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LEIA  A S IN S TR U Ç Õ E S  A B A IX O

i0 A pós  iden tificado  e ins ta lado  na sa la , você  não poderá  
c o nsu lta r q ua lq ue r m ateria l e nq uan to  agua rda  o horá rio  de 
in íc io  da prova.

#  S iga , a te n ta m e n te , a fo rm a  co rre ta  de  p re e n c h im e n to  do 
C a rtã o  de  R esp o s ta s , c o n fo rm e  e s ta b e le c id o  no p róp rio .

i0 N ão  h ave rá  s u b s titu içã o  do  C a rtão  de  R esp o s ta s  e /ou  da 
F o lha  de  R esp o s ta  da  P rova  D iscu rs iva  p o r e rro  do 
c a nd id a to .

Por m otivo de segurança:

■  O  c a n d id a to  só  p o d e rá  re tira r-s e  d e fin it iv a m e n te  da  
sa la  a p ó s  1 (u m a ) h o ra  d o  in íc io  e fe tiv o  d a  p rova ;

■  Som ente fa ltando 1 (um a) hora para o térm ino da prova, 
o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de 
Questões;

■  O  c a n d id a to  q u e  o p ta r p o r se  re tira r  se m  le v a r o seu  
C a d e rn o  d e  Q u e s tõ e s  n ão  p o d e rá  c o p ia r su as  
re s p o s ta s  p o r q u a lq u e r m e io . O  d e s c u m p rim e n to  
d e s s a  d e te rm in a ç ã o  s e rá  re g is tra d o  em  a ta  e 
a c a r r e ta r á  a e l im in a ç ã o  d o  c a n d id a t o ;  e

■  A o  te rm in a r a p rova , o ca n d id a to  d e v e rá  se  re tira r 
im e d ia ta m e n te  do  loca l, não  s e n d o  p oss íve l nem  
m e sm o  a u tiliz a ç ã o  d os  b a n h e iro s  e /o u  b eb e d o u ro s .

i» A o  te rm in a r a p rova , é de  sua re sp o n sa b ilid a d e  e n tre g a r 
ao  fisca l o C a rtã o  de  R esp o s ta s  a ss in a d o  e a Fo lha  de 
R e s p o s ta  d a  P ro va  D is c u rs iv a . N ão  se  e s q u e ç a  
dos  s e u s  pe rtences .

i»  A  Prova D iscursiva deverá ser desenvolvida na Folha de 
R esposta 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 D iscursiva é o único docum ento vá lido para a 
correção.

t»  O preenchimento da Folha de Resposta da Prova Discursiva 
será de sua inteira responsabilidade.

i *  Os três últim os candidatos deverão perm anecer na sala até 
que o ú ltim o candidato entregue o C artão de R espostas e a 
Folha de Resposta da Prova D iscursiva.

*  O fisca l de sa la  não está  au to rizado  a a lte ra r qua isquer 
dessas instruções. Em caso de dúvida , so lic ite  a presença 
do coordenado r local.

http://www.funcab.org


Ç CONHECIMENTOS BÁSICOS )

Ç- Língua Portuguesa )

Texto para responder às questões de 01 a 20.

-  Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, 
bom como o cheiro de cerveja. Tinha o para não ser 
célebre. Como elas quem pode, porém? Foi Adão 
dormir e Eva nascer. Chamando-se Livíria, Rivília ou 
Irlívia, a que, nesta observação, a Jó Joaquim

Antes bonita, olhos de viva mosca, morena mel 
e pão. Aliás, casada. Sorriram-se, viram-se. Era 
infinitamente maio e Jó Joaquim pegou o amor. 
Enfim, entenderam-se. Voando o mais em ímpeto de 
nau tangida a vela e vento. Mas tendo tudo de ser 
secreto, claro, coberto de sete capas.

Porque o marido se fazia notório, na valentia 
com ciúme; e as aldeias são a alheia vigilância. Então 
ao rigor geral os dois se sujeitaram, conforme o 
clandestino amor em sua forma local, conforme o 
mundo é mundo. Todo abismo é navegável a

Não se via quando e como se viam. Jó 
Joaquim, além disso, existindo só retraído, 
m inuc iosam ente . E spera r é reconhecer-se  
incompleto. Dependiam eles de enorme milagre. O

Até que deu-se o desmastreio. O trágico não 
vem a conta-gotas. Apanhara o marido a mulher: com 
outro, um terceiro... Sem mais cá nem mais lá, 
mediante revólver, assustou-a e matou-o. Diz-se, 
também, que a ferira, leviano modo.

Ela -  longe -  sempre ou ao máximo mais 
formosa, já sarada e sã. Ele exercitava-se a 
aguentar-se, nas defeituosas emoções.

Enquanto, ora, as coisas amaduravam. Todo 
fim é impossível? Azarado fugitivo, e como à 
Providência praz, o marido faleceu, afogado ou de

Sempre vem imprevisível o abominoso? Ou: os 
tempos se seguem e parafraseiam-se. Deu-se a

Da vez, Jó Joaquim foi quem a deparou, em 
péssima hora: traído e traidora. De amor não a matou, 
que não era para truz de tigre ou leão. Expulsou-a 
apenas, apostrofando-se, como inédito poeta e 
homem. E viajou a mulher, a desconhecido destino.

Tudo aplaudiu e reprovou o povo, repartido. 
Pelo fato, Jó Joaquim sentiu-se histórico, quase 
criminoso, reincidente. Triste, pois que tão calado. 
Suas lágrimas corriam atrás dela, como formiguinhas 
brancas. Mas, no frágio da barca, de novo respeitado,

quieto. Vá-se a camisa, que não o dela dentro. 
Era o seu um amor meditado, a prova de remorsos.

Celebrava-a, ufanático, tendo-a por justa e 
averiguada, com convicção manifesta. Haja o 
absoluto am ar- e qualquer causa se irrefuta.

Pois produziu efeito. Surtiu bem. Sumiram-se 
os pontos das reticências, o tempo secou o assunto. 
Total o transato desmanchava-se, a anterior 
evidência e seu nevoeiro. O real e válido, na árvore, é 
a reta que vai para cima. Todos já acreditavam. Jó

Mesmo a mulher, até, por fim. Chegou-lhe lá a 
notícia, onde se achava, em ignota, defendida, 
perfeita distância. Soube-se nua e pura. Veio sem 
culpa. Voltou, com dengos e fofos de bandeira ao

Três vezes passa perto da gente a felicidade. 
Jó Joaquim e Vilíria retomaram-se, e conviveram, 
convolados, o verdadeiro e melhor de sua útil vida.

ROSA, João Guimarães. Tutameia -  Terceiras estórias. Rio de

frágio: neologismo criado a partir de naufrágio, 
ufanático: neologismo: ufano+fanático.

(Questão 01 )------------------------------------------------------------

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A pontuação dá ao conto uma característica de 
lentidão, detalhamento com intenção de prender 
a atenção do leitor sobre o que se conta.

II. O narrador acumula duas funções: contador de 
estórias e a de comentarista que analisa as 
situações, filosofa sobre o assunto, trazendo o 
leitor para o presente, o tempo da enunciação.

III. A abordagem do nome da personagem pouco 
acrescenta na compreensão do texto.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I e II.

B) I e III.

C) I.

D) lie  III.

E) III.



Em relação à personagem feminina apresentada no 
início do conto com uma indefinição de nome Livíria, 
Rivília ou Irlívia e no final com um único nome, Vilíria,

A) no princípio da estória ela é uma personagem 
multifacetada, dissimulada, enigmática que 
provoca espanto ao próprio Jó Joaquim.

B) os três nomes iniciais podem significar que ela 
usava um nome para cada estado de espírito do 
dia.

C) a beleza da mulher fascina e atrai Jó, que resiste 
com receio do ciúme do marido.

D) a última e definitiva nominação, Vilíria, é a 
reconstrução do passado, e consequentemente, 
a recriação das ambigüidades.

E) a personagem é constante e mantém-se a 
mesma em sua essência.

(Questão 03 )------------------------------------------------------------

A reviravolta na trama é antecipada pela instância 
narrante, que prenuncia a tragédia, mostrada no

A) “Todo abismo é navegável a barquinhos de 
papel.”

B) “O trágico não vem a conta-gotas.”

C) “Mas tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de 
sete capas.”

D) “Enquanto, ora, as coisas amaduravam. Todo fim 
é impossível?”

E) “Voando o mais em ímpeto de nau tangida a vela 
evento.”

(Questão 04 )------------------------------------------------------------

A comparação do amor com a nau tangida à vela e a 
vento sugere, simultânea e respectivamente, uma

A) fria (a vela) e que direciona (o vento).

B) desgastante (a vela) e que traça o caminho (ao 
vento).

C) movida à paixão (a vela) e que vagueia à deriva 
(ao vento).

D) crítica (a vela) e que redime e liberta (o vento).

E) célebre (a vela) e que norteia o navegante (ao 
vento).

(Questão 02 )------------------------------------------------------------ (Questão 05 )------------------------------------------------------------

“Mas tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de sete

Esse segmento final do terceiro parágrafo poderia ser 
reescrito, mantendo-se o seu sentido original, da

A) Portanto, tendo tudo de ser secreto, claro, 
coberto de sete capas.

B) No entanto, tendo tudo de ser secreto, claro, 
coberto de sete capas.

C) Se tivesse tendo tudo de ser secreto, claro, 
coberto de sete capas.

D) Porquanto tinha tudo de ser secreto, claro, 
coberto de sete capas.

E) Apesar de tudo ter sido secreto, claro, coberto de 
sete capas.

(Questão 06 )------------------------------------------------------------

Na frase, “Até que deu-se o desmastreio.” há, de 
acordo com a norma culta, um problema de:

A) mau emprego do artigo definido.

B) falta de concordância adequada.

C) emprego incorreto de forma verbal.

D) ausência de pontuação correta.

E) colocação pronominal inadequada.

(Questão 07 )------------------------------------------------------------

Em “Diz-se, também, QUE a ferira, leviano modo.”, o

A) preposição.

B) conjunção adverbial consecutiva.

C) conjunção integrante.

D) partícula expletiva.

E) pronome relativo.

(Questão 08 )------------------------------------------------------------

A frase “Suas lágrimas corriam atrás dela”, como

A) presença de eufemismo.

B) ênfase na ação de viver.

C) tendência ao exagero.

D) presença de personificação.

E) uso de linguagem denotativa.



(Questão 09 )------------------------------------------------------------

“De amor não a matou, que não era para truz de tigre

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as

I. A palavra A é pronome adjetivo pessoal oblíquo e 
assume a função de objeto direto da primeira

II. A preposição DE, em “De amor”, possui valor

III. OU, dentro da oração a que pertence, é

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

A) lie  III.

B) II.

C) I e II.

D) I e III.

E) I.

(Questão 10 )------------------------------------------------------------

Sobre as formas destacadas e numeradas nos 
segmentos “Da vez, Jó Joaquim foi quem a deparou, 
em péssima hora: (1)TRAÍDO e (2)TRAIDORA.7 
“mediante (3) REVÓLVER.”, é correto afirmar que:

A) as três palavras são paroxítonas com ditongo.

B) na palavra 1, acentua-se o “i” tônico que forma o 
hiato com a vogal anterior, estando ele sozinho 
na sílaba.

C) o vocábulo 2 também deveria ser acentuado pelo 
mesmo motivo do 1.

D) as duas palavras acentuadas recebem acento 
pelo mesmo motivo.

E) a palavra 1 é acentuada por ser paroxítona e a 3  
por ser proparoxítona.

(Questão 11 )------------------------------------------------------------

Sobre o valor semântico da preposição destacada em 
“Porque o marido se fazia notório, na valentia COM 
ciúme”, pode-se afirmar corretamente que, no

A) assinala ideia de modo.

B) assinala limite no espaço-temporal.

C) introduz relação de companhia.

D) insere relação de instrumento.

E) indica estabelecimento de ideia causai.

A) representar a intercalação da fala de uma
pessoa.

B) comunicar que se aproxima um enunciado.

C) mostrar uma enumeração linear das ideias do
texto.

D) indicar uma crítica ao que vai ser dito
cataforicamente.

E) separarfrases explicativas e intercaladas.

(Questão 13 )------------------------------------------------------------

De acordo com os estudos de regência verbal e com o 
padrão culto da língua, o verbo em “Dependiam eles

A) transitivo direto.

B) transitivo indireto.

C) transitivo direto e indireto.

D) intransitivo.

E) de ligação.

(Questão 14 )------------------------------------------------------------

O “ O u :  o s  t e m p o s  s e  s e g u e m  e
PARAFRASEIAM-SE.” poderia ser explicado com o

A) “Cada um sabe o sapato onde aperta.”

B) “Na natureza, no homem e na sociedade nada se 
cria, nada se transforma... tudo se repete.”

C) “Não se faz uma omelete sem quebrar os ovos.”

D) “Coração de homem é terra que ninguém mora.”

E) “Formiga quando querse perdercria asa.”

(Questão 12 )------------------------------------------------------------

Na estruturação do texto, a função dos dois-pontos no



“O tempo é ENGENHOSO.”/ “Sempre vem 
imprevisível o ABOMINOSO?” Sobre os vocábulos 
destacados, leia as afirmativas.

I. No contexto, o sufixo -oso, nas duas palavras,

III. Os dois vocábulos pertencem à mesma classe

Está correto apenas o que se afirma em:

A) lie  III.

B) I e III.

C) I.

D) I e II.

E) II.

(Questão 16 )------------------------------------------------------------

Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado

A) “O INEBRIADO engano.”

B) “Esperará RECONHECER-se incompleto.”

C) “tendo-a por justa e AVERIGUADA, com 
convicção manifesta.”

D) “Jó Joaquim, além disso, existindo só retraído, 
MINUCIOSAMENTE.”

E) “Voando o mais em ÍMPETO.”

(Questão 17 )------------------------------------------------------------

“Celebrava-a, ufanático, tendo-a por justa e 
averiguada, com convicção manifesta. Haja o 
absoluto amar -  e qualquer causa se irrefuta.” Sobre 
as formas verbais desse segmento do texto, assinale

A) A forma verbal SE IRREFUTA exemplifica o que 
se denomina sujeito inexistente.

B) A frase “Celebrava-a, ufanático” está na voz 
passiva e sua forma ativa correspondente é “Era 
celebrada”.

C) A forma verbal TENDO está no particípio 
passado.

D) Aflexão da forma destacada em “com convicção 
MANIFESTA.” corresponde à “manifestada”.

E) A forma verbal HAJA não tem sujeito expresso e 
eqüivale a “Existiam”.

(Questão 15 )------------------------------------------------------------ (Questão 18 )------------------------------------------------------------

Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom

Acomparação feita confere ao fragmento um caráter:

A) hiperbólico.

B) metafórico.

C) onomatopaico.

D) pleonástico.

E) comparativo.

(Questão 19 )------------------------------------------------------------

Sobre o valor semântico da palavra destacada em 
“Era INFINITAMENTE maio.” , pode-se afirmar

A) atribui uma noção de atem poralidade e 
eternidade a este momento.

B) indica que o tempo condensa-se, comprime-se, 
restringe-se ao momento.

C) o tempo transcorre rapidamente, vorazmente, 
contra ele.

D) insere a ideia de que o tempo é marca de tristeza 
em relação à vida.

E) assinala o momento que deve ser calculado e 
premeditado.

(Questão 20 )------------------------------------------------------------

A classificação da oração destacada no fragmento “O 
real e válido, na árvore, é a reta QUE VAI PARA

A) adjetiva restritiva.

B) substantiva predicativa.

C) adverbial causai.

D) substantiva subjetiva.

E) adjetiva explicativa.



( -  Ética e Legislação na Administração Pública ) (Questão 23 ) ■

(Questão 21 )------------------------------------------------------------

Aética pode ser definida como:

A) a boa vontade no comportamento do servidor 
público em quaisquer situações e em qualquer 
tempo de seu cotidiano.

B) um conjunto de proibições particularmente 
respeitantes ao convívio em família.

C) a conduta do agente público a ser observada 
apenas no ambiente de trabalho.

D) um conjunto de valores genéticos que são 
passados de geração em geração.

E) a parte da filosofia que estuda a moral, isto é, 
responsável pela investigação dos princípios que 
motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o 
comportamento humano em sociedade.

(Questão 22 )------------------------------------------------------------

De acordo com Decreto n° 1.171/1994 (Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal), assinale a alternativa correta com
relação aos deveres do servidor público.

A) Ter consciência de que seu trabalho é regido por 
princípios éticos que se materializam na 
adequada prestação dos serviços públicos.

B) Apresentar-se ao trabalho com vestimentas 
adequadas ao convívio social.

C) Ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração ao Código de 
Ética do Servidor Público ou ao Código de Ética 
de sua profissão.

D) Deixar de utilizar os avanços técnicos e 
c ie n tíficos  ao seu a lcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu mister.

E) Não estar obrigado a resistir a todas as pressões 
de superiores hierárquicos.

Com relação à ética no setor público, e de acordo com
os termos do Decreto n° 1.171/1994 (Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal), assinale a alternativa correta.

A) Salvo os casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse superior do 
Estado e da Administração Pública, a publicidade 
de qualquer ato administrativo constitui requisito 
de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão 
comprometimento ético contra o bem comum, 
imputável a quem a negar.

B) A função pública deve ser tida como exercício 
estritamente profissional e, portanto, não se 
integra na vida particular de cada servidor 
público.

C) O servidor público deve demonstrar cortesia em 
situações de atendimento ao público, com 
destaque para aquelas pessoas com quem já 
tenha familiaridade.

D) O servidor público não poderá jamais desprezar o 
elemento ético de sua conduta, devendo decidir 
apenas entre o legal e o ilegal.

E) Com relação à Administração Pública, a 
moralidade limita-se à distinção entre o bem e o 
mal.

(Questão 24 )------------------------------------------------------------

Com relação ao regime disciplinar dos servidores
públicos, e de acordo com os termos da Lei
n° 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

A) A responsabilidade civil do servidor público 
decorre de ato omissivo culposo, que resulte em 
prejuízo ao erário ou a terceiros.

B) A destituição de cargo em comissão exercido por 
não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos 
casos de infração sujeita às penalidades de 
advertência e de demissão.

C) É admissível uma segunda punição de servidor 
público, com base no mesmo processo em que 
se fundou a primeira.

D) A pena de suspensão será aplicada em caso de 
reincidência das faltas punidas com advertência 
e poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias.

E) Ao servidor público é proibido atuar, como 
procurador ou intermediário, junto a repartições 
públicas, salvo quando se tratar de benefícios 
previdenciários ou assistenciais de parentes até 
o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro.



(Questão 25 ) ■ (Questão 27 ) ■

Sobre o tema da improbidade administrativa, e de
acordo com a Lei n° 8.429/1992, assinale a

A) O ressarcimento integral do dano causado ao 
patrimônio público se dará nos casos de ação ou 
omissão, seja ela dolosa ou culposa.

B) O sucessor daquele que causar lesão ao 
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente 
não está sujeito às penalidades da lei de 
improbidade administrativa.

C) Somente os agentes públicos de nível 
hierárquico superior são obrigados a observar os 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade.

D) No caso de enriquecimento ilícito, apenas o 
terceiro beneficiário perderá os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio.

E) A Lei n0 8.249/1992 se aplica somente aos 
agentes públicos que induzam ou concorram 
para a prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficiem sob qualquerforma.

(Questão 26 )------------------------------------------------------------

Com relação aos atos de improbidade administrativa,

A) constituem atos de improbidade que atentam 
contra os princípios da Administração Pública 
qualquer ação ou omissão que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação 
de bense haveres.

B) nos atos de improbidade administrativa que 
causam prejuízos ao erário, o elemento subjetivo 
da conduta restringe-se ao dolo.

C) constituem atos de improbidade que importam 
em enriquecimento ilícito qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, 
im parcialidade, legalidade e lealdade às 
instituições.

D) constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da Administração 
Pública liberar verba pública sem a estrita 
observância das normas pertinentes.

E) constitui ato de improbidade administrativa 
im portando enriquecim ento ilíc ito  auferir 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 
em razão do exercício de cargo, mandato, função 
ou emprego.

Acerca dos assuntos disciplinados pela Lei

A) O dever de punição dos atos de improbidade 
administrativa constitui uma imposição do 
princípio da eficiência.

B) O elemento moral da conduta do agente público 
está principalmente ligado com o atendimento 
dos interesses de idoneidade financeira na 
prática do ato administrativo.

C) Os atos de improbidade administrativa passíveis 
de punição são apenas aqueles que visem à 
satisfação de interesse pessoal do agente 
público ou de terceiro.

D) A regulamentação do tema da improbidade 
administrativa conduz a uma aproximação entre 
Direito e Moral, fixando contornos concretos para 
o princípio da moralidade administrativa.

E) Somente os agentes públicos podem ser 
considerados sujeitos ativos de atos de 
improbidade administrativa.

(Questão 28 )------------------------------------------------------------

Sobre o tema das penalidades previstas na Lei
n°8.112/1990, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O servidor público detentor de cargo efetivo que 
seja demitido por lesão aos cofres públicos e 
dilapidação do patrimônio nacional não pode 
mais retornar ao serviço público.

B) Na a p lica çã o  das p e n a lid a d e s , serão 
consideradas a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os danos que dela provierem 
para o serviço público, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais.

C) Quando houver conveniência para o serviço, a 
penalidade de suspensão poderá ser convertida 
em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) 
por dia de vencimento ou remuneração, ficando o 
servidor obrigado a permanecer em serviço.

D) A cassação de aposentadoria não constitui 
penalidade disciplinar a que está sujeito o 
servidor público.

E) Adestituição de cargo em comissão, exercido por 
não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos 
casos de infração sujeita às penalidades de 
suspensão e de demissão.



(Questão 29 ) ■ (Questão 31 ) ■

Assinale a alternativa INCORRETA no que diz
respeito aos atos de improbidade administrativa.

A) Os atos de im probidade adm in istra tiva , 
praticados contra o patrimônio de entidade que 
receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público, bem como 
daquelas para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com menos de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 
anual, não estão sujeitos às penalidades da 
Lei n° 8.242/1992.

B) Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, im parcia lidade, 
legalidade e lealdade às instituições.

C) A lesão ao patrimônio público pode ocorrer por 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente.

D) Realizar operação financeira sem observância 
das normas legais e regulamentares ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea constitui ato de 
improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário.

E) Podem ser praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não.

( -  Informática Básica )

(Questão 30 )------------------------------------------------------------

A principal família de protocolos que permite a 
operação de uma intranet ou internet é a do:

A) TCP/IP.

B) Appletalk.

C) NetBios.

D) SPX/IPX.

E) Netbui.

Um usuário de uma das últimas versões do Google 
Chrome, rodando em uma máquina com sistema 
operacional MS Windows 8, deseja usar o teclado 
para imprimir uma tela. As teclas de atalho são:

A) Ctrl+B

B) Ctrl+N

C) Ctrl+E

D) Ctrl+P

E) Ctrl+X

(Questão 32 )------------------------------------------------------------

Em uma rede empresarial, foi identificado um ataque 
de um programa malicioso que envia pacotes ICMP 
para endereços de broadcast, realizando spooffing 
nas máquinas que deseja contaminar. Esse tipo de 
programa malicioso é identificado como:

A) Homem-do-Meio.

B) Injeção SQL.

C) War Dialer.

D) SmurfAttack.

E) SipCracker.

(Questão 33 )------------------------------------------------------------

Em uma placa-mãe de um microcomputador atual, 
um tipo de conector que permite acesso a discos

A) DVRAM.

B) Xtreem.

C) XGA.

D) HDMI.

E) SATA.



Um usuário de um ambiente com sistema operacional 
Linux deseja saber quanto de espaço foi utilizado no 
seu disco rígido. O comando para essa operação é o:

A) df.

B) find.

C) whereis.

D) top.

E) ssh.

(Questão 35 )------------------------------------------------------------

Um usuário de uma máquina com sistema 
operacional MS Windows 8 deseja acessar o campo 
de pesquisa, de modo que ele possa pesquisar em 
todos os lugares do com putador (arquivos, 
configurações entre outros). As teclas de atalho para

A) Winkey+O

B) Winkey+Q

C) Win key+Z

D) Winkey+T

E) Winkey+W

(Questão 36 )------------------------------------------------------------

Um perito criminal fez um relatório utilizando o editor 
de textos MS Word 2010. Em um determinado texto 
do relatório ele digitou, através do teclado, as 
seguintes teclas de atalho: Ctrl+Shift+C. Isso significa

A) centralizou o texto selecionado.

B) justificou o texto selecionado.

C) copiou a formatação do texto selecionado.

D) se posicionou no início do texto.

E) marcou o texto como fim do documento.

(Questão 34 )------------------------------------------------------------

Considere a sequinte tabela, criada no MS Excel 
2010 .

(Questão 37 )------------------------------------------------------------

l\c E F G

6 Processo Crime Vítim as

7 N123 Homicídio 1

8 N234 Assalto 2

9 N456 Homicídio 2
10 N789 Assalto 3

A execução da fórmula “=Modo(G7:G10)” na célula 
P11 fornece como resultado:

A) 2.

B) 4.

C) 3.

D) 5.

E) 8.

(Questão 38 )------------------------------------------------------------

O comando Linux, usado para listar o conteúdo de um

A) cd.

B) rm.

C) Is.

D) md.

E) dir.

( -  Química )

(Questão 39 )------------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que apresenta um metal

A) B

B) K

C) Fe

D) Na

E) Ca



(Questão 40 ) ■ (-  Física

O ácido cianídrico é um veneno inorgânico no qual um 
dos mecanismos de ação tóxica consiste na inibição 
da fosforilação oxidativa, o que leva à morte por 
hipóxia tecidual. Afórmula química desse composto é

A) HCI

B) HN 03

C) HCN

D) HBr

E) H2C 0 3

(Questão 41 )------------------------------------------------------------

Agentes anticolinesterásicos são extremamente 
tóxicos. A alternativa que apresenta a classe de 
compostos com atividade anticoliesterásica é:

A) betalactâmicos.

B) triazinas.

C) tetraciclinas.

D) organofosforados.

E) opiáceos.

(Questão 42 )------------------------------------------------------------

O nome do composto a seguir, pelas regras de 
nomenclatura para compostos orgânicos da IUPAC, é 
apresentado na alternativa:

O

A) 2-metil-octan-4-ona

B) 2-metil-heptan-3-ona

C) 5-metil-hexan-2-ona

D) 4-metil-heptan-3-ona

E) 2-metil-heptan-4-ona

(Questão 43 ) ■

A) Zero.

B) 5 m/s2

C) 2 m/s2

D) 6 m/s2

E) 3 m/s2

(Questão 44 )------------------------------------------------------------

A velocidade escalar de um móvel varia de acordo 
com o gráfico a seguir:

7
1

\
n

I \
t, t3x /

1 5 .

No gráfico estão representados intervalos de tempo 
de (0 t1),(t1 t2), (t2 t3), (t3 t4) e (t4 t5). O movimento 
desse móvel é retardado para os intervalos de tempo:

A) (0 t1 ),(t1 t2 )e(t4 t5 ).

B) (t1 t2 ),(t2 t3 ),(t3 t4 )e(t4 t5 ).

C) (0 t1 ),(t2 t3 )e(t4 t5 ).

D) (0 t1 ),(t3 t4 )e(t4 t5 ).

E) (t1 t2 ),(t3 t4 )e(t4 t5 ).
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(Questão 45 )■ (-  Biologia

Podemos expressar a dilatação linear de um corpo 
através de um gráfico de seu comprimento (L) em 
função da temperatura (9) e, portanto:

L +

0 6n 0i

Como a lei de dilatação é dada por:

A L  =  a L 0A6, e sendo cp o ângulo de inclinação 
da reta, então, pelo gráfico, fica evidente que:

A) COS (p = Lc

B) c o s s e c  p) = a  L 0

C) se n  íp =  a

D) ta n  ip = a  Lc

E) ta n  (p = 0

(Questão 46 )------------------------------------------------------------

Uma máquina térmica ideal, trabalha realizando um 
ciclo de Carnot. Em cada ciclo o trabalho útil, 
fornecido pela máquina, é de 1500 J, se as 
temperaturas das fontes de calor são 227°C e 17°C, 
respectivamente. O rendimento dessa máquina é de:

A) 42%

B) 80%

C) 76%

D) 50%

E) 54%

(Questão 47 )------------------------------------------------------------

A palavra alucinação significa, em linguagem médica, 
percepção sem objeto, isto é, a pessoa em processo 
de alucinação percebe coisas sem que elas existam. 
As alucinações podem aparecer espontaneamente 
no ser humano em casos de psicoses ou pelo uso de 
determinadas substâncias ou drogas alucinógenas. 
As reações psíquicas são ricas e variáveis. Alguns 
dos alucinógenos agem em doses muito pequenas e 
praticamente só atingem o cérebro e, portanto, quase 
não alteram nenhuma outra função do corpo: são os 
alucinógenos primários. Mas existem outras drogas 
que também são capazes de atuar no cérebro, 
produzindo efeitos mentais, mas somente em doses 
que afetam de maneira importante várias outras 
funções: são os alucinógenos secundários. No Brasil, 
a planta popularmente conhecida como trombeta 
(Datura suaveolens) sintetiza uma substância 
categorizada como a lucinógeno secundário,

A) THC.

B) psilocibina.

C) escopolamina.

D) D MT.

E) mescalina.

(Questão 48 )------------------------------------------------------------

A entomologia é utilizada em investigação de tráfico 
de entorpecentes, maus-tratos, danos em bens, 
imóveis, contaminação de materiais e produtos 
estocados ou morte violenta, entre inúmeros outros 
casos que se apresentam no âmbito judicial. Os 
conhecimentos entomológicos podem servir de 
auxílio para revelar o modo e a localização da morte 
do indivíduo, além de estimar o tempo de morte ou 
in te rva lo  pósm ortem  (IPM ). A d ife rença na 
exploração do cadáver ao longo de cada etapa de 
decomposição e o conhecimento do tempo ocupado 
por cada estágio de desenvolvimento do inseto, 
associado a parâmetros abióticos como temperatura 
e umidade, permitem a utilização desses artrópodos 
para auxiliar na estimativa do IPM. Os insetos 
frequentemente utilizados nesses estudos são 
dípteros pertencentes às famílias:

A) CalliphoridaeeSarcophagidae.

B) DermestidaeeSarcophagidae.

C) CleridaeeSarcophagidae.

D) Silphilidaee Dermestidae.

E) Calliphoridae e Dermestidae.
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(Questão 49 ) ■ (Questão 50 ) ■

Feminicídio é um termo utilizado para designar toda a 
violência contra mulher. O feminicídio não íntimo é 
cometido por alguém que não tenha relacionamento 
íntimo com a mulher. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, a região da América Latina é uma 
das mais conturbadas por crimes como este: 
estupros, assédios e assassinatos, por discriminação 
de gênero. No caso do crime sexual, a identificação 
de sêmen ou esperma em amostras é indispensável 
para comprovar a penetração/ato sexual. Na análise 
forense a combinação de algumas técnicas é na 
maioria das vezes conveniente para alcançar esse 
objetivo. Sobre as diferentes técnicas para 
identificação de sêmen ou esperma é correto afirmar:

A) Na microscopia óptica, uma das técnicas de 
coloração de amostras usualmente utilizada é a 
Christmas Tree, cujo produto, se positivo, é o 
espermatozóide com citoplasma corado em rosa 
claro e o núcleo em rosa escuro.

B) Atécnica de colocar o sedimento em uma lâmina, 
fixando pelo calor, cobrir com o reagente Corin 
Stockis, lavar em água e secar com álcool etílico 
absoluto e, posteriorm ente observar ao 
microcópio, é denominada Reação de Barbério.

C) A maior dificuldade do emprego da análise de 
regiões STR (short tandem repeats) específicas 
do cromossoma Y, através da utilização da 
técnica de PCR (Reação em Cadeia da 
Polimerase), na solução de crimes de violência 
sexual, reside na freqüente mistura de material 
biológico de origem feminina e masculina nas 
amostras.

D) Elisa e teste im unocrom atográficos são 
exemplos de testes imunológicos que têm por 
alvo uma glicoproteína de origem prostática, de 
peso molecular em torno de 30.000, denominada 
PSA ou P30 e n co n trad a  em g randes 
concentrações no líquido seminal.

E) No teste químico, denominado Reação de 
Florence, o reagente é uma solução saturada de 
ácido pícrico em água destilada que em uma 
reação aquecida com o esperma forma cristais 
de cor amarelada (cristais de picrato de 
espermina), com aspecto de agulhas grossas e 
losangos com ângulos obtusos truncados e 
arredondados.

O genoma humano é mais ou menos o mesmo em 
todas as pessoas, os mesmos genes estarão na 
mesma ordem com as mesmas regiões intergênicas 
os separando. Mas o genoma humano, bem como o 
dos d e m a is  o rg a n is m o s , con têm  m u ito s  
polimorfismos, posições em que a seqüência de 
nucleotídeos não é a mesma em cada membro da 
população. Dentre os marcadores moleculares 
conhecidos, os a seguir incluem-se como os mais 
importantes para identificação de indivíduos

A) RFLP - restriction fragment length polymorphism.

B) IRAP - in te r-re tro tra n s p o s o n  a m p lifie d  
polimorphism.

C) VNRT - variable numbers of tandem repeats.

D) RAPD - random amplified polimorphic DNA.

E) SSR-simple senquence repeats.

(  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

( -  Noções de Criminalística )

(Questão 51 )------------------------------------------------------------

Acerca do exame de corpo de delito previsto no
Código de Processo Penal, assinale a assertiva

A) O exame de corpo de delito e outras perícias 
serão realizados por dois peritos oficiais, 
portadores de diploma de curso superior.

B) Quando a infração deixar vestígios, será 
indispensável o exame de corpo de delito, direto 
ou indireto, podendo supri-lo a confissão do 
acusado.

C) Não sendo possível o exame de corpo de delito, 
por haverem desaparecido os vestígios, a prova 
testemunhai não suprirá a falta.

D) Na falta de perito oficial, o exame será realizado 
por 03 (três) pessoas idôneas.

E) Os peritos não oficiais prestarão o compromisso 
de bem e fielmente desempenharem o encargo.
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(Questão 52 ) ■ (Questão 54 )■

Acerca das perícias em geral previstas na legislação
processual penal, assinale a assertiva correta.

A) Nos casos de morte violenta, bastará o simples 
exame externo do cadáver, quando não houver 
infração penal que apurar.

B) A autópsia será feita pelo menos cinco horas 
depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo, o que 
declararão no auto.

C) Tratando-se de perícia complexa que abranja 
m ais  de um a á rea  de c o n h e c im e n to  
especializado, obrigatoriamente será designada 
a atuação de mais de um perito oficial.

D) Os cadáveres serão sempre fotografados na
posição de decúbito dorsal, bem como, na
medida do possível, todas as lesões externas e 
vestígios deixados no local do crime.

E) Para representar as lesões encontradas no
cadáver, os peritos, sempre juntarão ao laudo do 
exame provas fotográficas, esquemas ou
desenhos.

(Questão 53 )------------------------------------------------------------

O respectivo sinal de ba lística  resulta da 
impregnação de grãos de pólvora incombusta que 
alcançam o corpo e se incrustam na pele, orientando 
a perícia quanto à posição da vítima e do agressor.

A) orla de enxugo.

B) zonadechamuscamento.

C) orla de escoriação ou contusão.

D) zonadeesfumaçamento.

E) zona de tatuagem.

Sobre o Sinal de Schusskanol, no estudo da Balística

A) é o  esfumaçamento encontrado no túnel do tiro 
diante de tiros de cano encostado ou a curta 
distância.

B) diz respeito à tatuagem escura que fica 
impregnada no osso (mancha escura), em 
decorrência de disparo com cano encostado.

C) se trata de ferida de entrada de projétil de arma 
de fogo quando diante de tiro com cano 
encostado quando há superfície óssea no local 
do disparo.

D) se caracteriza pela ferida oblíqua provocada por 
projétil de arma de fogo, somente atingindo a 
pele, sem as demais camadas.

E) ocorre nos ossos da calvária, quando o projétil 
tem incidência tangencial.

(Questão 55 )------------------------------------------------------------

Nos disparos de projéteis de arma de fogo em que 
resulta em orifício de entrada com a forma irregular, 
denteada ou com entalhes, pela ação resultante dos 
gases que descolam e dilaceram os tecidos, bem 
como bordas evertidas e presença do Sinal de 
Werkgartner. A definição refere-se a uma espécie

A) à curta distância.

B) à média distância.

C) encostado.

D) quase encostado.

E) à longa distância.

(Questão 56 )------------------------------------------------------------

No estudo da balística forense, trata-se de ferida de 
entrada de projétil de arma de fogo quando, diante de 
tiro com cano encostado, há superfície óssea no local

A) boca de fechadura.

B) aréola equimótica.

C) rosadetirodeCevidalli.

D) orla de enxugo.

E) boca de mina de Hoffmann.
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(Questão 57 )■ (Questão 59 ) ■

Acerca das fases de putrefação, no estudo da 
Tanatologia, quando há a presença da mancha verde 
de Brouardel a partir das primeiras 24h após a morte, 
pode-se afirmar que se está diante da fase:

A) enfiseimatosa ou de gaseificação.

B) deesqueletização.

C) cromática ou de coloração.

D) damaceração.

E) decoliquação.

(Questão 58 )------------------------------------------------------------

O fenômeno da saponificação ou adipocera consiste

A) fenômeno conversador que mumifica o feto 
morto diante da ausência de líquido amniótico, 
ocasionando a calcificação do feto.

B) fenômeno conservador de substituição do tecido 
corporal por resina sintética (acrílico), sem risco 
de putrefação e contaminação e facilitando o 
estudo anatômico.

C) transformação em virtude da gordura do cadáver 
em contato com metais do ambiente, formando 
uma cera, espécie de sabão, impedindo a 
ploriferação de bactérias e fazendo cessar o 
processo de putrefação.

D) fenômeno encontrado em cadáveres inumados 
em urnas metálicas (principalmente zinco) 
fechadas hermeticamente.

E) fenômeno conservador que ocorre em ambiente 
muito arejado, seco e quente com acentuada 
perda de líquidos (severa desidratação).

Acerca dos tipos de morte, assinale a assertiva

A) A morte natural é a que resulta da alteração 
orgânica ou perturbação funcional provocada por 
agentes naturais, de causa externa.

B) A causa médica da morte se divide em natural ou 
violenta.

C) A morte súbita é aquela imprevista, que 
sobrevêm instantaneamente e sem causa 
manifesta, atingindo pessoas com estado de 
saúde delicado.

D) A morte violenta é aquela que tem como causa 
determinante a ação abrupta e intensa, física ou 
química, sobre o organismo, de causa interna.

E) A morte súbita é aquela imprevista, que 
sobrevêm instantaneamente e sem causa 
manifesta, atingindo pessoas em aparente 
estado de boa saúde.

(Questão 60 )------------------------------------------------------------

De acordo com o sistema dactiloscópico de Vucetich,

A) No arco, situa-se apenas o sistema de linhas 
marginais e basais, não encontrando o sistema 
central, tampouco havendo formato de delta.

B) No sistema de identificação de Vucetich, 
utilizam-se apenas as impressões dos cinco 
dedos da mão direita do indivíduo para a sua 
classificação.

C) Presilha externa ocorre quando as linhas se 
encaminham da esquerda para o centro e voltam 
para a esquerda, resultando a presença de um 
delta à direita.

D) Presilha interna ocorre quando as linhas se 
dividem da direita para o centro e voltam para a 
direita, formando apenas um delta à esquerda.

E) O arco é a parte central do polegar que forma um 
turbilhão em que se encontram as linhas do 
sistema basal e marginal, formando dois 
triângulos.



( -  Noções de Direito Constitucional (Questão 64 ) ■

(Questão 61 )------------------------------------------------------------

Com base no texto constitucional vigente, qual dos 
seguintes cargos poderá ser exercido por um

A) Presidente da Câmara dos Deputados

B) Vice-Presidente da República

C) Oficial das Forças Armadas

D) Ministrada Justiça

E) Ministrado SupremoTribunal Federal

(Questão 62 )------------------------------------------------------------

De acordo com a Constituição Federal, os tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às:

A) emendas constitucionais.

B) medidas provisórias.

C) leiscomplementares.

D) leis com status supralegal.

E) leis ordinárias.

(Questão 63 )------------------------------------------------------------

O art. 5o, XII, da Constituição Federal estabelece que 
“é inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal” . A última parte do 
dispositivo transcrito, que permite a redução do 
alcance da norma constitucional pela atividade do 
leg is lador in fraconstituc iona l, corresponde à 
classificação doutrinária de norma constitucional de

A) plena.

B) contida.

C) reduzida.

D) limitada de conteúdo institutivo.

E) limitada de conteúdo programático.

Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos
na Constituição Federal, assinale a alternativa

A) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou 
a permanecer associado, salvo no caso das 
agremiações sindicais.

B) Ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

C) O preso não tem direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial.

D) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
permitido inclusive o anonimato.

E) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade 
p a rtic u la r, asse g u ra d a  ao p ro p r ie tá r io  
indenização ulterior, independentemente da 
existência de dano.

(Questão 65 )------------------------------------------------------------

A alternativa que enumera corretamente quatro 
d ireitos sociais previstos expressamente na

A) vida, felicidade, educação e segurança.

B) alimentação, trabalho, moradia e lazer.

C) paz, alimentação, propriedade e lazer.

D) alimentação, trabalho, moradia e propriedade.

E) educação, saúde, seguridade social e felicidade.



(Questão 66 ) ■ (Questão 68 ) ■

Vereadores de cidades vizinhas pretendem a fusão 
dos municípios com o objetivo de assegurar maior 
desenvolvimento social, cultural e econômico para a 
região. Para que essa fusão ocorra, a Constituição

A) parecer prévio do governador do estado, lei 
estadual prevendo a fusão e estudos de 
viabilidade municipal.

B) lei federal, consulta prévia, mediante plebiscito, 
às populações dos municípios envolvidos e 
estudos de viabilidade municipal.

C) lei federal, consulta prévia, mediante plebiscito, 
às populações dos municípios envolvidos e 
parecer do governador do estado.

D) lei estadual, dentro do período determinado por 
lei complementar federal, consulta prévia, 
m ediante p lebiscito, às populações dos 
municípios envolvidos, após divulgação dos 
estudos de viabilidade municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.

E) lei estadual, consulta prévia à população do 
estado envolvido e estudos de viabilidade 
municipal.

(Questão 67 )------------------------------------------------------------

Em relação ao processo legislativo, assinale a

A) A matéria constante de proposta de emenda 
c o n s titu c io n a l re je ita da  ou hav ida  por 
prejudicada não pode ser objeto de nova 
proposta na mesma sessão legislativa.

B) A discussão e votação dos projetos de lei de 
iniciativa do Presidente da República, do 
Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores terão início no Senado Federal.

C) A Constitu ição Federal não poderá ser 
emendada na vigência de intervenção federal, de 
estado de defesa ou de estado de sítio.

D) É vedada a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória que tenha sido 
rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por 
decurso de prazo.

E) As leis complementares serão aprovadas por 
maioria absoluta.

Acerca das disposições constitucionais referentes às
Súmulas Vinculantes, marque a alternativa correta.

A) A partir de sua publicação na imprensa oficial, a 
súmula terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário, do Poder 
Legislativo, e à Administração Pública direta e 
indireta, nas esferas federal e estadual.

B) A aprovação, revisão ou cancelamento de 
súmula vinculante poderá ser provocada por 
qualquer cidadão em gozo de seus direitos 
políticos.

C) A aprovação da Súmula Vinculante depende de 
decisão favorável de, no mínimo, 1/3 dos 
membros do Supremo Tribunal Federal.

D) Dentre os legitimados para propor a aprovação, a 
revisão ou o cancelamento de súmula vinculante 
estão: o Presidente da República, a Mesa do 
Senado Federal, o Procurador-G eral da 
República e o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

E) Do ato administrativo ou decisão judicial que 
c o n tra ria r a súm ula  a p licá ve l ou que 
indevidamente a aplicar, caberá reclamação 
direta ao SuperiorTribunal de Justiça.

(Questão 69 )------------------------------------------------------------

No que diz respeito ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), assinale a alternativa correta.

A) O Conselho será presidido pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências 
e impedimentos, pelo ministro do Superior 
Tribunal de Justiça.

B) É composto por 15 (quinze) membros com 
mandato de 4 (quatro) anos, admitida 1 (uma) 
recondução.

C) O Presidente do Supremo Tribunal Federal 
exercerá a função de Ministro-Corregedor e 
ficará excluído da distribuição de processos no 
Tribunal.

D) Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral 
da República e o Presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil.

E) Entre os membros do CNJ, estão dois cidadãos, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
indicados pela Câmara dos Deputados.

©



(Questão 70 ) ■ (-  Noções de Direito Penal

Em relação ao estado de defesa e ao estado de sítio,

A) no estado de defesa a prisão ou detenção de 
qualquer pessoa não poderá ser superior a dez 
dias, salvo quando autorizada pelo Poder 
Judiciário.

B) na vigência do estado de defesa é vedada a 
incomunicabilidade do preso.

C) o tempo de duração do estado de defesa não 
será superior a trinta dias, podendo ser 
prorrogado uma vez, por igual período, se 
persistirem as razões que justificaram a sua 
decretação.

D) caracteriza fundamento para a decretação do 
estádio de sítio comoção grave de repercussão 
regional nos Estados Federativos ou ocorrência 
de fatos que comprovem a ineficácia de medida 
tomada durante o estado de defesa.

E) solicitada autorização para decretar o estado de 
sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente 
do Senado Federal, de imediato, convocará 
extraordinariamente o Congresso Nacional 
para se reunir dentro de cinco dias, a fim de 
apreciar o ato.

(Questão 71 )------------------------------------------------------------

Nei Santos, jovem de família conservadora, toma 
conhecimento de que sua noiva Ana Silva, com quem 
está prestes a casar, se encontra no segundo mês de 
gravidez. Preocupado em não decepcionar seus 
familiares, Nei faz de tudo para convencer Ana a 
realizar o aborto. Para tanto, orienta-a a procurar uma 
conhecida clínica clandestina situada próximo a sua 
residência. O procedimento abortivo realizado pelo 
cirurgião Carlos Quintão, provoca em Ana uma lesão 
leve (pequena escoriação), em face de seu 
comportamento negligente. Indique o(s) crime(s) 
praticado(s) por Nei, Ana e Carlos, respectivamente:

A) consentimento para o aborto, consentimento 
para o aborto e aborto praticado por terceiro com 
consentimento da gestante, em concurso 
material de crimes com o delito de lesão corporal 
leve.

B) consentimento para o aborto, aborto provocado 
por terceiro com consentimento especialmente 
agravado e aborto provocado por terceiro com 
consentimento da gestante em concurso material 
com lesão corporal de natureza leve.

C) consentimento para o aborto, consentimento 
para o aborto e aborto provocado por terceiro.

D) autoaborto, aborto praticado por terceiro com 
consentimento, em concurso de crimes com o 
delito de lesão corporal e aborto praticado por 
terceiro com consentimento, em concurso formal 
de crimes com o delito de lesão grave em sentido 
estrito.

E) autoaborto, aborto provocado por terceiro com 
consentimento da gestante e aborto provocado 
por terceiro com consentimento da gestante em 
concurso material com lesão corporal de 
natureza leve.



Sandra, jovem de dezessete anos de idade, 
inabilitada para conduzir veículo automotor, com a 
devida autorização de seu genitor senhor Getúlio D. 
Za Tento, saiu para passear com o veículo de 
propriedade do pai e dirigindo em alta velocidade 
atropelou Maria das Dores, causando-lhe lesões 
corporais gravíssimas as quais causaram a morte da 
vítima. Acerca da situação hipotética proposta, é 
correto afirmar à luz do Código Penal, que Getúlio

A) lesões corporais dolosas seguidas de morte 
(crime comissivo por omissão).

B) homicídio doloso (crime omissivo).

C) homicídio doloso (crime comissivo poromissão).

D) hom icídio culposo (crime com issivo por 
omissão).

E) homicídio culposo (crime comissivo).

(Questão 72 )------------------------------------------------------------

(Questão 73 )------------------------------------------------------------

Ângelo Asdrúbal, reconhecido mundialmente como 
notável lutador de boxe, já tendo sido campeão 
brasileiro e vice-campeão mundial na categoria de 
pesos médios ligeiros, em uma luta com Custódio na 
busca pela indicação para disputa do cinturão de 
campeão, obedecendo rigorosamente às regras do 
esporte lhe desfere diversos socos, os quais vêm a 
causar lesões gravíssimas em seu adversário 
(Custódio), ocasionando a morte. Analisando o caso 
proposto, pode-se afirmar que Ângelo:

A) praticou lesões corporais culposas (culpa 
inconsciente).

B) praticou lesões corporais de natureza grave, em 
razão dos ferimentos.

C) não será responsabilizado por ter agido em 
estrito cumprimento do dever legal.

D) não será responsabilizado por ter agido em 
exercício regularde direito.

E) praticou lesões corpora is dolosas (dolo 
eventual).

(Questão 74 )------------------------------------------------------------

Analise as afirmativas seguintes, relativas à Lei de

1. O condenado por tráfico ilícito de droga será 
obrigado a iniciar o cumprimento da pena 
privativa de liberdade em regime fechado.

2. A progressão de regime no caso de apenado 
reincidente por tráfico de droga dar-se-á após o 
cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena.

3. O agente que oferece droga, eventualmente e 
sem objetivo de lucro, à pessoa de seu 
relacionamento, para juntos a consumirem, fica 
sujeito à prestação de serviços comunitários ou 
ao comparecimento a programa ou curso

4. O agente que transportar, para consumo pessoal, 
drogas em desacordo com determinação legal 
poderá ser submetido à pena de prisão simples.

Está correto somente o que se afirma em:

A) 1e2.

B) 1 ,2e3.

C) 2e3 .

D) 1 ,3e4.

E) 2 ,3e4 .

(Questão 75 )------------------------------------------------------------

Observa-se nas leis temporárias que:

A) não adotam a regra da retroatividade benigna.

B) sua vigência depende da excepcionalidade que a 
gerou.

C) não são ultra-ativas nem retroativas.

D) possuem a característica da retroatividade, 
sempre para beneficiar o réu.

E) sua vigência é previamente fixada pelo 
legislador.
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(Questão 76 } (Questão 77 ) ■

Sebastião Fernandes e Reinaldo Rezende durante 
longo tempo disputaram o amor de Veridiana 
Fagundes, sendo que, ao final, esta opta por ficar 
noiva do primeiro, o que levou Reinaldo a nutrir 
indisfarçável ódio por Sebastião. Em determinada 
ocasião, aproveitando-se de um descuido de 
Sebastião, Reinaldo, com a intenção de matar, efetua 
vários disparos de arma de fogo contra ele, seu 
desafeto. Ferido gravemente, Sebastião é levado a 
um hospital onde foi internado, e nele vem a falecer, 
não em razão dos ferimentos recebidos resultantes 
dos disparos de arma de fogo efetuados por 
Reinaldo, mas sim, queimado em um incêndio 
provocado por Severino Silva, que destrói a 
enfermaria onde se encontrava. Assim, diante do 
caso hipotético apresentado, assinale a alternativa 
que indica o crime pelo qual Reinaldo será

A) Lesão corporal seguida de morte

B) Flomicídio privilegiado diante da violenta emoção

C) Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima

D) Flomicídio tentado

E) Flomicídio consumado

Em relação à Teoria do Erro, proceda uma análise

1. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal 
exclui o dolo e a culpa, em qualquer hipótese.

2. Ocorrendo erro determinado por terceiro, 
somente este (terceiro) poderá responder pelo

3. No caso de descriminante putativa, somente 
haverá isenção de pena quando o erro deriva de 
culpa e o fato é também punível como crime

4. Considera-se inevitável o erro se o agente atua 
sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe 
era impossível, nas circunstâncias, ter ou atingir

Está correto somente o que se afirma em:

A) 1e2.

B) 2e3 .

C) 2e4 .

D) 1 ,3e4.

E) 2 ,3e4 .



(Questão 78 ) ■ (Questão 80 ) ■

No que se refere ao Estatuto do desarmamento, é

A) o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é 
inafiançável, sendo irrelevante o fato de a arma 
de fogo estar registrada em nome do agente.

B) o agente que importa ou exporta arma de fogo de 
uso permitido, sem autorização da autoridade 
competente, comete o delito de contrabando.

C) a conduta de portar arma de uso permitido é 
equiparada a de portar arma de uso restrito para 
efeito da aplicação da pena, quando a referida 
arma estiver com a numeração, marca ou 
qualquer outro sinal de identificação raspado, 
suprimido ou adulterado.

D) o crime de deixar de observar as cautelas 
necessárias para impedir que menor se apodere 
de arma de fogo que esteja sob sua posse admite 
tentativa.

E) s e r á  r e s p o n s a b i l i z a d o  a p e n a s  
administrativamente o proprietário ou diretor de 
empresa de segurança que não registrar 
ocorrência policial e não comunicar à Polícia 
Federal nas primeiras vinte e quatro horas depois 
de ocorrido a perda, o furtou ou roubo de arma de 
fogo, acessório ou munição, que estejam sob sua 
guarda.

(Questão 79 )------------------------------------------------------------

Caso Geraldo Argolo atue por erro plenamente 
justificável pelas circunstâncias e suponha que se 
encontre em uma situação de perigo, ocorrerá:

A) estado de necessidade.

B) legítima defesa putativa.

C) estado de necessidade putativo.

D) exercício regular de direito putativo.

E) legítima defesa.

Clécius Almeida induz o adolescente Carlos Sátiro, 
de dezessete anos de idade, a praticar o delito de 
roubo tendo como vítima a senhora Sandra Costa. 
Para convencer Carlos, Clécius lhe disse ser 
conhecido da vítima, por isto não poderia participar 
diretamente do crime, contudo permaneceria por 
perto, sem ser visto, e lhe daria cobertura no caso de 
um eventual problema. Diante disto, Carlos acaba por 
roubar o relógio e o dinheiro da senhora Sandra. No 
caso proposto, Clécius responde pelo resultado na

A) autor mediato.

B) partícipe material.

C) partícipe moral.

D) coautor.

E) coatormoral.

( -  Noções de Direito Processual Penal )

(Questão 81 )------------------------------------------------------------

No inquérito policial, a testemunha fará, sob palavra
de honra, a promessa de dizer a verdade do que
souber e lhe for perguntado, contudo, quem poderá
eximir-se da obrigação de depor é o:

A) advogado contratado pelo indiciado para realizar 
sua defesa.

B) médico a quem o indiciado, por ocasião de uma 
c o n s u lta ,  fo rn e c e u  d e ta lh e s  de seu 
comportamento.

C) padre da igreja a quem o indiciado confessou 
seus segredos.

D) tabelião a quem o indiciado, para fazer constar 
em testamento, confiou seus segredos.

E) irmão do indiciado, que toma conhecimento do 
fato através de outra pessoa.
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(Questão 82 ) ■ (Questão 84 ) ■

No processo penal, relativamente ao perito, é correto

A) o perito nomeado poderá, em casos especiais, 
atuarsozinho.

B) deve, quando em atividade na companhia de 
outro, chegar a um consenso acerca do objeto 
bem como das conclusões do trabalho, não 
sendo possível apresentar laudo divergente em 
separado.

C) pode ser determinada a sua oitiva em audiência 
ou mesmo sua condução coercitiva.

D) não pode ser considerado impedido e nem 
suspeito.

E) está obrigado à prestação de compromisso, 
sendo perito oficial ou nomeado.

(Questão 83 )------------------------------------------------------------

Com base na Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da
Penha), assinale a alternativa correta.

A) Na hipótese da prática de violência doméstica 
contra a mulher, somente a autoridade judiciária 
poderá autorizar o encaminhamento da ofendida 
ao Instituto Médico Legal, para realização do 
regular exame de corpo de delito.

B) A competência para o processo e julgamento dos 
delitos decorrentes de violência doméstica é 
determinada exclusivamente pelo domicílio ou 
pela residência da ofendida por economia 
processual e objetivando facilitar a prática dos 
atos processuais.

C) Após registrar a ocorrência de violência 
doméstica e familiar em uma Unidade de Polícia 
Judiciária e, em conseqüência, ter sido 
instaurado inquérito policial, a vítima, desejando 
impedir o prosseguimento da investigação 
criminal, deve manifestar expressamente o seu 
desejo de renúncia diretamente à autoridade 
policial.

D) Para concessão de medida protetiva de urgência 
prevista na Lei Maria da Penha, o juiz deverá 
colher prévia manifestação do Ministério Público, 
sob pena de nulidade absoluta do ato.

E) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, 
a mulher em situação de violência doméstica e 
fa m ilia r deverá es ta r acom panhada de 
advogado, contudo, poderá, excepcionalmente, 
sem assistência de advogado, pedir ao juiz a 
concessão de medida protetiva de urgência.

Em termos de prisão temporária, é correto afirmar

A) os presos temporários, a critério da autoridade 
policial, poderão permanecer separados dos 
demais detentos.

B) a autoridade policial possui atribuição para 
realizar a prisão temporária mesmo antes da 
expedição do mandado judicial, bastando que 
tenha sido instaurado o regular inquérito policial.

C) poderá ser decretada no curso do inquérito 
policial bem como do processo penal, a fim de 
assegurar a aplicação da lei penal.

D) após decretada a prisão temporária, será 
expedido mandado de prisão em duas vias, uma 
das quais deverá ser entregue ao indiciado e 
servirá como nota de culpa.

E) extinta a prisão temporária, o indiciado só poderá 
ser colocado em liberdade por meio de Alvará de 
Soltura, expedido pelo juiz.
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(Questão 85 ) ■ (Questão 86 ) ■

Em relação ao tema provas, analise as assertivas

1. Com relação ao exame de corpo de delito, serão 
facultadas ao Ministério Público, ao assistente de 
acusação, ao ofendido, ao querelante e ao 
acusado a formulação de quesitos e indicação de

2. Caso fique convencido da materialidade do fato e 
da existência de indícios suficientes de autoria ou 
de participação, o juiz, fundamentadamente,

3. Quando a infração deixar vestígios, será 
realizado o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, podendo supri-lo a confissão do

4. O inquérito  polic ia l é d ispensável para 
propositura da ação penal, podendo supri-lo as 
peças de informações ou a representação.

5. Caso o laudo pericial contenha omissões, 
obscuridades, contradições ou não respeite as 
formalidades em sua confecção, o juiz deverá 
rejeitá-lo portratar-se de prova ilegítima.

Assinale a opção que contém a seqüência de

A) 2 ,3e5 .

B) 1 ,3e4.

C) 3 ,4e5 .

D) 1 ,2e4.

Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA(Lei n° 8.069/1990), é correto afirmar que:

A) antes de iniciado o procedimento judicial para 
apuração de ato infracional, o representante do 
Ministério Público poderá conceder remissão, 
como forma de exclusão do processo, entretanto, 
depois de iniciado o procedimento, somente a 
autoridade jud ic iária  poderá conceder a 
remissão, neste caso, como forma de extinção ou 
de suspensão do processo.

B) em caso de flagrante de ato infracional cometido 
mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou 
através de qualquer outra conduta, a autoridade 
policial deverá lavrar o auto de apreensão, 
ouvidas as testemunhas e o adolescente.

C) o adolescente, apreendido em flagrante de ato 
infracional ou por força de ordem judicial, será, 
desde logo, encaminhado à autoridade policial 
competente.

D) o prazo para conclusão do procedimento judicial, 
e s ta n d o  o a d o le s c e n te  a p re e n d id o  
provisoriamente, será de quarenta e cinco dias, 
podendo este prazo ser prorrogado por igual 
período, a pedido do Ministério Público, em caso 
de justificada necessidade.

E) comparecendo qualquer dos pais ou responsável 
na Delegacia Policial, o adolescente apreendido 
por força da prática de qualquer espécie de ato 
infracional será prontamente liberado e entregue 
(aos pais ou responsável), depois de cumpridas 
as formalidades legais.

E) 2 ,4e5 .
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Acerca das prisões em flagrante, preventiva e
domiciliar, assinale a alternativa correta.

A) O agente somente poderá ser preso em flagrante 
delito no prazo de vinte e quatro horas a contar do 
momento da prática da infração penal, sendo 
certo que a autoridade policial contará com igual 
prazo para com unicar a prisão ao ju iz  
competente, ao Ministério Público, a Defensoria 
Pública e a família do preso.

B) Ocorre hipótese de flagrante impróprio quando o 
agente é perseguido e preso logo após praticar o 
delito, pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir 
ser o autor da infração.

C) A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, 
somente poderá ser decretada pela autoridade 
judiciária uma única vez.

D) Em nenhuma hipótese a autoridade policial 
poderá lavrar o auto de prisão em flagrante se 
não houvertestemunhas da infração praticada.

E) Prisão domiciliar consiste no recolhimento do 
indiciado ou acusado em sua residência, só 
podendo dela ausentar-se com autorização 
judicial e será concedida ao preso maior de 
sessenta anos que tenha praticado crime contra a 
Administração Pública.

(Questão 88 )------------------------------------------------------------

Sobre o exame do corpo de delito é correto afirmar

A) o juiz ou a autoridade policial negará o exame de 
corpo de delito ou qualquer outra perícia 
requerida pelas partes, quando não for 
necessária ao esclarecimento da verdade.

B) para representar as lesões encontradas no 
cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao 
laudo de exame, provas fotográficas, esquemas 
ou desenhos, devidamente rubricados.

C) na análise das provas, o juiz não ficará adstrito ao 
laudo, podendo aceitá-lo. Contudo, se rejeitá-lo, 
deverá ser no todo e não parcialmente.

D) o exame de corpo de delito deverá ser realizado 
por dois peritos oficiais, relator e revisor, 
portadores de diploma de curso superior.

E) no exame por precatória, a nomeação dos peritos 
far-se-á pelo juiz deprecante. Nos casos de ação 
penal privada, por acordo das partes, essa 
nomeação poderá serfeita pelo juízo deprecado.

(Questão 87 )------------------------------------------------------------

No que se refere à ação penal, é correto dizer que:

A) a ação penal nas contravenções poderá ser 
iniciada por meio de portaria expedida pela 
autoridadejudiciária.

B) no caso de morte do ofendido ou quando 
declarado ausente por decisão judicial, o direito 
de oferecer queixa ou prosseguir na ação 
passará ao Ministério Público, na qualidade de 
substituto processual necessário.

C) será admitida ação privada nos crimes de ação 
pública, se esta não for intentada no prazo legal 
pelo Ministério Público, cabendo ao Ofendido, se 
necessário, aditar a queixa, não podendo o MP 
retomar a ação como parte principal.

D) a representação será irretratável, depois de 
recebida a denúncia.

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

(Questão 89 )------------------------------------------------------------

(Questão 90 )------------------------------------------------------------

Assinale a alternativa correta dentre as opções

A) A produção de prova pode ser realizada de ofício 
pelo juiz e a avaliação da prova produzida é, em 
regra, feita pelo sistema da íntima convicção do 
juiz.

B) Não existe vedação legal para exercer a função 
de perito para quem tiver prestado depoimento no 
processo a respeito do objeto da perícia.

C) Considerando que no Inquérito Policial não 
vigora o princípio do contraditório, o advogado do 
indiciado não poderá, nesta fase, requerer 
diligências.

D) O Código de Processo Penal prevê que nos 
crimes materiais o exame pericial é obrigatório. 
Entretanto, no processo sumaríssimo do Juizado 
Especial Criminal, para o oferecimento da 
denúncia , caso a m a te ria lidade  este ja  
comprovada com o Boletim de Atendimento 
M édico - BAM, o referido exame será 
prescindível.

E) Nos casos de exclusiva ação penal privada, o 
querelante poderá preferir o foro de domicílio ou 
da residência do réu somente quando o lugar da 
infração não for conhecido.

dD



( -  Noções de Direito Administrativo (Questão 92 ) ■

(Questão 91 )------------------------------------------------------------

Determinada empresa pública federal prestadora de 
serviço público vem a ser executada em face de uma 
decisão penal condenatória. Quanto à penhora 
incidente sobre os bens que integram seu patrimônio,

A) possível, já que tais bens, ainda que possuam 
natureza pública, não podem gozar de privilégios 
não extensíveis aos demais particulares e, 
portanto, penhoráveis conforme a legislação 
civil.

B) possível, já que os bens das empresas públicas 
são considerados bens particulares, aplicando- 
se a penhora nos termos da legislação civil.

C) possível, desde que ocorra a desafetação dos 
bens sobre os quais recairá a penhora.

D) possível, desde que a penhora não recaia sobre 
qualquer bem afeto ao serviço público, 
comprometendo a continuidade da prestação do 
serviço.

E) impossível, já que os bens das empresas 
públicas são considerados bens públicos e, 
portanto, impenhoráveis, imprescritíveis e 
inalienáveis.

Acerca da situação hipotética descrita em cada
alternativa, assinale a opção correta.

A) Com base na teoria da responsabilidade objetiva, 
é obrigação da concessionária de serviço público 
indenizar família de vítima fatal por assalto à mão 
armada dentro de coletivo.

B) Um preso foge do sistema previdenciário e fica 
escondido por três dias em bueiro. Quando sai, 
decide cometer crime de latrocínio. Nesse caso, 
a família da vítima não mais fará jus a uma 
indenização do Estado.

C) O fugitivo de presídio causa danos a terceiros. O 
Estado poderá a legar a excludente de 
responsabilidade, pelo fato de estar devidamente 
comprovado que um raio caiu sobre as grades do 
presídio e facilitou a fuga do detento.

D) Inundação decorrente de forte temporal, na qual 
cai alguma barreira destruindo carro parado em 
via pública. Nesse caso, a ação de indenização 
com base na responsabilidade objetiva logrará 
êxito.

E) O p ro p rie tá r io  de ve ícu lo  fu rta d o  em 
estacionamento de mercado municipal pede 
indenização por dano material. Defende-se o 
m unicíp io com o argum ento de que o 
estacionamento, embora fechado por grades e 
cuidado por vigias, é inteiramente gratuito, o que 
o isentaria de responsabilidade.

(Questão 93 )------------------------------------------------------------

Quanto ao regime disciplinar do servidor público,

A) Quando o relatório da comissão contrariar as 
provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, 
motivadamente, agravar a penalidade proposta, 
a b ra n d á - la  ou is e n ta r  o s e rv id o r  de 
responsabilidade.

B) A absolvição criminal por negativa de fato exime 
a responsabilidade administrativa por outro fato 
infracional administrativo residual.

C) A instrução tem propósito de acusar o servidor 
indiciado, em obediência ao princípio da verdade 
material.

D) Sendo o servidor absolvido no processo criminal, 
deverá sê-lo obrigatoriam ente no plano 
administrativo.

E) Quando houver conveniência para o serviço, a 
penalidade de suspensão poderá ser convertida 
em multa, na base de 40% (quarenta por cento) 
por dia de vencimento ou remuneração, ficando o 
servidor obrigado a permanecer em serviço.
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(Questão 94 ) ■ (Questão 96 ) ■

Quanto aos atributos dos atos administrativos,

A) A Adm inistração pode executar os atos 
administrativos dela emanados de modo direto e 
imediato, mas com necessidade de provocar 
previamente o Poder Judiciário.

B) O ato praticado em desconformidade com a lei 
produz todos os efeitos, como válido fosse, até 
que se prove o contrário.

C) Na presunção de veracidade, é incabível a 
inversão do ônus da prova.

D) A autoexecutoriedade pode levar a ausência do 
contraditório e da ampla defesa.

E) Atos enunciativos e negociais são dotados de 
imperatividade.

(Questão 95 )------------------------------------------------------------

Em face de sua soberania, então, o Estado é detentor 
de prerrogativas especiais perante os indivíduos, 
sem as quais, aliás, não se tornaria possível 
organizar a vida em sociedade. Entretanto, sabe-se 
que, para organizar, necessário se faz utilizar o poder, 
quer dizer, pressupõe-se a existência de um indivíduo 
-  ou de um grupo de indivíduos -  hierarquicamente 
superior aos demais - que dita as regras de 
organização, até por conta do fato milenar de que as 
pessoas não se organizam voluntariamente, sendo 
imprescindível, portanto, a existência de uma 
soberania para reger uma sociedade e torná-la 
Organizada (MADEIRA, José M. Pinheiro. Administração 
Pública. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015, p. 328).

O fragmento do texto acima se refere ao poder:

A) vinculado.

B) disciplinar.

C) regulamentar.

D) hierárquico.

E) de polícia.

No que concerne às formas de provimento derivado
do servidor público, assinale a alternativa correta.

A) A promoção do servidor público se materializa via 
decreto, não podendo ocorrer mediante lei

B) Extinto o cargo, o servidor estável será colocado 
em disponibilidade com proventos proporcionais

C) A reintegração é o restabelecimento, por laudo 
médico, de servidor aposentado por invalidez ou 
vício de legalidade no ato que concedeu a 
aposentadoria

D) A readaptação é o provimento derivado pelo qual 
se opera o retorno do servidor posto em 
disponibilidade, tendo em vista sua extinção ou 
declaração desnecessária, em cargo de natureza 
e nível de remuneração compatíveis com o 
anteriormente ocupado

E) A reversão é a investidura do servidor, estável ou 
n ã o ,  e m c a r g o  de  a t r i b u i ç õ e s  e 
responsabilidades, compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em inspeção médica

(Questão 97 )------------------------------------------------------------

As chamadas “empresas estatais” apresentam 
grande semelhança no regime jurídico que se lhes 
aplica. Para distingui-las, é correto afirmarqueas:

A) empresas públicas são sempre constituídas sob 
a forma de sociedade anônima.

B) sociedades de economia mista são constituídas 
sob a forma de sociedade anônima, sendo o 
capital constituído por recursos públicos e 
particulares.

C) empresas públicas têm o capital constituído por 
recursos provenientes da Administração Direta, 
não admitindo a participação de outros entes, 
ainda que da esfera pública.

D) empresas públicas são sempre constituídas sob 
a forma de sociedade anônima de capital 
fechado, não admitindo comercialização de 
ações em bolsa.

E) sociedades de economia mista admitem todas as 
formas societárias previstas em lei, com exceção 
da sociedade anônima.



(Questão 98 ) ■ (Questão 100)

Sobre o tema da Responsabilidade Civil do Estado, é

A) A teoria da falta do serviço se constitui na própria 
teoria objetiva, pois tem seu alicerce sobre o ato 
omissivo.

B) A teoria do risco integral admite excludente de 
responsabilidade; no entanto, deverá haver o 
nexo de causalidade e depende de culpa.

C) Na teoria subjetiva, 0 ônus da prova cabe a quem 
alega, sendo necessário comprovação do dolo 
ou da culpa, enquanto que na teoria objetiva 
dispensam-se tais elementos.

D) A teoria do risco suscitado é uma espécie do 
gênero da teoria subjetiva no qual não se aceita 
que o Estado apresente qualquer excludente de 
responsabilidade, pelo fato de já ter assumido 
uma situação potencialmente perigosa.

E) Em caso de ocorrência de danos nucleares, por 
exemplo, o Estado responderá civilmente, com 
fundamento na teoria subjetiva do risco criado 
(ou suscitado, ou produzido), sendo necessário, 
ao lesado, nenhuma comprovação de culpa da 
Administração.

(Questão 99 )------------------------------------------------------------

Suponhamos que Nicodemus foi alijado de concurso 
público para o provimento do cargo de perito criminal 
de polícia ante o argumento de estar inscrito no 
Serasa por compromissos pecuniários assumidos e 
não adimplidos. O caso hipotético citado retrata o

A) proporcionalidade.

B) continuidade.

Com base no regime jurídico administrativo aplicado
às estatais, assinale a alternativa correta.

A) As empresas públicas e sociedades de economia 
mista adquirem personalidade jurídica a partir da 
vigência da lei que as cria.

B) Aos seus empregados públicos não se aplicam 
os limites constitucionais de remuneração 
estabelecidos para a Administração Pública.

C) Empregados públicos podem ser demitidos sem 
justa causa e sem motivação pela empregadora 
estatal.

D) A criação de suas subsidiárias independe de 
autorização legislativa, por decisão da entidade 
primária à qual incumbe seu controle e gestão.

E) Em sede de controle externo, a nomeação de 
todos os d irig e n te s  das en tidades  da 
Administração Indireta fica condicionada à 
arguição pública perante o Legislativo.

C) publicidade.

D) autotutela.

E) tutela.



c DISCURSIVA

(  Questão 01 ) ---------------------------------------------------------

O policial civil Carlos Sperto, após exaustiva 
investigação, logra prender em flagrante delito, o 
indivíduo Pedro Custódio, conhecido pela alcunha de 
“Motoboy”, quando este vendia a pessoa não 
identificada por ter se evadido, certa quantidade da 
d roga  conh ec id a  com o crack, subs tânc ia  
sabidamente nociva à saúde. No momento da 
abordagem policial, foi encontrada na mochila 
portada por “Motoboy” a quantidade de 72 (setenta e 
duas) pedras de crack e 103 (cento e três) papelotes 
de cloridrato de cocaína. Instigado por seu cunhado 
David Silva, presente no momento da ação, o policial 
Carlos obriga “Motoboy” a pagar a quantia de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para não 
conduzi-lo até a delegacia policial da área, sendo 
certo que o preso concordou com o valor estipulado, 
entretanto, alegou que somente poderia efetuar o 
pagamento em questão de dois dias depois, quando 
iria dispor do dinheiro, e assim ficou acertado. Neste 
interregno, o fato chegou ao conhecimento da 
Corregedoria de Polícia, tendo a autoridade 
instaurado o regular inquérito policial e representado 
pela prisão temporária, que foi decretada pelo juiz de 
direito competente. De posse do mandado de prisão, 
agentes da Corregedoria de Polícia se postaram de 
forma estratégica no local e obstaram o pagamento a 
ser realizado. Analisando o fato descrito sob a ótica 
do Direito Penal, tipifique as condutas de Carlos 
Sperto e Pedro Custódio, o “Motoboy”, de forma 
justificada, em texto discursivo de 15 a 20 linhas.
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