
Professor Curso de Direito
Direito Material e Processual Penal

–

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE ALBERT EINSTEIN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
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DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO

E REDAÇÃO.
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FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES FACELI–

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova,
o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu
Caderno de Questões não poderá copiar suas
respostas por qualquer meio. O descumprimento
dessa determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar
ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de
Resposta da Prova de Redação. Não se esqueça
dos seus pertences.

Por motivo de segurança:

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da
sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até
que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a
Folha de Resposta da Prova de Redação.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer
dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

O preenchimento da Folha de Resposta da Prova de Redação
será de sua inteira responsabilidade.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não poderá
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de
início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do
Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da
Folha de Resposta da Prova de Redação por erro do
candidato.

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 2

Informática Básica 10 2

Conhecimentos Específicos 25 2

A Prova de Redação deverá ser desenvolvida na Folha de
Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato,
que deverá destacar o canhoto que contém seus dados
cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta
da Prova de Redação é o único documento válido para a
correção.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

A morte conhece tudo a nosso respeito, e
talvez por isso seja triste. Se é certo que nunca sorri, é
só porque lhe faltam os lábios, e esta lição anatômica
nos diz que, ao contrário do que os vivos julgam, o
sorriso não é uma questão de dentes. Há quem diga,
com humor menos macabro que de mau gosto, que
ela leva afivelada uma espécie de sorriso
permanente, mas isso não é verdade, o que ela traz à
vista é um esgar de sofrimento, porque a recordação
do tempo em que tinha boca, e a boca língua, e a
língua saliva, a persegue continuamente. Com um
breve suspiro, puxou para si uma folha de papel e
começou a escrever a primeira carta deste dia, Cara
senhora, lamento comunicar-lhe que a sua vida
terminará no prazo irrevogável e improrrogável de
uma semana, desejo-lhe que aproveite o melhor que
puder o tempo que lhe resta, sua atenta servidora,
morte. Duzentas e noventa e oito folhas, duzentos e
noventa e oito sobrescritos, duzentas e noventa e oito
descargas na lista, não se poderá dizer que um
trabalho destes seja de matar, mas a verdade é que a
morte chegou ao fim exausta. Com o gesto da mão
direita que já lhe conhecemos fez desaparecer as
duzentas e noventa e oito cartas, depois, cruzando
sobre a mesa os magros braços, deixou descair a
cabeça sobre eles, não para dormir, porque morte
não dorme, mas para descansar. Quando meia hora
mais tarde, já refeita da fadiga, a levantou, a carta que
havia sido devolvida à procedência e outra vez
enviada, estava novamente ali, diante das suas
órbitas atônitas.

Se a morte havia sonhado com a esperança
de alguma surpresa que a viesse distrair dos
aborrecimentos da rotina, estava servida. [...] Entre ir
e vir, a carta não havia demorado mais que meia hora,
provavelmente muito menos, dado que já se
encontrava em cima da mesa quando a morte
levantou a cabeça do duro amparo dos antebraços,
isto é, do cúbito e do rádio, que para isso mesmo é
que são entrelaçados. Uma força alheia, misteriosa,
incompreensível, parecia opor-se à morte da pessoa,
apesar de a data da sua defunção estar fixada, como
para toda a gente, desde o próprio dia do nascimento.
É impossível, disse a morte à gadanha silenciosa,
ninguém no mundo ou fora dele teve alguma vez mais
poder do que eu. eu sou a morte, o resto é nada.

As intermitências da morte
(Fragmento)

SARAMAGO, José. . São Paulo:
Companhia das Letras, 2005. p. 139-40.

As intermitências da morte

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A dissolução do pretérito no texto torna-se
interessante pela utilização de vírgulas entre a
presença do narrador e a fala do personagem
que passa ideia de presente.

II. O pretérito do narrador e o presente do
personagem fictício se identificam porque a
experiência relatada transcorre no aqui e agora,
estabelecendo o presente fictício.

III. A devolução da carta intriga a morte e demonstra
o desejo humano de vencê-la.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

Questão 01

As palavras destacadas em “a sua vida terminará no
prazo IRREVOGÁVEL e IMPRORROGÁVEL de uma
semana” podem ser substituídas, sem alteração do
sentido assumido no contexto, respectivamente, por:

A) incontestável e inadiável.
B) indispensável e inexpugnável.
C) irrelevante e urgente.
D) imutável e impreterível.
E) anulável e protelável.

Questão 02
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“Há quem diga, com humor menos macabro que de
mau gosto, que ela leva afivelada uma espécie de
sorriso permanente, mas isso não é verdade”

Com relação aos componentes destacados do
trecho, é correto afirmar que:

A) MAS inicia uma oração subordinada concessiva.
B) ISSO é um pronome adjetivo demonstrativo.
C) a palavra QUE, em todas as ocorrências, é uma

conjunção integrante.
D) PERMANENTE é um adjetivo.
E) a palavra VERDADE é, sintaticamente, advérbio.

Questão 06

Sobre os elementos destacados do fragmento “Se a
morte havia sonhado com a esperança de alguma
surpresa que a viesse distrair dos aborrecimentos da
rotina, estava servida.”, leia as afirmativas.

I. O verbo “haver” como auxiliar da expressão
HAVIA SONHADO fica no plural se o sujeito
estiver no plural.

II. “DE ALGUMA SURPRESA” é objeto indireto da
primeira oração.

III. QUE é uma conjunção integrante.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III.
E) I e III, apenas.

Questão 03

“A morte conhece tudo a nosso respeito, e talvez por
ISSO seja triste.”

O uso da forma destacada do demonstrativo, no
contexto, se justifica porque:

A) retoma elementos, que estão fora do texto, em
situação de proximidade.

B) faz referência a elementos contextuais, externos
ao texto.

C) é um elemento remissivo que faz referência
anafórica a ideias já introduzidas no texto.

D) consiste na repetição da mesma palavra na
progressão narrativa.

E) antec ipa a ide ia a ser apresentada
posteriormente.

Questão 04

No período “Entre ir e vir, a carta não havia demorado
mais que meia hora, PROVAVELMENTE muito
menos”, o termo em destaque só teria prejuízo para o
sentido original do texto, se fosse substituído por:

A) certamente.
B) seguramente.
C) supostamente.
D) possivelmente.
E) talvez.

Questão 05

Considerando o contexto em que se produziu a
colocação do pronome oblíquo destacado “aproveite
o melhor que puder o tempo que LHE resta”, pode-se
afirmar, corretamente, que foi assim realizada
porque:

A) a gramática normativa recomenda o uso da
próclise na presença de atratores, como é o caso
do substantivo tempo, que atrai o pronome
oblíquo.

B) o pronome deve ser colocado antes do verbo,
quando iniciam orações subordinadas adjetivas.

C) o verbo, em orações subordinadas, impõe o uso
da próclise.

D) quando há no período elementos com ideia
comparativa, deve-se usar a ênclise.

E) a gramática normativa impõe o uso da próclise na
presença de atratores dos pronomes pessoais
oblíquos, como é o caso do pronome relativo.

Questão 07
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“já refeita da fadiga, a levantou, a carta que havia sido
devolvida à procedência e outra vez enviada,”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. A colocação pronominal, na segunda oração,
A LEVANTOU, foi realizada de forma
inadequada.

II. O uso do acento indicativo da crase em
“À PROCEDÊNCIA” não se apoia na gramática
normativa.

III. QUE, dentro da oração a que pertence, assume
papel de sujeito.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 08

Em “CARA SENHORA, lamento comunicar-lhe que a
sua vida terminará no prazo irrevogável e
improrrogável de uma semana.” os termos
destacados compõem a função de:

A) vocativo.
B) aposto.
C) sujeito.
D) adjunto adnominal.
E) complemento nominal.

Questão 09

Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de
leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito
do texto foi usado em sentido conotativo?

A) “ela leva afivelada uma espécie de sorriso
permanente”

B) “puxou para si uma folha de papel e começou a
escrever a primeira carta deste dia.”

C) “o que ela traz à vista é um esgar de sofrimento”
D) “É impossível, disse a morte à gadanha

silenciosa”
E) “não se poderá dizer que um trabalho destes seja

de matar, mas a verdade é que a morte chegou ao
fim exausta.”

A opção a seguir cuja forma destacada, na formação
das palavras, contraria o valor semântico indicado é:

A) irrevogáVEL- pertinência.
B) recordaÇÃO - resultado da ação.
C) servidORA- agente.
D) misteriOSA- cheia de.
E) entrelaçADOS - têm o caráter de.

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo destacado em
“DESEJO-lhe que aproveite o melhor que puder o
tempo que lhe resta, sua atenta servidora, morte.” é:

A) intransitivo.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto.
D) de ligação.
E) transitivo direto e indireto.

A figura de linguagem predominante em “ninguém no
mundo ou fora dele teve alguma vez mais poder do
que eu” é:

A) pleonasmo.
B) eufemismo.
C) sinestesia.
D) comparação.
E) metonímia.

Questão 10

Questão 11

Questão 12

Questão 13

Na evolução do texto, notam-se alguns problemas no
emprego normativo da língua que podem interferir na
compreensão segura do que se pretende comunicar.
Um dos problemas encontrados é:

A) uso ineficiente do sinal indicativo da crase.
B) falta de concordância adequada.
C) uso inadequado de minúscula e maiúscula.
D) seleção de vocábulo inadequado.
E) mau emprego das formas verbais.

Questão 14
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“Com o gesto da mão direita que já lhe conhecemos
fez desaparecer as duzentas e noventa e oito cartas,
depois, CRUZANDO SOBRE A MESA OS MAGROS
BRAÇOS, deixou descair a cabeça sobre eles”

O segmento destacado mostra formas reduzidas; a
forma reduzida do verbo “cruzar” poderia ser
adequadamente substituída, mantendo o sentido do
texto, por:

A) mas cruza sobre a mesa os magros braços.
B) quando cruzou sobre a mesa os magros braços.
C) caso cruze sobre a mesa os magros braços.
D) se cruzasse sobre a mesa os magros braços.
E) embora cruzasse sobre a mesa os magros

braços.

Questão 15

Em algumas versões do MS Windows 7, o Bitlocker é
um recurso que serve para:

A) criptografar o disco rígido por meio de inserção
de uma senha, de modo que se evite o acesso
não autorizado ao dispositivo.

B) gravação de arquivos e pastas com um tipo de
extensão, proprietária do sistema operacional,
visando à compactação dos mesmos.

C) implementar uma barra de ferramentas com
opções de acesso direto aos diversos aplicativos
presentes na área de trabalho do computador.

D) inserir uma proteção online contra fraudes e
acesso indevidos via rede, usando algumas
facilidades oferecidas pelo sistema operacional.

E) proporcionar a interface gráfica um aspecto 3D,
com transparências entre as janelas que estão
ativas na área de trabalho.

Questão 16

Um software, já embutido nas diversas versões do
Windows 8, que permite que se tenha uma proteção
contra spywares é o:

A) Aero Lite.
B) Command Prompt.
C) Mobility Center.
D) Reiser Disks.
E) Windows Defender.

Questão 17

INFORMÁTICA BÁSICA

Um usuário do MS Excel 2010, em português, que
deseje usar em uma planilha uma função que retorne
uma referência indicada por um valor de texto deve
adicionar a função:

A) ENDEREÇO
B) CORRESP
C) ÍNDICE
D) INDIRETO
E) TRANSPOR

Questão 18

Um usuário do MS Excel 2010, em português, inseriu
valores e fórmulas em células de uma planilha
conforme visto a seguir:

Na célula F34 foi inserida a fórmula:
=MÁXIMO(E27:E30)-SOMA(E27;E29)

Aexecução dessa fórmula resultou em qual valor?

A) -25
B) -1
C) 0
D) 1
E) 25

Quando um usuário do MS Excel 2010, em
português, ao trabalhar em uma planilha, clica no

ícone ele acessa a(s) funcionalidade(s) para:

A) apresentar a lista de funções que foram inseridas
mais recentemente no Excel.

B) destacar as células que contém fórmulas que
resultem em valores numéricos.

C) criar, editar, excluir e localizar todos os nomes
usados na pasta de trabalho atual.

D) monitorar os valores de determinadas células à
medida que são feitas alterações.

E) mostrar, por meios de setas, quais células são
afetadas por outras células.

Questão 19

Questão 20

Linha\Coluna D E
26 Nome Idade
27 João 23
28 Maria 25
29 José =MÉDIA(E27:E28)
30 Miriam =SOMASE(D27:D29;"J*";E27:E29)
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As funcionalidades acessadas, quando se clica no
ícone do MS Word 2010, em português, são

aquelas que tratam do:

A) compartilhamento.
B) controle de versões.
C) controle de permissões.
D) fechamento de arquivos.
E) modo de compatibilidade.

Questão 21

Um usuário do MS Word 2010, em português, deseja
alternar entre maiúsculas/minúsculas um trecho
selecionado de um texto usando o teclado. Para isso,
ele deve utilizar as teclas de atalho:

A) Ctrl + Shift +A
B) Ctrl + Shift + U
C) Ctrl + Shift + K
D) Ctrl + PageUp
E) Shift + F7

Questão 22

Quando um usuário do Mozila Firefox Versão 38.0
clica no ícone , ele tem acesso ao mesmo tipo

de função caso digitasse qual(ais) a(s) tecla(s) de
atalho?

A) F1
B) F11
C) Ctrl + H
D) Ctrl + S
E) Ctrl + Shift +A

No Google Chrome, em português, versão 43.0, para
que um usuário possa abrir a página de downloads,
utilizando o teclado, quais teclas de atalho ele vai
usar?

A) Alt + E
B) Alt + T
C) Ctrl + J
D) Ctrl + P
E) Ctrl + Shift + B

Questão 24

Questão 23

Uma ferramenta de software, utilizada para tratar de
armazenamento em nuvem, é o:

A) Acrobat Reader.
B) Dropbox.
C) PKZIP.
D) Packet Tracer.
E) Outlook.

Em relação à aplicação da Lei Penal, mais
especificamente sobre os princípios que solucionam
o conflito aparente de normas, indique a afirmativa
correta.

A) De acordo com o princípio da especialidade, um
fato mais amplo e mais grave absorve outros
fatos menos amplos e menos graves, que
funcionam como fase normal de preparação ou
execução ou como mero exaurimento.

B) A doutrina indica cinco princípios que solucionam
o conflito aparente de normas penais, são eles:
especialidade, alteridade, subsidiariedade,
consunção e legalidade.

C) De acordo com o princípio da alteridade, a norma
descreve várias formas de realização da figura
típica, em que a realização de uma ou de todas
configura um único crime. São os chamados tipos
mistos alternativos, os quais descrevem crime de
ação múltipla ou de conteúdo variado.

D) De acordo com o princípio da consunção, a lei
especial prevalece sobre a lei de caráter geral.

E) De acordo com o princípio da subsidiariedade, a
norma primária prevalece sobre a subsidiária,
que passa a funcionar como um soldado de
reserva. Tenta-se aplicar a norma primária, e
somente quando isso não se ajustar ao fato
concreto, recorre-se subsidiariamente à norma
menos ampla.

Questão 25

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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De acordo com o Código Penal, é correto afirmar:

A) Há crime sem lei anterior que o defina e pena sem
prévia cominação legal.

B) A lei excepcional ou temporária, decorrido o
período de sua duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, não se aplica
ao fato praticado durante sua vigência.

C) Considera-se praticado o crime no momento do
resultado, ainda que outro seja o momento da
ação ou resultado.

D) A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o
agente, aplica-se aos fatos anteriores, salvo
aqueles decididos por sentença condenatória
transitada em julgado.

E) Considera-se praticado o crime no lugar em que
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte,
bem como onde se produziu ou deveria produzir-
se o resultado.

Questão 27

Em relação à natureza jurídica do concurso de
agentes, o Código Penal adotou como regra a teoria:

A) pluralista.
B) monista.
C) dualista.
D) do fato.
E) do agente.

Questão 28

João, durante o processo crime pelo qual responde
pela prática da infração penal de jogo do bicho (artigo
58 do Decreto Lei nº 3.688/1941), mata Paulo,
testemunha da acusação, porque este iria depor
contra ele no referido processo. Neste caso, em
relação à morte de Paulo:

A) João responderá por homicídio qualificado para
assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime (artigo
121, § 2°, inciso V, do Código Penal).

B) João responderá por homicídio qualificado pelo
motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do Código
Penal).

C) João responderá por homicídio qualificado pelo
motivo torpe (artigo 121, § 2°, inciso I, do Código
Penal).

D) João responderá por homicídio qualificado pela
traição (artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código
Penal).

E) João responderá por homicídio qualificado pela
dissimulação (artigo 121, § 2°, inciso IV, do
Código Penal).

Questão 29

Em relação à Lei de Organização Criminosa, é
correto afirmar (Lei nº 12.850/2013):

A) Considera-se organização criminosa a
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam
de caráter transnacional.

B) Considera-se organização criminosa a
associação de 5 (cinco) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam
de caráter transnacional.

C) Considera-se organização criminosa a
associação de 3 (três) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam
de caráter transnacional.

D) Considera-se organização criminosa a
associação de 2 (duas) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam
de caráter transnacional.

E) Considera-se organização criminosa a
associação de 6 (seis) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam
de caráter transnacional.

Questão 30
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Assinale a alternativa correta.

A) No concurso de agentes, comunicam-se as
circunstâncias e as condições de caráter
pessoal, salvo quando elementares do crime.

B) Nos crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída
a coisa, até o oferecimento da denúncia ou da
queixa, por ato voluntário do agente, a pena será
reduzida de um a dois terços.

C) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é
praticado não isenta de pena. Não se
consideram, neste caso, as condições ou
qualidades da vítima, senão as da pessoa contra
quem o agente queria praticar o crime.

D) O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável,
isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de
um a dois terços.

E) Se o fato é cometido sob coação resistível ou em
estrita obediência a ordem, não manifestamente
ilegal, de superior hierárquico, só é punível o
autor da coação ou da ordem.

Em relação ao livramento condicional disposto no
Código Penal, é correto afirmar:

A) As penas que correspondem a infrações diversas
não devem ser somadas para efeito de
concessão do livramento condicional.

B) O juiz poderá conceder livramento condicional ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 1 (um) ano, desde que respeitados os
demais requisitos estipulados no Código Penal.

C) O juiz poderá revogar o livramento, se o liberado
vier a ser condenado a pena privativa de
liberdade, em sentença irrecorrível por crime
cometido durante a vigência do benefício.

D) Revogado o livramento, não poderá ser
novamente concedido, e, salvo quando a
revogação resulta de condenação por outro
crime anterior àquele benefício, não se desconta
na pena o tempo em que esteve solto o
condenado.

E) Para o condenado por crime doloso, cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, a
concessão do livramento não ficará subordinada
à constatação de condições pessoais que façam
presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Questão 31

Questão 32

De acordo com a Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/1990), identifique a alternativa a seguir que
elenca apenas crimes hediondos.

A) Homicídio simples, latrocínio, extorsão e estupro.
B) Homicídio qualificado, latrocínio, extorsão e

estupro.
C) Epidemia com resultado morte, homicídio

simples, latrocínio e estupro.
D) Falsificação, corrupção, adulteração ou

alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais, estupro, epidemia
com resultado morte e latrocínio.

E) Homicídio, simples e qualificado, latrocínio,
extorsão e estupro.

Questão 33

Em relação ao concurso de crimes, assinale a
alternativa correta.

A) O concurso material homogêneo é aquele em
que o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes idênticos.

B) O concurso formal perfeito é aquele em que o
agente, mediante uma só ação ou omissão, e
com um único desígnio, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não.

C) No concurso formal perfeito, as penas dos crimes
cometidos devem ser somadas, de acordo com a
regra do concurso material.

D) No caso de concurso de crimes, a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena total dos
crimes e não sobre a pena de cada um,
isoladamente.

E) Concurso material consiste na hipótese do
agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
praticar dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devendo os
subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro.

Questão 34

Pode-se afirmar corretamente que o curso da
prescrição interrompe-se pelo(a):

A) oferecimento da denúncia ou da queixa.
B) pub l icação da sentença ou acórdão

condenatórios irrecorríveis.
C) decisão confirmatória da pronúncia.
D) consumação do crime.
E) anistia, graça ou indulto.

Questão 35
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No que concerne à Lei nº 9.455/1997, que versa
sobre os crimes de tortura, assinale a alternativa
correta.

A) 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.

B) Se resulta lesão corporal de natureza leve, o
crime de tortura é qualificado.

C) O crime de tortura, em todas as suas
modalidades, é crime próprio.

D) Constitui crime de tortura constranger alguém
com emprego de violência ou grave ameaça,
causando-lhe sofrimento físico ou mental em
razão de vingança.

E) Constitui crime de tortura submeter alguém, sob
sua guarda, poder ou autoridade, com emprego
de violência ou grave ameaça, a sofrimento físico
ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal
ou medida de caráter preventivo.

Questão 36

No homicídio culposo cometido na direção de veículo
automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à
metade, se o agente:

A) provoca dano potencial para duas ou mais
pessoas ou com grande risco de grave dano
patrimonial a terceiros.

B) utiliza o veículo sem placas, com placas falsas ou
adulteradas.

C) estiver sob a influência de álcool ou
entorpecente.

D) praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada.
E) utiliza veículo em que tenham sido adulterados

equipamentos ou características que afetem a
sua segurança ou o seu funcionamento de
acordo com os limites de velocidade prescritos
nas especificações do fabricante.

Questão 37

De acordo com as imunidades dispostas nos artigos
181 a 183 do Código Penal, assinale a alternativa
correta.

A) É isento de pena quem comete qualquer dos
crimes dispostos no título II da Parte Especial do
Código Penal “crimes contra o patrimônio”, em
prejuízo de irmão, legítimo ou ilegítimo.

B) É isento de pena quem comete qualquer dos
crimes dispostos no título II da Parte Especial do
Código Penal “crimes contra o patrimônio”, em
prejuízo de tio ou sobrinho, com quem o agente
coabita.

C) É isento de pena quem comete qualquer dos
crimes dispostos no título II da Parte Especial do
Código Penal “crimes contra o patrimônio” , em
prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente
separado.

D) Somente se procede mediante representação, se
o crime previsto no título II da Parte Especial do
Código Penal “crimes contra o patrimônio” é
cometido em prejuízo do cônjuge, na constância
da sociedade conjugal.

E) Não se aplica o disposto nos artigos 181 e 182 do
Código Penal (imunidades absolutas e relativas),
se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em
geral, quando haja emprego de grave ameaça ou
violência à pessoa.

Em relação ao inquérito policial, assinale a alternativa
correta.

A) O inquérito deverá terminar no prazo de 15 dias,
se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou
estiver preso preventivamente, contado o prazo,
nesta hipótese, a partir do dia em que se executar
a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias,
quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

B) O Ministério Público não poderá requerer a
devolução do inquérito à autoridade policial,
senão para novas diligências, prescindíveis ao
oferecimento da denúncia.

C) Depois de ordenado o arquivamento do inquérito
pela autoridade judiciária, por falta de base para a
denúncia, a autoridade policial poderá proceder a
novas pesquisas, se de outras provas tiver
notícia.

D) A autoridade policial poderá mandar arquivar
autos de inquérito.

E) No Distrito Federal e nas comarcas em que
houver mais de uma circunscrição policial, a
autoridade com exercício em uma delas não
poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo,
ordenar diligências em circunscrição de outra,
salvo se expedir precatórias ou requisições.

Questão 38

Questão 39
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No que tange à ação penal, assinale a alternativa
correta.

A) Seja qual for o crime, quando praticado em
detrimento do patrimônio ou interesse da União,
Estado e Município, a ação penal será pública.

B) Em caso de morte do ofendido ou quando
declarado ausente por decisão judicial, o direito
de representação passará ao cônjuge,
ascendente, descendente ou a qualquer parente
até o 3o grau na linha colateral.

C) A representação será irretratável, depois de
recebida a denúncia.

D) O Ministério Público poderá desistir da ação
penal.

E) A renúncia ao exercício do direito de queixa, em
relação a um dos autores do crime, não se
estenderá a todos.

Questão 40

Assinale a alternativa correta, em relação aos
recursos em geral no processo penal.

A) Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de
cinco dias contados da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.

B) No Juizado Especial Criminal, caberão embargos
de declaração quando, em sentença ou acórdão,
houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. Os embargos de declaração serão
opostos por escrito ou oralmente, no prazo de
dois dias, contados da ciência da decisão.

C) A revisão criminal poderá ser requerida até dois
anos da extinção da pena.

D) Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão,
despacho ou sentença que julgar procedentes as
exceções, inclusive a de suspeição.

E) Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão
que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir
no prazo de vinte dias, contado da data da
publicação definitiva da lista de jurados.

Questão 41

Com relação à Lei de Juizado Especial Criminal, é
correto afirmar que:

A) caberá suspensão condicional do processo nos
crimes em que a pena mínima cominada for igual
ou inferior a dois anos.

B) da decisão de rejeição da denúncia ou queixa
caberá apelação.

C) os atos processuais do Juizado Especial Criminal
não poderão realizar-se em horário noturno.

D) não encontrado o acusado para ser citado, far-
se-á a citação por edital no âmbito do Juizado
Especial Criminal.

E) havendo representação ou tratando-se de crime
de ação penal pública incondicionada, não sendo
caso de arquivamento, o Ministério Público ou o
Juiz poderão propor a aplicação imediata de
pena restritiva de direitos ou multas, a ser
especificada na proposta.

Questão 42

Em relação ao procedimento estabelecido para o
Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta.

A) Se o interesse da ordem pública o reclamar ou
houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a
segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a
requerimento do Ministério Público, do
assistente, do querelante ou do acusado ou
mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do
julgamento para outra comarca da mesma
região, onde não existam aqueles motivos,
preferindo-se as mais próximas.

B) O desaforamento também poderá ser
determinado, em razão do comprovado excesso
de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte
contrária, se o julgamento não puder ser
realizado no prazo de 8 (oito) meses, contado do
trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

C) O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz
togado, seu presidente e por 21 (vinte e um)
jurados que serão sorteados dentre os alistados,
7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de
Sentença em cada sessão de julgamento.

D) Durante o julgamento pelo Tribunal do Júri não
será permitida a leitura de documento ou a
exibição de objeto que não tiver sido juntado aos
autos com a antecedência mínima de 2 (dois)
dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

E) Os jurados excluídos por impedimento,
suspeição ou incompatibilidade não serão
considerados para a constituição do número
legal exigível para a realização da sessão.

Questão 43
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Em relação aos processos em espécie, assinale a
alternativa correta.

A) No procedimento comum ordinário, na instrução
poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas
arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa.
Nesse número, não se compreendem as que não
prestam compromisso e as referidas.

B) Se o acusado, citado por edital, não comparecer,
nem constituir advogado, ficará suspenso o
processo, mas o curso do prazo prescricional
continuará a correr, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas
urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

C) O procedimento comum será sumário quando
tiver por objeto crime cuja sanção máxima
cominada for igual ou inferior a 4 (quatro) anos de
pena privativa de liberdade.

D) Nos procedimentos ordinário e sumário,
oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a
citação do acusado para responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

E) No procedimento comum ordinário, não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se
o acusado, citado, não constituir defensor,
o juiz nomeará defensor para oferecê-la,
concedendo-lhe vista dos autos por 15 (quinze)
dias.

Questão 44

Em relação à Lei de Execução Penal, assinale a
alternativa correta.

A) O preso impossibilitado, por acidente, de
prosseguir no trabalho ou nos estudos não
continuará a beneficiar-se com a remição.

B) Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de: condenado maior
de 70 (setenta) anos; condenado acometido de
doença grave; condenada com filho menor ou
deficiente físico ou mental; condenada gestante.

C) Os condenados que cumprem pena em regime
semiaberto poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, sem vigilância direta, para
frequência a curso supletivo profissionalizante,
bem como de instrução do 2º grau ou superior, na
Comarca do Juízo da Execução.

D) Em caso de falta grave, o juiz revogará 1/3 (um
terço) do tempo remido.

E) O condenado que cumpre a pena em regime
aberto poderá remir, por trabalho ou por estudo,
parte do tempo de execução da pena.

Questão 45

Em relação à Lei nº 11.343/2006, assinale a
alternativa correta.

A) O inquérito policial será concluído no prazo de 15
(quinze) dias, se o indiciado estiver preso, e de
60 (sessenta) dias, quando solto.

B) Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a
notificação do acusado para oferecer defesa
prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

C) Prescrevem em 3 (três) anos a imposição e a
execução das penas descritas no artigo 28 da lei.

D) Associarem-se três ou mais pessoas para o fim
de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da
referida lei.

E) Os prazos para a conclusão do inquérito policial
podem ser triplicados pelo juiz, ouvido o
Ministério Público, mediante pedido justificado
da autoridade de polícia judiciária.

Questão 46

No tocante ao instituto da fiança, assinale a
alternativa correta.

A) Será concedida a fiança em caso de prisão civil
ou militar.

B) Se assim recomendar a situação econômica do
preso, a fiança poderá ser reduzida ou
aumentada, mas não dispensada.

C) A autoridade policial somente poderá conceder
fiança nos casos de infração cuja pena privativa
de liberdade máxima não seja superior a 3 (três)
anos.

D) A fiança poderá ser prestada, enquanto não
transitar em julgado a sentença condenatória.

E) Não será exigido o reforço da fiança quando for
inovada a classificação do delito.

Questão 47



12
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

No tocante à competência no processo penal,
assinale a alternativa correta.

A) Nos casos de exclusiva ação privada, o
querelante poderá preferir o foro de domicílio ou
da residência do réu, ainda quando conhecido o
lugar da infração.

B) A competência será, de regra, determinada pelo
lugar em que se ocorrer a ação ou omissão
criminosa, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em
que for praticado o último ato de execução.

C) No processo por crimes praticados fora do
território brasileiro, será competente, como regra,
o juízo da Capital do País, ainda que o acusado
tenha residido em outro estado da Federação.

D) Não sendo conhecido o lugar da infração, a
competência regular-se-á pela prevenção.

E) No caso de conexão e continência, será
obrigatória a separação dos processos quando
as infrações tiverem sido praticadas em
circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes,
ou, quando pelo excessivo número de acusados
e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou
por outro motivo relevante, o juiz reputar
conveniente a separação.

Questão 48

No que tange à nulidade, assinale a alternativa
correta.

A) Anulidade sempre será declarada, ainda que não
resulte prejuízo para a acusação ou para a
defesa.

B) A nulidade por ilegitimidade do representante da
parte não poderá ser sanada.

C) A incompetência do juízo anula somente os atos
decisórios, devendo o processo, quando for
declarada a nulidade, ser remetido ao juiz
competente.

D) As nulidades ocorridas posteriormente à
pronúncia deverão ser arguidas antes de
anunciado o julgamento e apregoadas as partes.

E) A parte poderá arguir nulidade a que haja dado
causa, ou para que tenha concorrido, ou
referente a formalidade cuja observância só à
parte contrária interesse.

Questão 49

Assinale a alternativa correta no tocante ao
procedimento sumário.

A) Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 (oito)
testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito)
pela defesa.

B) A audiência de instrução e julgamento deve ser
realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
a contar da prática do crime.

C) As alegações finais serão orais, concedendo-se
a palavra, respectivamente, à acusação e à
defesa, pelo prazo de 10 (dez) minutos,
prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz,
a seguir, sentença.

D) Ao assistente do Ministério Público, após a
manifestação deste em alegações finais orais,
serão concedidos 5 (cinco) minutos,
prorrogando-se por igual período o tempo de
manifestação da defesa.

E) Nenhum ato será adiado, salvo quando
imprescindível a prova faltante, determinando o
juiz a condução coercitiva de quem deva
comparecer.

Questão 50



13
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem,
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um
TEXTO DISSERTATIVO com, no mínimo, 20 e, no
máximo, 25 linhas, em modalidade e limites
solicitados, em norma padrão da língua portuguesa,
atribuindo-lhe um título, sobre o tema: QUAIS OS
EFEITOS DA LEI DA PALMADA NA SOCIEDADE
BRASILEIRA?

Texto 1

A Lei Menino Bernardo é o nome adotado
pelos deputados para projeto de lei 7672/2010, da
Presidência da República brasileira, proposto ao
Congresso Nacional Brasileiro que visa proibir o uso
de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou
degradantes na educação de crianças e
adolescentes. A imprensa brasileira apelidou a lei de
Lei da Palmada. O projeto prevê que pais que
maltratarem os filhos sejam encaminhados a
programa oficial de proteção à família e a cursos de
orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico,
além de receberem advertência. A criança que sofrer
a agressão, por sua vez, deverá ser encaminhada a
tratamento especializado. A proposta prevê ainda
multa de três a 20 salários mínimos para médicos,
professores e agentes públicos que tiverem
conhecimento de agressões a crianças e
adolescentes e não denunciarem às autoridades.

Texto 2

Texto 3

As cr ianças e os ado lescentes são
especialmente afetados pela violência. Mesmo com
os esforços do governo brasileiro e da sociedade em
geral para enfrentar o problema, as estatísticas ainda
apontam um cenário desolador em relação à

Disponíve l em: <ht tp : / /www.bbc.co.uk/por tuguese/
noticias/2013/11/131119_lei_palmada_brasil_dia_mundial_direit
os_criancas_lgb.shtml>.Acesso em: 04 jul.2015.

Disponível em: <http://www.google.com.br>.

PROVA DE REDAÇÃO violência contra crianças e adolescentes. A cada dia,
129 casos de violência psicológica e física, incluindo
a sexual, e negligência contra crianças e
adolescentes são reportados, em média, ao Disque
Denúncia 100. Isso quer dizer que, a cada hora, cinco
casos de violência contra meninas e meninos são
registrados no País. Esse quadro pode ser ainda mais
grave se levarmos em consideração que muitos
desses crimes nunca chegam a ser denunciados.
Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html>.
Acesso em: 04 jul.2015.
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