeira geração
dos direitos humanos.

(B) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros
e, durante o período do serviço militar obrigatório, os
conscritos.

(A) Direitos econômicos e de igualdade.

(C) O voto é facultativo para os analfabetos; os presos e os
maiores de sessenta anos.

(B) Vida e liberdade.
(C) Direitos trabalhistas e previdenciários.

(D) É condição de elegibilidade para o cargo de Vereador a
idade mínima de 21 anos.

(D) Direitos civis e direito à paz.

(E) A soberania popular será exercida diretamente pelos
Deputados e Senadores.

(E) Fraternidade e direitos sociais.

34. O ano de 1948 representou um marco histórico mundial no
tocante aos direitos humanos, pois foi nesse ano que

38. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
“toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se
inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as
garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas”.
Esse direito é, adequada e corretamente, representado pelo
princípio

(A) foi criada a Corte Internacional dos Direitos Humanos.
(B) aconteceu a Independência dos Estados Unidos da
América.
(C) eclodiu a Revolução Francesa, trazendo os ideais de
liberdade, igualdade e fraternidade.

(A) da igualdade.

(D) foi outorgada a Carta Magna na Inglaterra.

(B) da isonomia.

(E) foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos do
Homem.

(C) democrático.
(D) da dignidade humana.
(E) do devido processo legal.

35. Sobre o Estado Democrático de Direito, é correto afirmar
que
(A) deve ser regido por uma Federação.

39. Recentemente, por meio de súmula vinculante, o Supremo
Tribunal Federal aplicou ao direito brasileiro as disposições
da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de
San José da Costa Rica), entendendo que essa Convenção
considera ilícito(a)

(B) é um Estado policial.
(C) é um Estado socialista.
(D) se fundamenta na soberania popular.

(A) a prisão de depositário infiel.

(E) se rege pelo liberalismo econômico.

(B) o nepotismo.
(C) alguém culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

36. Os direitos humanos expressos na Constituição Federal
Brasileira protegem os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Nesse sentido, considerando o direito de
liberdade, o texto constitucional garante que não será
concedida extradição de estrangeiro por crime

(D) a elevação da idade mínima para que alguém possa
responder por crime.
(E) toda e qualquer prisão civil por dívida.

(A) de lesa-pátria ou de terrorismo.
(B) hediondo ou partidário.
(C) contra o Estado Democrático de Direito ou genocídio.
(D) político ou de opinião.
(E) de cunho religioso ou crime comum.
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43. Nos termos do Código Penal, “entende-se em
quem, usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a
direito seu ou de outrem”.

40. Segundo expressamente estabelecido pela Convenção
Americana de Direitos Humanos, apresentar petições que
contenham denúncias ou queixas de violação da Convenção
por um Estado-parte perante a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos é da competência de

.

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação.

(A) juízes criminais legalmente responsáveis para remeter o
caso à Comissão.

(A) estado de necessidade
(B) estrito cumprimento de dever legal

(B) membros da Defensoria Pública, do Ministério público, das Procuradorias Estaduais e Federais, além de
representantes governamentais investidos na função
de polícia judiciária.

(C) legítima defesa
(D) exercício regular de direito
(E) coação irresistível

(C) qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não
governamental legalmente reconhecida em um ou mais
Estados-membros da Organização.

44. Nos termos do Código Penal, assinale a alternativa que
contenha apenas crimes contra o patrimônio.

(D) representantes do Ministério de Relações Exteriores de
cada país interessado no esclarecimento da respectiva
violação da Convenção.

(A) Homicídio; estelionato; extorsão.

(E) membros do Ministério Público legalmente investidos
no respectivo cargo público de qualquer Estado-membro
da Organização.

(B) Estelionato; furto; roubo.
(C) Dano; estupro; homicídio.
(D) Furto; roubo; lesão corporal.
(E) Extorsão; lesão corporal; dano.

Direito Penal e Processual Penal
41. Com relação ao crime e à contravenção, assinale a alternativa correta.

45. Nos termos do Código Penal, assinale a alternativa que
contenha apenas crimes contra a dignidade sexual.

(A) A contravenção penal somente pode ser apenada com
detenção.

(A) Perigo de contágio venéreo; atentado ao pudor mediante
fraude; assédio sexual.

(B) O crime é infração penal menos grave do que a contravenção.

(B) Assédio sexual; perigo de contágio venéreo; corrupção
de menores.

(C) A contravenção poderá ser dolosa ou culposa.

(C) Estupro; atentado violento ao pudor; prostituição.

(D) A contravenção penal poderá ser apenada com prisão
simples.

(D) Atentado violento ao pudor; sedução; estupro.
(E) Estupro; corrupção de menores; assédio sexual.

(E) O crime é doloso e a contravenção, culposa.

46. Considerando os crimes contra a Administração Pública,
previstos no Código Penal e praticados por funcionário
público, é correto afirmar que a conduta de “solicitar ou
receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem”, tipificará o crime de

42. Durante as festividades de Natal de 2013, o motorista “A”
dirigia o seu veículo pela Rodovia Presidente Dutra na velocidade de 90 km/h, num trecho em que a velocidade máxima
permitida era de 110 km/h. Ao transitar por uma curva, veio
a perder o controle de seu veículo, atropelando “B” e “C”
que se encontravam num ponto de ônibus no acesso à cidade
de Arujá. “B” faleceu no local e “C” foi socorrido em estado
grave, permanecendo internado no hospital da cidade.

(A) emprego irregular de verbas.

Apenas com base nas informações contidas no caso descrito,
há possibilidade de “A” ser responsabilizado, penalmente,

(B) corrupção passiva.
(C) concussão.

(A) por crime culposo consumado.

(D) excesso de exação.

(B) por crime doloso consumado e tentado.

(E) peculato.

(C) por um crime doloso consumado e por outro crime
culposo tentado.
(D) somente por crime tentado.
(E) por uma contravenção penal.
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50. A prisão preventiva

47. O inquérito policial

(A) é decretada pelo juiz.

(A) somente será instaurado por determinação do juiz
competente.

(B) somente poderá ser decretada como garantia da ordem
pública.

(B) pode ser arquivado por determinação da Autoridade
Policial.

(C) não poderá ser revogada pelo juiz.

(C) estando o indiciado solto, deverá ser concluído no
máximo em 10 dias.

(D) poderá ser decretada pelo delegado de polícia.
(E) é admitida para qualquer crime ou contravenção.

(D) nos crimes de ação pública poderá ser iniciado de
ofício.

Legislação Especial

(E) não poderá ser iniciado por requisição do Ministério
Público.

51. Hércules, delegado de polícia, efetuou uma prisão em flagrante
delito, mas deixou de comunicar ao juiz competente, de imediato, a prisão da pessoa, mesmo estando obrigado a fazê-lo.
Segundo as leis brasileiras, essa omissão de Hércules constitui
crime de

48. O Código de Processo Penal considera, entre outros, como
meios de prova:

(A) omissão delituosa.

(A) reconhecimento de coisas; investigação policial; inquirição de testemunha; retrato falado.

(B) tortura.

(B) busca e apreensão; retrato falado; interrogatório do acusado; confissão.

(C) omissão de socorro.

(C) reconhecimento de pessoas; reconhecimento de coisas;
confissão; acareação.

(E) usurpação de poder.

(D) abuso de autoridade.

(D) interrogatório do acusado; retrato falado; reconhecimento de pessoas; acareação.

52. Fulano, maior de idade, forneceu, gratuitamente, a Sicrano,
adolescente, seis projéteis de revólver, sem saber que Sicrano
já possuía uma arma e pretendia utilizá-la em um assalto. Nessa
situação, e considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), é correto afirmar que Fulano

(E) investigação policial; interrogatório do acusado; confissão; acareação.

(A) cometeu um crime previsto no ECA, mas terá sua pena
reduzida em razão de não saber que Sicrano já possuía
uma arma.

49. Um estabelecimento comercial foi roubado, sendo subtraídos
vários objetos de valor. A viatura de um Investigador de Polícia,
que passava pelo local, foi acionada por populares que presenciaram o roubo e relataram o ocorrido. Após algumas horas,
durante o trabalho de investigação policial, em diligência nas
proximidades do local do fato, o investigador surpreende um
cidadão com a arma do crime e com vários objetos roubados,
sendo este ainda reconhecido pelas vítimas.

(B) cometeu um crime previsto no ECA e terá sua pena aumentada porque forneceu a munição de forma gratuita
a Sicrano.
(C) não cometeu crime algum, uma vez que forneceu a Sicrano somente a munição, mas não a arma.
(D) não cometeu crime algum, uma vez que essa conduta
não é prevista em lei como delito.

Diante dessa situação, assinale a alternativa correta.
(A) Não é possível a prisão em flagrante, pois o criminoso
não foi surpreendido no momento e no local da prática
do crime.

(E) cometeu um crime previsto no ECA apenado com reclusão.

(B) É possível a prisão em flagrante, porém apenas por
determinação do juiz competente.

53. A Lei de Crimes Hediondos (Lei n.º 8.072/90) dispõe que será
de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal (Associação Criminosa), quando se tratar de crimes
hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins ou terrorismo. Nessa hipótese, o participante e o
associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha,
possibilitando seu desmantelamento,

(C) O cidadão somente poderá ser preso preventivamente
pela autoridade policial ou judiciária, não se admitindo
a prisão em flagrante.
(D) Há possibilidade de prisão em flagrante em razão de o
cidadão ter sido encontrado, logo depois, com a arma e
objetos que faziam presumir ser ele autor da infração.

(A) deverá cumprir a pena em estabelecimento distinto dos
demais participantes.

(E) O investigador deverá acionar a Polícia Militar, pois
somente esta poderá efetuar a prisão em flagrante.

(B) deixará de responder pelo referido crime.
(C) terá a pena reduzida de um a dois terços.
(D) terá a pena anistiada pelo Presidente da República.
(E) terá sua pena convertida para prestação de serviços à
comunidade.
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57. A Lei do Crime Organizado (Lei n.º 12.850/13) dispõe que a
infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação

54. Apolo e Afrodite estão em um bar, e Apolo decide ir para
casa de madrugada. Apolo está visivelmente embriagado
e Afrodite, mesmo sabendo disso, entrega seu automóvel
para Apolo, que conduz o veículo até o condomínio em que
ambos residem, mas não causa qualquer acidente e obedece
todas as regras de trânsito no trajeto. Nessa situação, e conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, é correto
afirmar que

(A) pode ser determinada de ofício por parte do juiz competente para apreciar o caso.
(B) será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa
autorização judicial.

(A) apenas Apolo cometeu crime por dirigir embriagado.

(C) será autorizada pelo Ministério Público, quando requisitada pelo Delegado de Polícia.

(B) apenas Afrodite cometeu crime por emprestar seu automóvel a Apolo.

(D) não será permitida em nenhuma hipótese.
(E) poderá ser autorizada por decisão do Delegado de Polícia competente quando houver urgência na investigação
policial.

(C) Apolo e Afrodite cometeram crimes.
(D) Afrodite teria cometido crime apenas e tão somente se
Apolo tivesse se envolvido em acidente de trânsito com
vítima.

58. A prisão temporária, nos termo da Lei n.º 7.960/89, será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial
ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de

(E) nenhum dos dois cometeu crime algum, já que ninguém
sofreu qualquer dano físico ou material.

(A) cinco dias, prorrogáveis por igual período em caso de
extrema e comprovada necessidade.
(B) dez dias, prorrogáveis por igual período, desde que autorizada pelo juiz do caso.

55. Conforme a Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/06), no
atendimento à mulher em situação de violência doméstica
e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências,

(C) cinco dias, improrrogáveis.
(D) dez dias, improrrogáveis.

(A) expedir ordem policial contra o ofensor para a imediata
desocupação do imóvel, a fim de que a ofendida a entregue ao ofensor.

(E) quinze dias, prorrogáveis por até trinta dias, se necessário, a critério do juiz do caso.

(B) fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de
vida.

59. Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n.º 10.261/68), será aplicada a pena
de demissão a bem do serviço público ao funcionário que

(C) verificar se algum dos funcionários da Delegacia de
Polícia poderia abrigar, temporariamente, a ofendida e
seus dependentes.

(A) cometer falta grave.
(B) praticou, na inatividade, a usura em qualquer de suas
formas.

(D) abrigar a ofendida e seus dependentes no Distrito Policial se houver risco de vida para alguém da família.

(C) deixar de comparecer ao serviço por mais de vinte dias
consecutivos.

(E) solicitar, em 24 horas, a presença do ofensor no Distrito
Policial, para uma tentativa de conciliação entre este e
a ofendida.

(D) praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários
ou particulares, salvo se em legítima defesa.
(E) faltar com o cumprimento dos seus deveres.

56. Roberval Taylor consumiu droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Essa conduta, segundo a Lei sobre Drogas (Lei n.º 11.343/06), pode
submeter Roberval, entre outras, às seguintes penas:

60. Minerva, 45 anos de idade, é filha de Pomona, 62 anos de
idade. Ambas vivem juntas. Quando Pomona veio a adoecer
gravemente, Minerva a levou para um hospital público e lá
a abandonou sob os cuidados médicos do estabelecimento,
não mais retornando para buscá-la. Essa conduta de Minerva

(A) prisão e prestação de serviços à comunidade.
(B) advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de
serviços à comunidade.

(A) é considerada um crime de preconceito punível pelo Estatuto do Idoso.

(C) medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo e detenção.

(B) não é considerada como crime, uma vez que Pomona,
embora abandonada, foi deixada sob cuidados médicos.

(D) cassação dos direitos políticos e advertência sobre os
efeitos das drogas.

(C) não é considerada crime, por se tratar de hospital público,
que tem a obrigação legal de cuidar de Pomona.

(E) multa e reclusão.

(D) seria considerada crime pelo Estatuto do Idoso apenas
se Pomona fosse maior de 65 anos de idade.
(E) é considerada um crime pelo Estatuto do Idoso.
9
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Leia o texto para responder às questões de números 65 a 74.

LÍNGUA PORTUGUESA

O trânsito brasileiro, há muito tempo, tem sido responsável
por verdadeira carnificina. São cerca de 40 mil mortes a cada
ano; quase metade delas, segundo especialistas, está associada
ao consumo de bebidas alcoólicas.
Não é preciso mais do que esses dados para justificar a necessidade de combater a embriaguez ao volante. Promulgada em
2008, a chamada lei seca buscava alcançar precisamente esse
objetivo. Sua aplicação, porém, vinha sendo limitada pelos tribunais brasileiros.
O problema estava na própria legislação, segundo a qual era
preciso comprovar “concentração de álcool por litro de sangue
igual ou superior a seis decigramas” a fim de punir o motorista
bêbado.
Tal índice, contudo, só pode ser aferido com testes como
bafômetro ou exame de sangue. Como ninguém é obrigado a
produzir provas contra si mesmo, o condutor que recusasse os
procedimentos dificilmente seria condenado.
Desde dezembro de 2012, isso mudou. Com nova redação, a
lei seca passou a aceitar diversos outros meios de prova – como
testes clínicos, vídeos e depoimentos. Além disso, a multa para
motoristas embriagados passou de R$ 957,70 para R$ 1.915,40.

Leia a tira para responder às questões de números 61 a 64.
––––––– VOCÊ DISSE
QUE O DR. ZOOK
ESTUDOU MEDICINA?

NÃO POSSO EVITAR
VOCÊ
DOUTOR! EU SÓ OLHO
ENGORDOU
PRA COMIDA E JÁ
MAIS.
GANHO PESO!

(Folha de S.Paulo, 03.01.2014. Adaptado)

61. De acordo com a norma-padrão, no primeiro quadrinho, na
fala de Hagar, deve ser utilizada uma vírgula, obrigatoriamente,
(A) antes da palavra “olho”.
(B) antes da palavra “e”.
(C) depois da palavra “evitar”.

(Folha de S.Paulo, 03.01.2014)

(D) antes da palavra “evitar”.
(E) depois da palavra “e”.

65. De acordo com o texto, a nova redação dada à lei seca
(A) busca coibir a embriaguez ao volante independentemente das decisões dos tribunais que, em geral, aplicam
pesadas multas aos infratores.

62. Na fala de Hagar, a oração “… e já ganho peso!” deve ser
entendida como

(B) torna-a mais rígida, o que é positivo, já que as estatísticas confirmam a necessidade de se combater a embriaguez ao volante.

(A) causa de olhar para a comida.
(B) finalidade de olhar para a comida.
(C) modo de olhar para a comida.

(C) aceita novos tipos de prova e implica multa menos onerosa aos motoristas embriagados, atendendo melhor às
necessidades do trânsito brasileiro.

(D) consequência de olhar para a comida.
(E) oposição para olhar para a comida.

(D) endurece as ações contra os motoristas embriagados, o
que é um contrassenso, levando em consideração o perfil do motorista brasileiro.

63. Levando-se em consideração o contexto geral da tira, conclui-se que, no segundo quadrinho, o Dr. Zook está

(E) faz com que ela tenha menos probabilidade de ser posta
em prática, pois dificilmente um condutor vai produzir
prova contra si mesmo.

(A) comovido.
(B) meditativo.
(C) irritado.

66. Na primeira frase do texto, o termo carnificina significa

(D) distraído.

(A) conflito.

(E) entristecido.

(B) imposição.
(C) confusão.

64. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a lacuna na fala da mulher de Hagar, no último quadrinho, deve
ser preenchida com:

(D) matança.
(E) tortura.

(A) Onde
(B) Qual lugar
(C) De que lugar
(D) Que lugar
(E) Aonde
PCSP1307/001-InvestigadorPolícia
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67. O texto deixa claro que

71. No texto, a passagem “concentração de álcool por litro de
sangue igual ou superior a seis decigramas” está entre aspas
porque se trata

(A) a maior parte das mortes no trânsito acontece por causa
da embriaguez.

(A) da fala de um especialista em trânsito brasileiro.

(B) os tribunais brasileiros tentaram proibir as mudanças na
redação da lei seca.

(B) de informação cuja verdade pode ser questionada.

(C) a relação entre direção e consumo de álcool merece estudos mais profundos.

(C) de transcrição de trecho da chamada lei seca.
(D) de informação essencial da nova lei seca.

(D) os dados sobre o trânsito brasileiro mostram a ineficácia
da nova lei seca.

(E) de fala comum da maior parte da população.

(E) a antiga redação da lei seca possibilitava que infratores
se livrassem das penas.

Para responder às questões de números 72 a 74, considere o trecho: Tal índice, contudo, só pode ser aferido com testes como
bafômetro ou exame de sangue. Como ninguém é obrigado a
produzir provas contra si mesmo, o condutor que recusasse os
procedimentos dificilmente seria condenado.

68. De acordo com a lei seca promulgada em 2008, um motorista seria punido se houvesse
(A) quantidade menor que seis decigramas de álcool, em
um litro de seu sangue.

72. A conjunção “Como”, no contexto em que está empregada,
estabelece relação de sentido de

(B) concentração mínima de um litro de álcool para cada
litro de seu sangue.
(C) presença de álcool por litro de seu sangue igual ou superior a seis decigramas.

(A) comparação.

(D) qualquer indicativo da existência de álcool em seu
sangue.

(C) conclusão.

(E) negação para realizar exame de sangue ou teste do bafômetro.

(E) conformidade.

(B) causa.

(D) explicação.

73. Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

69. A cada ano, ocorrem cerca de 40 mil mortes; segundo especialistas, quase metade delas está associada
bebidas
alcoólicas. Isso revela a necessidade de um combate efetivo
embriaguez ao volante.

(A) Como as pessoas não são obrigado a produzir provas
contra si mesmo, aquelas que recusasse os procedimentos dificilmente seria condenada.

As lacunas do trecho devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

(B) Como as pessoas não são obrigadas a produzir provas
contra si mesmo, aquelas que recusasse os procedimentos dificilmente seriam condenadas.

(A) às … a

(C) Como as pessoas não é obrigada a produzir provas contra si mesmas, aquelas que recusasse os procedimentos
dificilmente seria condenada.

(B) as … à
(C) à … à
(D) às … à

(D) Como as pessoas não são obrigadas a produzir provas
contra si mesmas, aquelas que recusassem os procedimentos dificilmente seriam condenadas.

(E) à … a

(E) Como as pessoas não são obrigada a produzir provas
contra si mesma, aquelas que recusassem os procedimentos dificilmente seriam condenada.

70. Sem prejuízo de sentido ao texto, na oração – … a chamada
lei seca buscava alcançar precisamente esse objetivo. –, o
advérbio “precisamente” pode ser substituído por
(A) exatamente.

74. Na oração – … dificilmente seria condenado. –, a forma verbal “seria” expressa uma ação

(B) provavelmente.
(C) definidamente.

(A) concluída.

(D) raramente.

(B) repetitiva.

(E) possivelmente.

(C) incerta.
(D) imprevista.
(E) presente.
11

PCSP1307/001-InvestigadorPolícia

75. Merece apoio a proposta da Anvisa
cigarros sejam
vendidos em embalagens genéricas,
conste só o nome
do produto e o fabricante – além, é claro, dos já tradicionais
alertas do Ministério da Saúde –, sem espaço para cores e
outros elementos gráficos que possam caracterizar-se como
mensagens publicitárias.

Leia o texto para responder às questões de números 79 e 80.
Compras de Natal
A cidade deseja ser diferente, escapar às suas fatalidades.
de brilhos e cores; sinos que não tocam, balões que
não sobem, anjos e santos que não
, estrelas que jamais
estiveram no céu.
As lojas querem ser diferentes, fugir à realidade do ano inteiro: enfeitam-se com fitas e flores, neve de algodão de vidro,
fios de ouro e prata, cetins, luzes, todas as coisas que possam
representar beleza e excelência.
Tudo isso para celebrar um Meninozinho envolto em pobres
panos, deitado numas palhas, há cerca de dois mil anos, num
abrigo de animais, em Belém.

(Hélio Schwartsman, Cigarros genéricos. Folha de S.Paulo, 10.11.2013.
Adaptado)

As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:
(A) de que … nas quais
(B) que … das quais
(C) de que … aonde

(Cecília Meireles, Quatro Vozes. Adaptado)

(D) que … do qual
(E) de que … do qual

79. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

Leia a tira para responder às questões de números 76 a 78.

(A) Se enche … movem-se
EU VENDO
SONHOS?

NOSSA,
QUE BONITO!
VOCÊ TRABALHA
COM PALESTRAS
MOTIVACIONAIS?

(B) Se enchem … se movem

NÃO, SOU CONFEITEIRO!
PODE EXPERIMENTAR, QUE
OS SONHOS ESTÃO UMA
DELÍCIA…

(C) Enchem-se … se move
(D) Enche-se … move-se
(E) Enche-se … se movem

(Folha de S.Paulo, 10.11.2013)

76. Se a personagem trabalhasse com palestras motivacionais,
como lhe perguntou seu interlocutor no primeiro quadrinho,
a palavra “sonhos” significaria

80. Na frase – Tudo isso para celebrar um Meninozinho envolto
em pobres panos… –, o diminutivo no substantivo destacado expressa

(A) caprichos.

(A) repulsa.

(B) especulações.

(B) humor.

(C) tormentos.

(C) ironia.

(D) desilusões.

(D) afetividade.

(E) aspirações.

(E) desdém.

77. No contexto em que está empregada, a frase – Pode experimentar… –, em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, pode ser substituída por

Lógica

(A) Pode experimentar eles…

81. Um antropólogo estadunidense chega ao Brasil para aperfeiçoar seu conhecimento da língua portuguesa. Durante sua
estadia em nosso país, ele fica muito intrigado com a frase
“não vou fazer coisa nenhuma”, bastante utilizada em nossa
linguagem coloquial. A dúvida dele surge porque

(B) Pode experimentar-nos…
(C) Pode experimentá-los…
(D) Pode-lhes experimentar…

(A) a conjunção presente na frase evidencia seu significado.

(E) Pode experimentar-lhes…

(B) o significado da frase não leva em conta a dupla negação.

78. Na frase – … que os sonhos estão uma delícia… –, a palavra
“que” pode ser substituída por

(C) a implicação presente na frase altera seu significado.

(A) mas.

(D) o significado da frase não leva em conta a disjunção.

(B) pois.

(E) a negação presente na frase evidencia seu significado.

(C) portanto.
(D) se.
(E) quando.
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86. Argumentos são compostos por uma ou mais premissas e
conclusões e podem ser classificados como categóricos ou
hipotéticos.

82. João e Maria são professores da rede pública de ensino e
gostam muito de conhecer novos lugares. Considerando a
proposição “João e Maria viajam sempre durante as férias
escolares”, assinale a negação dessa proposição.

Assinale a alternativa que apresenta um argumento hipotético
bicondicional.

(A) “João e Maria não viajam sempre durante as férias
escolares”.
(B) “João e Maria viajam sempre durante o período letivo”.

(A) Ninguém pode ser são-paulino e corintiano. Como João
é corintiano, ele não é são-paulino.

(C) “João e Maria viajam algumas vezes durante as férias
escolares”.

(B) Todos os seres humanos são mortais. Sócrates é um ser
humano, logo Sócrates é mortal.
(C) Jantarei hoje se, e somente se, for ainda cedo. Como são
apenas 19h00, sairei para jantar.

(D) “João e Maria viajam algumas vezes durante o período
letivo”.

(D) Uma pessoa é bondosa ou não é bondosa. Bruno é bondoso. Logo, Bruno não é malvado.

(E) “João e Maria não viajam sempre durante o período
letivo”.

(E) Se hoje for quarta-feira, irei ao cinema com João. Como
hoje é terça, então não poderei ir.

83. O princípio da não contradição, inicialmente formulado por
Aristóteles (384-322 a.C.), permanece como um dos sustentáculos da lógica clássica. Uma proposição composta é contraditória quando

87. Argumentos também podem ser classificados como válidos
ou inválidos do ponto de vista de sua estrutura formal, independentemente da verdade ou falsidade de suas premissas.

(A) seu valor lógico é falso e todas as proposições simples
que a constituem são falsas.

Dentre os exemplos a seguir, assinale o argumento válido.
(A) Algumas pessoas são simpáticas. O carteiro é uma pessoa. Logo, todos os carteiros são simpáticos.

(B) uma ou mais das proposições que a constituem decorre/
decorrem de premissas sempre falsas.

(B) Todos os seres humanos são mortais; uma vez que João
é mortal, logo João é um ser humano.

(C) seu valor lógico é sempre falso, não importando o valor
de suas proposições constituintes.
(D) suas proposições constituintes não permitem inferir
uma conclusão sempre verdadeira.

(C) Algumas focas moram na Patagônia. Alguns pinguins
moram na Patagônia. Logo, todos os pinguins não são
focas.

(E) uma ou mais das proposições que a constituem possui/
possuem valor lógico indeterminável.

(D) Todos os móveis são de madeira. Todos as cadeiras são
móveis. Logo, todos os pássaros são móveis.
(E) Nenhum mamífero é uma ave. Há mamíferos voadores.
Logo, alguns animais voadores não são aves.

Para a resolução das questões de números 84 e 85, considere a
seguinte notação dos conectivos lógicos:

88. Um jovem casal está planejando a construção de sua casa.
Para isso, o casal precisa decidir se a casa terá 2 ou 3 dormitórios; se pedirão um empréstimo habitacional à Caixa
Econômica, ao Banco do Brasil ou a um banco privado
específico e, por fim, se construirão a casa no terreno que
compraram a prazo ou se venderão esse terreno e comprarão
outro.

Ʌ para conjunção, v para disjunção e ¬ para negação.
84. Uma proposição composta é tautológica quando ela é verdadeira em todas as suas possíveis interpretações.
Considerando essa definição, assinale a alternativa que apresenta uma tautologia.
(A) p v ¬q

Quantas possibilidades de escolha o casal tem no total?

(B) p Ʌ ¬p

(A) 12.

(C) ¬p Ʌ q

(B) 26.

(D) p v ¬p

(C) 7.

(E) p Ʌ ¬q

(D) 10.
(E) 20.

85. Considerando a proposição ¬(p v q), assinale a alternativa
que apresenta uma proposição que lhe seja equivalente.
(A) ¬p Ʌ ¬q
(B) p v q
(C) ¬p v q
(D) ¬p
(E) ¬q
13
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89. Para enfeitar uma parede de seu novo escritório de advocacia, Maria foi comprando quadros com diferentes cenários:
uma praia catarinense, as luzes da Avenida Paulista, flores
tropicais, crianças brincando num parque e uma cachoeira
na montanha. Na hora de pendurar os quadros, porém, ficou
em dúvida sobre a ordem em que os colocaria. De quantas maneiras diferentes os quadros podem ser pendurados
sequencialmente na parede?

92. Considere os seguintes textos, numerados de 1 a 4, editados
no MS-Word 2010:

(A) 80.
(B) 120.

Os efeitos de fonte dos textos apresentados são:

(C) 10.
(D) 140.

(A) 1-Tachado, 2-Sublinhado, 3-Itálico e 4-Tachado.

(E) 25.

(B) 1-Riscado, 2-Destacado, 3-Sublinhado tracejado e
4-Tachado composto.
(C) 1-Itálico, 2-Destacado, 3-Tracejado e 4-Itálico duplo.

90. Uma empresa de computadores tem, ao todo, 240 funcionários, estando assim distribuídos: 60 funcionários montam os
aparelhos, 80 fazem a instalação dos programas, 45 se dedicam a tarefas de manutenção, 40 são vendedores e 15 são
responsáveis pelo trabalho administrativo. Se escolhermos
aleatoriamente um dos funcionários da empresa, qual será a
probabilidade de ele dedicar-se à montagem dos aparelhos?

(D) 1-Tachado, 2-Sublinhado, 3-Sublinhado e 4-Tachado
duplo.
(E) 1-Destacado, 2-Sublinhado, 3-Pontilhado e 4-Tachado.
93. Um usuário do MS-Word 2010 configurou a página do documento que estava editando em colunas, utilizando um dos
seguintes tipos predefinidos de formatação de página em
colunas:

(A) 35%.
(B) 25%.
(C) 30%.
(D) 60%.
(E) 40%.
Informática

Em seguida, foram observadas as informações a respeito
dessa formatação, presentes na janela Colunas, que são apresentadas a seguir.

91. No sistema operacional Windows 7, em sua configuração
padrão, selecionou-se um arquivo e pressionou-se as teclas
Shift + Delete. Sobre esse arquivo, é correto afirmar que
(A) será ocultado na visualização da pasta, mas continuará
presente nela.
(B) será compactado para ocupar menos espaço.
(C) apenas as informações associadas a ele, como a data de
sua criação, serão apagadas.

Pode-se concluir que a formatação predefinida escolhida foi
a denominada

(D) será excluído da pasta na qual se encontra e transferido
para a Lixeira.

(A) Esquerda.

(E) será excluído permanentemente do computador, sem
ser colocado na Lixeira.

(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Direita.
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94. No MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, a célula
A1 exibe o valor -345,456. Um usuário selecionou essa célula e a formatou como Moeda, sendo que, a partir dessa
ação, passou a ser exibido ##### no lugar do número.

98. Considere uma mensagem de e-mail editada em um
software de e-mail típico no qual o campo Para: é preenchido com: contato@nono.com. Caso o endereço de e-mail:
chefe@nono.com seja inserido no campo Cco:,

Sobre essa situação, é correto afirmar que

(A) contato@nono.com receberá a mensagem da mesma
forma que chefe@nono.com e ambos serão informados sobre a recepção da mensagem.

(A) o valor presente na célula não suporta a nova formatação.
(B) o símbolo exibido indica que o valor é negativo.

(B) chefe@nono.com receberá uma cópia da mensagem
sem que contato@nono.com saiba.

(C) a célula não é suficientemente larga para exibir os dados.
(D) a célula está bloqueada para formatação.

(C) contato@nono.com receberá a mensagem cujo endereço
do remetente terá sido alterado para chefe@nono.com.

(E) o número presente na célula, por possuir 3 casas após a
vírgula, não pode ser representado como moeda.

(D) chefe@nono.com receberá a confirmação do recebimento da mensagem por contato@nono.com.

95. Para se criar uma Macro no MS-Excel 2010, deve-se clicar
em Gravar Macro, que se encontra no grupo Código da guia

(E) chefe@nono.com receberá uma mensagem informando que contato@nono.com recebeu aquela mensagem.

(A) Desenvolvedor.
(B) Dados.

99. A seguinte figura foi extraída de uma janela de um navegador na qual foi realizada uma busca utilizando-se um site de
busca típico.

(C) Fórmulas.
(D) Inserir.
(E) Macro.
96. Utilizou-se a seguinte fórmula na célula A1 de uma planilha
elaborada no MS-Excel 2010:

Com base nas informações da figura, pode-se dizer que o
resultado da busca é um link para

=SE(B1<HOJE();”a”;SE(B2>=HOJE();”b”;”c”))

(A) um arquivo que contém “Recomendações de segurança
para condomínios e …”.

Supondo que a data atual seja 08/02/2014, para que a letra c
seja apresentada na célula A1, é suficiente que

(B) acessar a página web do site da Polícia Civil, em formato pdf.

(A) B1=08/02/2014 e B2=08/02/2014
(B) B1=07/02/2014 e B2=07/02/2014

(C) o programa que deve ser baixado para que o site da Polícia Civil possa ser acessado.

(C) B1=09/02/2014 e B2=09/02/2014

(D) o site denominado “Recomendações de segurança para
condomínios e …”.

(D) B1=07/02/2014 e B2=08/02/2014
(E) B1=08/02/2014 e B2=07/02/2014

(E) instalar um módulo de segurança para o acesso ao site
da Polícia Civil.

97. Um usuário do MS-PowerPoint 2010 deseja alterar a orientação de um texto selecionado. Para tanto, esse usuário deve
selecionar o seguinte botão:

100. Considerando-se a comunicação com a internet, por meio
de um tablet, é correto afirmar que

(A)

(A) só pode ser feita por meio dos padrões 3G ou 4G.
(B) requer o uso de um computador como intermediário
da conexão.

(B)

(C) pode ser feita por meio de uma conexão WiFi.

(C)
(D)

(D) só pode ser feita por meio de um dispositivo com
bluetooth.
A

(E) necessita ter, obrigatoriamente, um smartphone acoplado ao tablet.

(E)
15
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