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Leia com atenção as instruções abaixo
S  Só abra este caderno depois de ler as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
■S Preencha os dados pessoais.
•S Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém uma questão subjetiva e 80 (oitenta) questões objetivas. Se não 

estiver completo, solicite outro ao fiscal da sala.
•S Ao receber a Folha de Texto Definitivo e a Folha de Respostas, confira seus dados. Qualquer irregularidade observada 

comunique imediatamente ao fiscal.
V  A prova subjetiva deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de 
candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para realização das provas.

V  A Folha de Texto Definitivo da prova subjetiva não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que a 
identifique em outro local que não seja o indicado, sob pena de anulação da prova. Assim, a detecção de qualquer marca 
identificadora no espaço destinado a transcrição do texto definitivo acarretará nota ZERO na prova subjetiva.

/  Se a prova subjetiva não atender à proposta (tema e estrutura) da avaliação ou estiver absolutamente ilegível será 
desconsiderada e receberá a nota ZERO.

• f A Folha de Texto Definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova subjetiva. A folha para rascunho do 
Caderno de Questões é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.

S  A Folha de Texto Definitivo não será substituída por erro de preenchimento do candidato.
S  Serão de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento dos formulários de Folha de Texto Definitivo e da Folha de 

Respostas e quaisquer prejuízos decorrentes do não preenchimento ou preenchimento incompleto ou incorreto.
■S Na prova subjetiva o texto produzido pelo(a) candidato(a) terá a extensão máxima de 30(trinta) linhas.
• /  Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado e/ou que ultrapasse a 

extensão máxima fixada no item anterior.
■S Todas as 80 (oitenta) questões da prova objetiva são do tipo múltipla escolha e apresentam 5 (cinco) alternativas de resposta, 

sendo somente uma delas a resposta correta.
V’ Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a Folha de Respostas.
v'’ Para marcar a Folha de Respostas, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta ou azul e faça as marcações de acordo com 

o modelo (g ) .  A marcacão da Folha de Respostas é definitiva, não se admitindo rasuras.
■/ Não risque, não amasse, não dobre e não suje a Folha de Texto Definitivo e a Folha de Respostas, pois isso poderá prejudicá-lo 

(a).
• f Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e 

exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
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Prova Subjetiva

Tema: Direitos e garantias fundamentais. Direito à liberdade

Considere o seguinte caso hipotético:

José da Silva, agente da Polícia Civil do Acre, com vinte anos de serviços prestados ao Estado, foi 
surpreendentemente preso, no dia 29 de outubro de 2012, em sua residência, por ordem do Juiz de Direito da 1a 
Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, sob a acusação de prática dos crimes de corrupção passiva, peculato e 
formação de quadrilha. Absolutamente atônito, por sempre haver desempenhado suas atividades com correção, 
ética e honestidade, decide contratar um advogado, diante do que entendia ser ato ilegal e abusivo que resultou 
em sua prisão. O advogado de José da Silva pretende ajuizar imediatamente ação em defesa de seu cliente.

Sobre o tema proposto e com os elementos contidos no caso acima, elabore uma dissertação, atentando para as 
disposições já  contidas no edital do concurso e abordando obrigatoriamente os seguintes aspectos:

» indicação do remédio constitucional cabível contra a decisão;
•  requisitos constitucionais da ação;
® espécies;
® legitimidade ativa e passiva; e 
» competência para julgamento.

1.

2.
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Língua Portuguesa

TEXTO 1

Ser policial

(1) Ser policial é abraçar uma das mais difíceis 
profissões do mundo, tendo em vista os procedimentos de 
alto risco e as inesperadas situações emergenciais, que 
exigem do policial um desempenho rápido, correto, preciso, 
fundamentado na lei e em absoluto bom senso,
(2) Errar, ainda que possível, não é admissível. A 
sociedade exige que o “ser policial”, vindo da mesma 
sociedade falível, mantenha-se perfeito em suas ações, 
como se viesse de outro mundo. E por que ele não pode 
errar? Porque o erro representa, para o “ser policial", a fuga 
do juramento feito e de pilares que norteiam um bom 
policial: a defesa da lei, dos direitos humanos e da devoção 
à profissão, mesmo com o risco da própria vida.
(3) Ser policial, portanto, é estar diante de situações 
antagônicas e ao mesmo tempo complementares: é o 
enfrentamento da violência em defesa do cidadão. É a 
abordagem ao indivíduo suspeito com o fim de prevenir 
novos delitos. É a satisfação de prender quem acabou de 
cometer um crime.
(4) O maior orgulho e a melhor recompensa para o 
“ser policial" é aliar as atividades do dia a dia com o servir 
ao próximo. Afinal, exerce uma árdua profissão em defesa 
de outrem, e não para sua própria defesa. E ai reside o 
ponto alto de ser policial: a possibilidade experimentada por 
poucos de assumir o papel de guardião da sociedade!
(5) Vivem-se dias dificeis com os problemas 
enfrentados no mundo moderno na área de segurança 
pública. Naquilo que compete ao policial, ele está 
buscando, dia a dia, a melhoria dos seus serviços em prol 
de uma sociedade mais segura. Mas querem mais desse 
ser. Responsabilizam-no por todos os problemas de 
insegurança pública, desconsideram os outros atores 
sociais presentes na sociedade. Exige-se que ele resolva 
as complexas questões de segurança, como um super- 
herói, um “super-ser” policial.
(6) Como em toda profissão, há aqueles que desviam 
suas condutas. Mas as instituições policiais são compostas, 
em sua maioria, por seres imensamente devotados à causa 
maior de servir e proteger o cidadão. Se errarem, é porque, 
infelizmente, não são apenas “seres policiais”, são seres 
humanos!

ClauberW. Vieira de Paula. Disponível em: 
http://www2.forumseguranca.org.br/node/21937. Acesso em 

______________________________________16/09/2012. Adaptado.

01 . O Texto 1 atende aos propósitos comunicativos de seu 
autor. O principal desses propósitos é o de:

A) criticar os que decidem abraçar a profissão de 
policial.

B) defender a ideia de que os policiais sejam vistos 
como super-heróis.

C) expressar seu ponto de vista a respeito da 
profissão de policial.

D) divulgar os resultados de um estudo sobre a 
profissão de policial.

E) narrar certos episódios pouco conhecidos, vividos 
por policiais.

02. O autor do Texto 1 apresenta diversos argumentos, 
para defender sua tese. O mais importante desses 
argumentos é o de que:

A) os policiais, sendo também seres humanos, são 
passíveis de cometer erros.

B) o maior orgulho de um policial é a satisfação 
gerada pela prisão de um criminoso.

C) quem é policial tem o direito de desviar suas 
condutas, como qualquer profissional.

D) o mundo moderno tem. enfrentado muitos 
problemas na área de segurança pública.

E) a ação policial precisa ser rápida, correta, precisa 
e fundamentada na lei.

03. “Como em toda profissão, há aqueles que desviam 
suas condutas. Mas as instituições policiais são 
compostas, em sua maioria, por seres imensamente 
devotados à causa maior de servir e proteger o 
cidadão." (6o §) O termo destacado marca uma 
oposição entre:

A) o fato de alguns policiais serem corruptos e o de 
a maioria das instituições policiais exigir 
profissionais Íntegros e devotados à causa de 
servir e proteger o cidadão.

B) o fato de todo profissional deixar-se corromper e 
o de as instituições policiais não aceitarem, na 
maioria de seus quadros, profissionais pouco 
comprometidos.

C) o fato de os policiais serem diferentes dos demais 
profissionais e o de as instituições policiais 
contarem, em sua maioria, com policiais que se 
deixam corromper.

D) o fato de alguns policiais se desviarem da 
conduta adequada e o de as instituições serem 
constituídas, em sua maioria, por profissionais 
responsáveis e comprometidos.

E) o fato de alguns policiais serem irresponsáveis e 
o de a maioria das instituições policiais ser 
instrumento para ensinar ética e lealdade aos 
cidadãos.
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04. “O maior orgulho e a melhor recompensa para o “ser 
policial" é aliar as atividades do dia a dia com o servir 
ao próximo." (4o §). Com esse trecho, o autor enfatiza 
a seguinte qualidade do policial:

A) competência.
B) paciência.
C) integridade.
D) fidelidade.
E) altruísmo.

05. “Errar, ainda aue oossivel. não é admissível." (2o §). O 
segmento sublinhado estabelece com o restante do 
trecho uma relação semântica de:

A) causalidade.
B) concessão.
C) condição.
D) proporção.
E) consequência.

06. Sobre alguns elementos que contribuem para a 
coesão do Texto 1, analise as proposições a seguir.

1) No trecho: "o erro representa, para o "ser 
policial", a fuga do juramento feito e de pilares 
que norteiam um bom policial: a defesa da lei, 
dos direitos humanos e da devoção à profissão. 
mesmo com o risco da própria vida", com o 
segmento destacado se explicitam os “pilares" 
mencionados anteriormente.

2) No trecho: “Afinal, exerce uma árdua profissão 
em defesa de outrem, e não para sua própria 
defesa. E a[ reside o ponto alto de ser policial', 
com o termo destacado o autor faz referência a 
toda a ideia anteriormente exposta.

3) No trecho: "Naquilo que compete ao policial, 
ele está buscando, dia a dia, a melhoria dos 
seus serviços em prol de uma sociedade mais 
segura. Mas querem mais desse ser", a opção 
pela indeterminação do sujeito faz com que o 
termo destacado se refira ao conjunto da 
sociedade, ou a todas as pessoas, de maneira 
indefinida.

Está(ão) correta(s):

A) 1, 2e3 .
B) 1 e 2, apenas.
C) 1 e 3, apenas.
D) 2 e 3, apenas.
E) 2, apenas.

07. “Ser policial, portanto, é estar diante de situações 
antagônicas e ao mesmo tempo complementares". O 
trecho sublinhado equivale semanticamente a:

A) situações que se entrecruzam, mas que se 
contrapõem.

B) situações que interagem, mas que se chocam.
C) situações que se contradizem, mas que se 

equivalem.
D) situações que se opõem, mas que se completam.
E) situações que não estão definidas, mas que 

estão alinhadas.

08. Assinale a alternativa em que as regras de 
concordância estão de acordo com a norma padrão da 
língua.

A) Os noticiários comprovam: falta policiais 
realmente comprometidos.

B) O que a sociedade mais deseja é policiais 
qualificados e responsáveis.

C) Não resta dúvidas de que os policiais precisam 
ser mais bem preparados.

D) Ainda que hajam muitos policiais nas ruas, a 
população se sente desprotegida.

E) A dedicação dos policiais civis e militares nem 
sempre aparecem na mídia.

09. Observe a correta grafia dos termos destacados no 
trecho: “E oor aue ele não pode errar? Poraue o erro 
representa, para o “ser policial”, a fuga do juramento 
feito (...).” Assinale a alternativa na qual o termo 
sublinhado também está corretamente grafado.

A) Ele não sabia explicar porque queria tanto ser 
policial.

B) Ele dizia que agora podia descansar em paz, gor 
aue viu seu filho tornar-se um policial.

C) Seus melhores amigos eram policiais; daí porquê 
desejava essa profissão para o filho.

D) Por quê gostava de arriscar-se todos os dias? -  
ele se perguntava.

E) Meus pais queriam entender meu desejo de ser 
policial, mas como lhes explicar todos os meus 
porquês?
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TEXTO 2

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

ISSO EXISTE E É CRIME!
Se você sabe ou suspeita de algum caso 

Faça uma denúncia anônima 
DISQUE 150 ou 0800-311119

(Disponível em: http://alzirajornalista.blogspot.com.br/2012/07/ai-abusava-sexualmente-da-filha.html. Acesso em 17/09/2012.)

10. As características globais e a função comunicativa do Texto 2 levam o leitor a perceber que ele é:

A) um editorial.
B) um sermão.
C) um anúncio.
D) uma crônica.
E) uma resenha.
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11 . Acerca dos componentes de um computador, analise as seguintes afirmativas.

1) A memória RAM é importante para o armazenamento de dados, mas não tem relação com o desempenho do 
computador.

2) Um disco rígido com capacidade de armazenar até 1.000.000 bytes é, atualmente, um dos discos de maior 
capacidade disponível.

3) O monitor é considerado um dispositivo de salda de dados.

Está(ão) corretafsl:

A) 3, apenas.
B) 1 e 2, apenas.
C) 1 e 3, apenas.
D) 2 e 3, apenas.
E) 1, 2 e 3.

12. Analise a figura a seguir, extraída do programa Microsoft Word.

-  t i  | t

Página Inicial Inserir Lajrout da Página

arquive

A

Margens

O rientação T ►jiij Quebras ^

I ü  Ta m a n ho -  f i l  Núm ero s d e U n h a *

Ü  Colunas ^ bc“  H ifenizaçao T 

C on figu ra r Páaina

Com base na figura apresentada e nas características do programa Microsoft Word, analise as afirmativas a seguir.

1) No tamanho A4 e no modo de orientação Paisagem, a largura da página torna-se maior que a altura.
2) No caso das margens personalizadas, podemos configurar valores diferentes para as margens superior e inferior da 

página.
3) O recurso de quebra de página marca o ponto em que uma página termina e outra começa.

Está(ão) correta!si:

A) 1, apenas.
B) 1 e 2, apenas.
C) 1 e 3, apenas.
D) 2 e 3, apenas.
E) 1, 2 e 3.
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1 3 . Acerca do sistema operacional Microsoft Windows, analise as afirmativas a seguir.

1) A lixeira representa uma área do computador na qual o usuário pode colocar os arquivos que não pretende mais 
utilizar.

2) Não é possível salvar arquivos na área de trabalho do computador.
3) A ferramenta Internet Explorer é utilizada para realizar, entre outras coisas, a navegação em sites da Web.
Está(ão) corretaísí:

A) 1, apenas.
B) 1 e 2, apenas.
C) 1 e 3, apenas.
D) 2 e 3, apenas.
E) 1, 2 e 3.

14. Analise a figura a seguir, extraída do programa Microsoft Word.

O  KT Documento2 - Micrasof
r ~ — —

I.........-__
Pagina In ic ia l Inserir Layout da Págrna Referências Correspondênc

Colar

í®

Área de Transfere,r*

Calibri (Corpt 11 A a ”  ;

M I  S - ak xs x! A -  W.  - A
Fonte Paràc

Baseado na figura apresentada e nas características do programa Microsoft Word, analise as afirmativas a seguir.

1) O botão é utilizado para fazer o alinhamento centralizado do texto selecionado.

L7TL~
2) Para mudar a cor da fonte de um texto, utilizamos o botão

i  —

3) A opção é utilizada para iniciar uma lista numerada.

Está(ão) corretafsí:

A) 1, apenas.
B) 1 e 2, apenas.
C) 1 e 3, apenas.
D) 2 e 3, apenas.
E) 1, 2 e 3.______________________________________________
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15. Analise a figura a seguir, extraída do programa Microsoft Excel.

m

Página Inicial Inserir Layou
.

l
C o la r  ^

Calibri - !;l]

M I  S i H"j Tl
•Afea. de Tirajasferên,., ri

;
Fonte

B3

1 Quantidade:
2 Valor unitário

Com base na figura apresentada e nas características do programa Microsoft Excel, analise as afirmativas a seguir.

1) O valor da célula B3 é calculado pela seguinte fórmula: SOMA(B1 ;B2).

2) O botão é utilizado para colocar textos em negrito.
3) O texto Valor unitário: está localizado na célula A2.

Está(ãó) corretafsl:

A) 1, apenas.
B) 1 e 2, apenas.
C) 1 e 3, apenas.
D) 2 e 3, apenas.
E) 1, 2 e 3.
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Ao longo de seis dias consecutivos, a empresa Hemming & Associados contratou nove empregados novos. Por ordem 
alfabética, seus nomes são: Adolfo, Brenda, Cláudio, Henrique, José, Márcia, Paulo, Regina e Tiago. Alguns 
empregados foram contratados aos pares, num mesmo dia, como segue:
- Brenda e Cláudio foram contratados num mesmo dia.
- Márcia e Henrique foram contratados num mesmo dia.
- Paulo e José foram contratados num mesmo dia.

Nos outros três dias de contratação, uma única pessoa foi contratada por dia. Sabe-se que
- Tiago foi contratado antes de Regina.
- Regina foi contratada quatro dias antes de Brenda e Cláudio serem contratados.
- Adolfo foi contratado após um dos pares de empregados mencionados acima e antes dos outros dois pares de 

empregados.
- A contratação de Márcia foi anterior à contratação de Paulo.

Com as informações fornecidas, responda as questões 16, 17 e 18.

16. Quem foi contratado no segundo dia?

A) Adolfo.
B) Paulo e José.
C) Regina.
D) Brenda e Cláudio.
E) Márcia.

17. Quem foi contratado no terceiro dia?

A) Regina.
B) Márcia e Henrique.
C) Paulo e José.
D) Adolfo.
E) Brenda e Cláudio.

18. Quem foi contratado no sexto dia?

A) Brenda e Cláudio.
B) Adolfo.
C) Regina.
D) Paulo e José.
E) Márcia e Henrique.

19 . Carol comprou uma máscara para o Carnaval. Sua máscara não é sorridente, mas a forma dos olhos é igual à forma da 
máscara. Qual a máscara de Carol?

A)

A
B)

20. Se quarta-feira foi cinco

® © 
m

- â .

C) / í i \ e' ( D
dias antes de depois de amanhã, que dia da semana foi anteontem?

A) Segunda-feira.
B) Terça-feira.
C) Quarta-feira.
D) Quinta-feira.
E) Sexta-feira.
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História e Geografia do Acre

21. Durante os embates relacionados à disputa entre 
Brasil e Bolívia pelo controle da região do atual estado 
do Acre, destacou-se a atuação do Barão de Rio 
Branco e de Assis Brasil, que, em novembro de 1903 
conseguiram, por meio da diplomacia, aprovar a 
assinatura de um acordo entre as duas nações, o qual 
ficou conhecido como:

A) Tratado de Madri.
B) Tratado de Santo lldefonso.
C) Tratado de Petrópolis.
D) Tratado Badajoz.
E) Tratado de Utrecht.

22. No século XIX, na região correspondente hoje ao 
Estado do Acre e que na época pertencia ao território 
boliviano, teve início um processo ocupação que foi 
intensificado devido ao crescimento da atividade 
extrativista do látex nos seringais da região. Este fluxo 
migratório iria ser responsável pelo aumento 
considerável da população local, tornando-se uma 
região cobiçada principalmente por seu grande 
potencial econômico na época. Tem relação com este 
momento da História:

A) A chegada de muitos imigrantes europeus para a 
região.

B) O desenvolvimento de grandes indústrias nesta 
região.

C) A elevação do Acre à categoria de Estado.
D) A ocupação da região por pessoas em sua 

maioria oriundas do nordeste do Brasil.
E) A assinatura do Tratado de Madri que deu ao 

Brasil a posse do território do Acre.

23. Depois de uma série de debates e litígios foi 
concretizada a anexação da região do Acre ao 
território brasileiro culminando com a assinatura de um 
acordo diplomático entre o Brasil e a Bolívia. Em troca 
os bolivianos deveríam receber:

A) O direito de livre trânsito pelos rios brasileiros e 
terras na região de Rondônia.

B) O pagamento de 10 milhões de libras esterlinas, 
o direito de dupla nacionalidade para os 
habitantes da região e algumas terras do Estado 
de Rondônia.

C) A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré e 
parte do Estado do Amazonas.

D) Liberdade para explorar os seringais da 
localidade e uma indenização de cinco milhões 
de dólares.

E) O pagamento de dois milhões de libras esterlinas, 
parte do território do Estado do Mato Grosso, 
além da construção, por parte do Brasil, da 
Ferrovia Madeira-Mamoré.

24. Em 1904, após a anexação do Acre ao Brasil, foi 
aprovada a criação do Território Federativo do Acre. 
Através da proposta de Lei, que foi sancionada pelo 
então presidente da república Rodrigues Alves, ficou 
determinada de início a divisão deste território em três 
departamentos administrativos que foram 
denominados:

A) Baixo Acre, Cruzeiro do Sul e Mamoré.
B) Alto Acre, Alto Purus e Alto Juruá.
C) Alto Purus, Alto do Cruzeiro do Sul e Rio Branco.
D) Rio Branco, Alto Tarauacá e Sena Madureira.
E) Alto Juruá, Baixo Acre e Rio Branco.

25. Depois de anos de discussões e embates, finalmente o 
Acre se tornou um Estado brasileiro por meio do 
Projeto de Lei 4.070, elaborado pelo deputado 
Guiomard Santos, e que foi aprovado durante a gestão 
do presidente:

A) Castelo Branco, em meados de 1965.
B) Jânio Quadros, no decorrer do ano de 1960.
C) Getúlio Vargas, durante o período do Estado 

Novo.
D) João Goulart, em meados de 1962.
E) Juscelino Kubitschek, no ano de 1957.

26. Na área compreendida entre Taumaturgo e Cruzeiro 
do Sul, no Acre, o espaço geográfico é atravessado 
por um importante rio. Esse rio é o:

A) Ipixuna.
B) Breu
C) Juruá.
D) Batã
E) Itui.
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27. Vamos supor que essa figura corresponde a um processo de mapeamento de um amplo espaço do Acre para finalidades 
de investigação policial. Observe-a.

Floresta Pastagens Rodovia

Qual o tipo de sensor que foi empregado para realizar esse mapeamento?

A) Sensor Passivo.
B) Sensor Ativo.
C) Sensor Translúcido.
D) Sensor de Humboldt.
E) Sensor multicolorido.

28. Observe o mapa a seguir:

A microrregião indicada pela cor mais escura é:
A) Cruzeiro do Sul.
B) Rio Branco.
C) Sena Madureira.
D) Brasileia.
E) Tarauacá.
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Fonte: http://pt.wikipedia.pra/wiki/Ficheirp:laarape 2.jpg. 05.10.2012

Sobre os igarapés, é incorreto afirmar que:

A) são cursos d’água amazônicos de quinta ordem, sazonais efêmeros, componentes primários de tributação de rios 
pequenos, médios e grandes.

B) os indígenas davam a denominação de igarapés ao que chamavam “caminho de canoa”.
C) durante muitos anos a população que vivia ao longo dos Igarapés estiveram fadados a viver com a solidão e com as 

sombras.
D) o igarapé é o local de onde se retira o peixe, a água de beber, a água para cozinhar das comunidades ribeirinhas.
E) os igarapés são um elemento característico da hidrografia das terras baixas florestadas da Amazônia brasileira.

30. Existe uma determinada região do Acre, que ocupa um relevo dissecado (em interflúvios tabulares), com a cobertura 
sedimentar cenozoica, com duas fisionomias vegetais: arbórea densa e arbustiva, constituindo a Sub-região das Áreas de 
Acumulação Inundáveis. A ocorrência nesta área de manchas de solo Podzol Hidromórfico limitou o desenvolvimento da 
vegetação, devido às características do solo.

Como é conhecida essa região?
A) Região de Mata de Igapó.
B) Região de Floresta Densa.
C) Região de Floresta Caducifólia
D) Região da Campinarana.
E) Região das Cactáceas.
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31 . Sobre os direitos e garantias fundamentais, previstos 
no art. 5o, da Constituição Federal de 1988, analise as 
afirmações abaixo.

1) O princípio da igualdade consiste na obrigação 
de se conferir tratamento semelhante a todos os 
cidadãos, daí se concluindo não ser possível, por 
exemplo, a instituição de requisitos diversos para 
aquisição de direitos entre homens e mulheres.

2) A Constituição Federal assegura o direito de 
resposta, proporcional ao agravo, o qual pode ser 
cumulado com indenização por dano material, 
moral ou à imagem.

3) é  inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

4) É vedada a prestação de assistência religiosa 
nas entidades públicas civis e militares de 
internação coletiva, uma vez que a República 
Federativa do Brasil consiste em Estado laico.

5) 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.

Estão corretas, apenas:

A) 1, 2 e 4.
B) 1, 3 e 5.
C) 2, 3 e 4.
D) 2, 3 e 5.
E) 1, 4 e 5.

32. Ainda sobre os direitos e garantias fundamentais, 
analise as seguintes proposições e assinale a 
alternativa incorreta.

A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que 
não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso á autoridade competente.

B) É plena a liberdade de associação para fins 
lícitos, vedada a de caráter paramilitar.

C) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou 
a permanecer associado.

D) A Constituição Federal determina expressamente 
que a propriedade deve atender a sua função 
social.

E) Ainda que diante de iminente perigo público, a 
autoridade pública não poderá usar de 
propriedade particular, sem que haja autorização 
expressa para tanto.

Cargo: Escrivão de Polícia Civil /  Nível Médio

33. Poderá ser objeto de deliberação a proposta de 
emenda à Constituição que vise abolir:

A) a forma federativa de Estado.
B) o voto direto, secreto, universal e periódico.
C) os direitos e garantias individuais.
D) fato gerador de tributo de competência da União.
E) a separação dos Poderes.

34. Na ordem sucessória da Presidência da República, 
depois do vice-presidente (no caso de impedimento 
deste para o exercício do cargo) será convocado para 
assumi-lo, segundo a Constituição Federal:

A) o procurador-geral da República.
B) o advogado-geral da União.
C) o presidente do Senado Federal.
D) o presidente da Câmara dos Deputados.
E) o presidente do Supremo Tribunal Federal.

35. São espécies normativas previstas na Constituição 
Federal de 1988 todas as alternativas abaixo, 
EXCETO:

A) o decreto legislativo.
B) o decreto lei.
C) a lei delegada.
D) a medida provisória.
E) a resolução.

36. Quanto aos direitos sociais do trabalhador, assinale a 
alternativa incorreta.

A) A Constituição Federal assegura ao trabalhador o 
direito de gozar repouso semanal remunerado, o 
qual, se houver expressa opção do empregado 
nesse sentido, deverá ocorrer, necessariamente, 
aos domingos.

B) A Constituição Federal garante â empregada 
gestante o direito à licença remunerada, pelo 
prazo de cento e vinte dias.

C) A Constituição Federal garante a irredutibilidade 
dos salários dos empregados privados, contudo 
traz como exceção a possibilidade de haver 
convenção ou acordo coletivo com a finalidade de 
reduzi-los.

D) A Constituição Federal garante aos trabalhadores 
o direito às férias, prevendo, inclusive, o aumento 
de um terço na remuneração normal no período 
em que o empregado gozar tal benefício.

E) A Constituição Federal veda a diferença de 
salários, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 
estado civil.
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37. São considerados brasileiros natos, EXCETO:

A) os nascidos no Brasil, de pais estrangeiros que 
não estejam a serviço de seu país.

B) os nascidos no Brasil, de pais brasileiros e avós 
estrangeiros.

C) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro a 
serviço da República Federativa do Brasil.

D) os originários de países de língua portuguesa 
com residência no Brasil por mais de um ano e 
reconhecida idoneidade moral.

E) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, 
desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir no 
Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira.

38. São privativos de brasileiro nato todos os cargos 
abaixo, EXCETO o de:

A) Presidente da República.
B) Vice-presidente da República.
C) Presidente da Câmara dos Deputados.
D) Senador da República.
E) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

39. Acerca dos direitos políticos, analise as seguintes 
assertivas e marque a alternativa incorreta.

A) Os analfabetos, embora possam votar -  não lhes 
é obrigatório, não podem se candidatar a cargo 
eletivo.

B) Para os maiores de setenta ano, o voto é 
facultativo.

C) Apenas podem se candidatar a cargos eletivos, 
os brasileiros natos ou naturalizados.

D) Constitui condição de elegibilidade o domicilio 
eleitoral na circunscrição para a qual se postula 
cargo eletivo.

E) A filiação partidária é requisito facultativo para a 
candidatura a cargos eletivos.

40. Sobre o regramento constitucional relativo aos partidos 
políticos, analise as seguintes opções e marque a 
assertiva correta.

A) É possível a criação de partido politico que limite 
sua abrangência apenas a determinado Estado 
da federação.

B) É vedado aos partidos políticos o recebimento de 
recursos financeiros de entidades estrangeiras.

C) Para o funcionamento de partido político é 
necessário apenas seu registro junto ao Cartório 
de Registro de Pessoas Jurídicas.

D) Considerando que na lógica do regime 
democrático está implícita a soberania dos 
partidos políticos, é correto afirmar-se que é 
dispensável a estes a prestação de contas a 
qualquer órgão.

E) A Constituição Federal possibilita aos partidos 
políticos utilizarem organização de caráter 
paramilitar.

41 . Dentre os órgãos abaixo, assinale aquele que não 
integra a área de Segurança Pública, nos termos, da 
Constituição Federal.

A) Polícia Ferroviária Federal.
B) Policia Rodoviária Federal.
C) Polícia Militar.
D) Corpo de Bombeiros Militar.
E) Ministério Público.

42. Assinale a alternativa que apresenta o órgão ao qual a 
Constituição Federal incumbiu a execução de 
atividades de defesa civil.

A) Policia Civil.
B) Corpo de Bombeiros Militar.
C) Guarda Municipal.
D) Ministério Público.
E) Policia Militar.

43. São características do Tribunal do Júri previstas pela 
Constituição da República todas as alternativas 
abaixo, EXCETO:

A) a competência para julgamento de todos os 
crimes contra a pessoa.

B) o sigilo das votações.
C) a soberania dos veredictos.
D) a plenitude de defesa.
E) a ampla defesa e o contraditório efetivos.

44. Sobre as penas aplicadas no Direito brasileiro, analise 
as seguintes afirmativas e assinale a alternativa 
incorreta.

A) No caso de o Brasil haver declarado guerra 
contra outro Pais, é possível a cominação de 
pena de morte a brasileiro nato.

B) A pena de morte para os crimes comuns não 
pode ser instituída, ainda que através de Lei 
formal, uma vez que tal iniciativa fere cláusula 
pétrea da Constituição Federal.

C) É possível a instituição de pena de trabalhos 
forçados -  a exemplo do que ocorre com a 
prestação, por condenados, de serviços em 
hospitais ou escolas -  em substituição a penas 
restritivas de liberdade.

D) A Constituição Federal proibe a instituição de 
pena perpétua.

E) A pena de banimento é vedada expressamente 
pela Constituição da República.
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45 . Sobre a retroatividade da Lei Penal, é correto afirmar 
que:

A) caso haja a descriminalização de determinada 
conduta, serão beneficiados aqueles que a 
cometeram, ainda que tal prática tenha ocorrido 
em data anterior à revogação da lei 
incriminadora.

B) àquele que tenha cometido determinada conduta 
e esta tenha sido prevista como crime apenas em 
data posterior à prática do ato é possível a 
aplicação da penalidade, desde que a ação seja 
proposta dentro do prazo prescricional.

C) a retroatividade da Lei Penal ocorre tanto em 
beneficio quanto em desfavor do réu.

D) o regramento constitucional relativo à
retroatividade da Lei Penal segue o axioma 
jurídico in dúbio pro societate.

E) os benefícios da retroatividade da Lei Penal não 
podem ser aplicados em casos de crimes punidos 
com pena de reclusão.

46 . Analise as seguintes afirmativas e assinale a 
alternativa correta.

A) Considera-se o momento do crime aquele em 
que foi atingido o resultado delituoso, sendo 
irrelevante a data em que tenha sido praticada a 
ação.

B) Embarcação pública a serviço do governo 
brasileiro, uma vez tendo ingressado em território 
estrangeiro, passa a ser considerada, para 
efeitos penais, extensão deste.

C) Ninguém pode ser punido por fato que lei 
posterior deixa de considerar crime, cessando em 
virtude dela a execução e os efeitos penais da 
sentença condenatória.

D) Considera-se lugar do crime apenas aquele onde 
ocorreu a ação, sendo irrelevante o local do 
resultado.

E) A sentença penal estrangeira não pode produzir 
qualquer efeito jurídico no território brasileiro.

47 . Maria, empregada de uma rede de supermercados, 
subtraiu, conscientemente, de forma furtiva, a quantia 
de R$ 17,00 (dezessete reais), em espécie, do caixa 
da loja em que trabalha. Descoberta tal prática, foi 
oferecida denúncia, mas, em sentença, a ré foi 
absolvida. Pode-se concluir, acerca dos fatos 
narrados, que Maria foi beneficiada pela aplicação do 
principio do(a):

A) actio libera in causa.
B) in dubio pro reo.
C) presunção de inocência.
D) insignificância.
E) retroatividade da lei mais benéfica.

48. Nos termos da Constituição Federal, pode-se
considerar alguém culpado a partir:

A) do envio, por parte da autoridade policial, do 
inquérito policial, com conclusão da prática de 
crime, ao Ministério Público.

B) do oferecimento de denúncia por parte do 
Ministério Público.

C) da publicação, no Diário Oficial, de sentença 
penal condenatória.

D) do trânsito em julgado de condenação penal 
imposta em sentença ou acórdão.

E) do primeiro dia subsequente ao término do prazo 
para ajuizamento de ação rescisória contra 
condenação penal imposta em sentença ou 
acórdão.

49. Quanto à classificação dos delitos, é correto afirmar-se
que o sequestro caracteriza-se como crime:

A) comum, permanente e unissubsistente.
B) comum, permanente e plurissubsistente.
C) comum, instantâneo e unissubsistente.
D) próprio, instantâneo e plurissubsistente.
E) próprio, permanente e unissubsistente.

50. Analise as seguintes assertivas, e assinale a
alternativa correta.

A) Quanto às teorias sobre a conduta penal, a 
doutrina formulou basicamente três correntes: a 
teoria causalista, a teoria social e a teoria 
moderada.

B) A relação de causalidade é definida, 
doutrinariamente, como o evento, natural ou 
humano, que não possua qualquer ligação com o 
resultado criminoso, sendo, pois, atribuído ao 
acaso.

C) A análise da tipicidade consiste na verificação 
quanto à periculosidade do agente frente à 
sociedade, quando, pois, o juiz indica ser 
necessária ou não a reprimenda penal.

D) Aquele que atua com negligência pratica o crime 
sob a forma do dolo eventual.

E) Para a caracterização do crime culposo exige-se, 
dentre outros requisitos, a conduta inicial 
voluntária, a violação de dever de cuidado e a 
previsibilidade objetiva do resultado.
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51 . Constituem circunstâncias que excluem a ilicitude de 
conduta descrita na lei penal como típica, todas as 
alternativas abaixo, EXCETO:

A) a legitima defesa.
B) o estado de necessidade.
C) a ausência de culpabilidade do agente.
D) o estrito cumprimento de dever legal.
E) o exercício regular de direito.

52. Aquele que assume os riscos de produzir o resultado 
criminoso pratica o delito sob a modalidade de:

A) culpa consciente.
B) culpa inconsciente.
C) dolo direto.
D) dolo eventual.
E) preterdolo.

53. Analise as seguintes hipóteses.

1) Agente que pratica o crime sob o estado de 
emoção ou paixão.

2) Agente que pratica o crime sob o estado de 
embriaguez culposa.

3) Agente que pratica o crime sob o estado de 
embriaguez fortuita completa.

4) Agente que, por desenvolvimento mental 
incompleto, era, ao tempo da ação, inteiramente 
incapaz de entender o caráter il feito do fato.

São causas que conduzem à inimputabilidade penal 
as descritas nos itens:

A) 1 e 2.
B) 1 e 3.
C) 2 e 4.
D) 2 e 3.
E) 3e4.

54. Sobre o crime de homicídio, assinale a alternativa 
correta.

A) Incorre na pena prevista para o homicídio aquele 
que auxilia alguém a matar-se, por exemplo, 
emprestando-lhe arma de fogo.

B) Constitui hipótese de qualificadora do homicídio 
ter este sido cometido de forma premeditada.

C) Inexistindo, no Código Penal, a previsão para a 
modalidade culposa do homicídio, apenas incide 
na pena a ele cominada aquele que o pratica com 
dolo, direto ou eventual.

D) É qualificado o homicídio quando o agente o 
pratica para ocultar outro crime.

E) É isento de pena quem pratica o homicídio sob o 
domínio de violenta emoção, logo em seguida a 
injusta provocação da vítima.

55. Sobre outros crimes contra a pessoa, assinale a 
alternativa correta.

A) A pena prevista para um médico que provoque o 
aborto, fora das hipóteses legalmente admitidas, 
em gestante que o consente é maior para aquele 
do que para esta.

B) O crime de infanticídio é caso típico de delito 
comum, uma vez que não exige qualquer 
condição específica do agente.

C) O aborto é punido, em qualquer caso, pela 
legislação penal.

D) A lesão corporal seguida de morte é exemplo 
clássico de crime de homicídio praticado com 
dolo eventual, no qual, embora o agente não 
deseje matar a vítima, assume o risco da 
produção do resultado morte.

E) No caso de lesões corporais recíprocas, é lícito 
ao juiz isentar os agentes de pena, 
independentemente da gravidade das lesões.

56. Sobre os crimes contra a honra, assinale a alternativa 
correta.

A) A calúnia consiste em imputação a alguém de 
fato ofensivo à sua reputação.

B) Incorre nas penas previstas para o crime de 
difamação aquele que atribui a alguém a prática 
de crime.

C) O querelado que, antes da sentença, se retrata 
cabalmente da calúnia, fica isento de pena.

D) Os crimes contra a honra serão objeto, em regra, 
de ação penal pública incondicionada.

E) O fato de a ofensa haver sido irrogada em juízo, 
na discussão da causa, pela parte ou por seu 
procurador é irrelevante para a punição daquele 
que comete os fatos previstos na Lei Penal como 
crime de difamação.

57. O tipo penal assim descrito: "constranger alguém com 
o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função" constitui o crime de:

A) estupro.
B) atentado violento ao pudor.
C) racismo.
D) corrupção de menores.
E) assédio sexual.
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58. Numa avenida de grande circulação de pessoas, João, 
valendo-se do uso de arma de brinquedo, utilizada 
para ameaçar de morte Maria, tentou subtrair desta a 
bolsa que ela carregava. Tal ação foi, entretanto, 
impedida por dois policiais militares que passavam 
pelo local.

Acerca dos fatos hipotéticos acima narrados, assinale 
a alternativa que contém apenas conclusões corretas 
sobre o caso.

A) João cometeu tentativa do crime de furto e o uso 
da arma, embora seja de brinquedo, implica 
aumento de sua pena, nos termos do Código 
Penal.

B) João cometeu a tentativa do crime de furto e o 
uso da arma de brinquedo não implica aumento 
de sua pena, consoante a atual jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

C) João cometeu tentativa do crime de roubo e o 
uso da arma, embora seja de brinquedo, implica 
aumento de sua pena, nos termos do Código 
Penal.

D) João cometeu a tentativa do crime de roubo e o 
uso da arma de brinquedo não implica aumento 
de sua pena, consoante a atual jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

E) A hipótese narrada é exemplo típico de crime 
impossível, o qual não se consumou por 
circunstância alheia à vontade do agente.

59. Aquele que omite, em documento público, declaração 
que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante, pratica a conduta 
prevista no tipo penal de:

A) falsidade ideológica.
B) falsificação de documento particular.
C) corrupção passiva.
D) falsificação do selo ou sinal público.
E) supressão de documento.

60. “Apropriar-se, o funcionário público, de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 
que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio”. Trata-se da definição legal 
do tipo penal de:

A) concussão.
B) corrupção ativa.
C) tráfico de influência.
D) prevaricação.
E) peculato.

61. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa
incorreta.

A) Nos crimes de ação pública incondicionada o 
inquérito policial deve ser iniciado de oficio.

B) Do despacho que indeferir o requerimento de 
abertura de inquérito caberá recurso para o chefe 
de Policia.

C) O inquérito, nos crimes em que a ação pública 
depender de representação, não poderá sem ela 
ser iniciado.

D) A autoridade policial, ao final do inquérito, 
fundamentará suas conclusões, podendo, dentre 
outras providências, mandar arquivar autos do 
inquérito.

E) Nos crimes de ação privada, a autoridade policial 
somente poderá proceder a inquérito a 
requerimento de quem tenha qualidade para 
intentá-la.

62. Sobre a ação penal, assinale a alternativa, incorreta.

A) A representação do ofendido para propositura de 
ação penal condicionada a tal manifestação será 
irretratável, depois de oferecida a denúncia.

B) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a 
iniciativa do Ministério Público, nos casos em que 
caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, 
informações sobre o fato e a autoria e indicando 
o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

C) Se o ofendido for menor de 21 (vinte e um), o 
direito de queixa somente poderá ser exercido 
por seu representante legal.

D) Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para 
representá-lo caberá intentar a ação privada.

E) O direito de representação poderá ser exercido, 
pessoalmente ou por procurador com poderes 
especiais, mediante declaração, escrita ou oral, 
feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à 
autoridade policial.
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63. Analise as seguintes assertivas.

1) A queixa apresentada contra apenas um dos 
autores do crime não impõe qualquer efeito 
jurídico sobre os demais participantes do delito.

2) A queixa, ainda quando a ação penal for privativa 
do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério 
Público, a quem caberá intervir em todos os 
termos subsequentes do processo.

3) Em qualquer fase do processo, o juiz, se 
reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará- 
lo de oficio.

4) O perdão concedido a um dos querelados 
aproveitará a todos, sem que produza, todavia, 
efeito em relação ao que o recusar.

5) O Ministério Público poderá desistir da ação 
penal, desde que apresente os fundamentos para 
tal providência.

Estão corretas, apenas:

A) 1, 2 e 4.
B) 1, 3 e 5.
C) 2, 3 e 4.
D) 2, 3 e 5.
E) 1, 4 e 5.

64. Dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 157,
capute§  1o:

"Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser 
desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em violação a normas 
constitucionais ou legais.
§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas 
das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de 
causalidade entre umas e outras, ou quando as 
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte 
independente das primeiras”.

O disposto no § 1o acima transcrito expressa 
orientação do(a):

A) princípio da livre convicção do juiz.
B) princípio do in dubio pro reo.
C) teoria do ônus da prova.
D) princípio da máxima efetividade constitucional.
E) teoria da árvore dos frutos envenenados.

65. Nos termos da Lei n° 8.112/1990, em sua atual 
redação, todas as alternativas abaixo são 
consideradas formas de provimento de cargo público, 
EXCETO a:

A) nomeação.
B) readaptação.
C) ascensão.
D) reintegração
E) recondução.

66. O Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia 
federal instituída para realização de serviço público, é 
exemplo de:

A) centralização administrativa, na medida em que 
se pode observar que o próprio Estado está 
prestando o serviço público.

B) descentralização administrativa, uma vez que o 
Poder Público criou um ente, dotado de 
personalidade jurídica própria, para a execução 
de serviço público.

C) desconcentração administrativa, considerando 
que o órgão criado desempenhará, de forma 
autônoma, o serviço público.

D) hierarquização administrativa, posto que, embora 
o INSS detenha personalidade jurídica própria, o 
serviço executado é de titularidade da União, 
podendo, a qualquer tempo, regressar ao ente 
originário.

E) hiperconcentração administrativa, a notar-se pelo 
fato de que a União deveria, considerando o alto 
nível de comprometimento da estrutura de seus 
entes, repassar à atividade privada tal serviço.

67. Considerando o que dispõe a Lei n° 8.112/1990, 
analise as seguintes afirmativas e assinale a 
alternativa incorreta.

A) Não se abrirá novo concurso enquanto houver 
candidato aprovado em concurso anterior com 
prazo de validade não expirado.

B) O servidor estável ou em estágio probatório 
somente perderá o cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado.

C) Reversão é o retorno à atividade de servidor 
aposentado.

D) Não poderá reverter o aposentado que já tiver 
completado setenta anos de idade.

E) Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido 
ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com 
ou sem mudança de sede.

68. A doutrina administrativista brasileira aponta que, 
como regra, os atos administrativos possuem os 
seguintes atributos, EXCETO a:

A) insindicabilidade.
B) imperatividade.
C) autoexecutoriedade.
D) presunção de legitimidade.
E) tipicidade.
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69. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 
8.069/1990), assinale a alternativa correta.

A) Considera-se criança, nos termos da referida 
norma, a pessoa com idade de até dez anos e 
adolescente aquele cuja idade esteja 
compreendida entre dez e dezoito anos.

B) Ao maior de dezesseis e menor de dezoito anos 
pode ser aplicada pena de prisão, desde que se 
trate de crime definido como hediondo pela 
legislação penal.

C) Podem adotar os maiores de dezoito anos, 
independentemente do estado civil, desde que 
não sejam ascendentes ou irmãos do adotando e 
que sejam pelo menos dezesseis anos mais 
velhos que este.

D) É licita a adoção de criança por seu avô, desde 
que se comprove a miserabilidade dos pais 
biológicos.

E) É proibido, aos menores de dezoito anos, o 
trabalho, sendo permitido, a partir de tal idade, 
até os vinte anos, apenas sob a condição de 
aprendiz.

70. Sobre a Lei n° 4.898/1965, a qual trata do abuso de 
autoridade, analise as seguintes assertivas e assinale 
a alternativa incorreta.

A) Constitui uma das hipóteses de abuso de 
autoridade o atentado à liberdade de associação.

B) Pratica abuso de autoridade o delegado que 
deixa de comunicar, imediatamente, ao juiz 
competente a prisão ou detenção de alguém.

C) O agente público que comete abuso de 
autoridade está sujeito a ser demitido do cargo 
que ocupa, a depender da gravidade da conduta 
ilícita.

D) Eventual punição sofrida por agente público em 
razão de cometimento de abuso de autoridade 
não constará de sua ficha funcional, tendo em 
vista que tal prática atentaria contra a dignidade 
do servidor público.

E) O processo administrativo tendente à apuração 
de abuso de autoridade não poderá ser 
sobrestado para o fim de aguardar a decisão da 
ação penal ou civil.

71. A Lei de Combate às Drogas (Lei n° 11.343/2006) 
prevê a aplicação de algumas penalidades ao usuário 
de substâncias entorpecentes, definido legalmente 
como aquele que traz consigo, para consumo pessoal, 
drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. Entre tais 
medidas não está incluída a pena de:

A) reclusão.
B) advertência sobre os efeitos das drogas.
C) prestação de serviços à comunidade.
D) medida educativa de comparecimento a 

programa ou curso educativo.
E) admoestação verbal do juiz.

72. São considerados crimes hediondos, nos termos da 
Lei n° 8.072/1990, todos os abaixo, EXCETO:

A) homicídio qualificado.
B) latrocínio.
C) estupro.
D) epidemia com resultado morte.
E) roubo com uso de arma de fogo.

73 . Sobre a Lei n° 10.826/2003, conhecida como o 
Estatuto do Desarmamento, assinale a alternativa 
incorreta.

A) É obrigatório o registro de qualquer arma de fogo 
no órgão competente para tal finalidade.

B) Para adquirir arma de fogo de uso permitido o 
interessado deverá, além de declarar a efetiva 
necessidade, atender a requisitos legais 
expressos na lei de regência da matéria.

C) Aos integrantes das Forças Armadas é lícito, em 
razão do cargo que ocupam, o porte de arma de 
fogo.

D) Os integrantes da guarda municipal detêm, 
apenas, em razão do cargo que ocupam, 
habilitação para porte de arma de fogo.

E) A simples posse de arma de fogo de uso restrito 
é crime previsto na Lei n° 10.826/2003.

74 . O crime de tortura, definido pela Lei n° 9.455/1997, 
possui como causa especial de aumento de pena 
(majoração de um sexto a um terço) ser o delito 
cometido contra grupos específicos de pessoas. Não 
constitui, entretanto, hipótese de agravamento da 
pena, quando o crime for praticado contra:

A) mulher.
B) criança.
C) portador de deficiência física.
D) maior de sessenta anos.
E) portador de deficiência mental.

75 . Todas as alternativas abaixo são medidas de proteção 
à mulher previstas na Lei n° 11.340/2006, EXCETO:

A) a prestação de alimentos provisionais.
B) a proibição do agressor à prática de 

determinadas condutas.
C) o afastamento compulsório do lar, por parte do 

agressor.
D) a restrição do porte de arma do agressor.
E) o banimento do agressor para outro país.
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76. Sobre a prisão temporária, prevista na Lei n° 
7.960/1989, assinale a alternativa incorreta.

A) A prisão temporária possui como requisito sua 
imprescindibilidade para as investigações do 
inquérito policial.

B) A prisão temporária possui como requisito que o 
indiciado não tenha residência fixa.

C) Atendidos os demais requisitos legais, é cabivel a 
prisão temporária na hipótese de investigação de 
homicídio doloso.

D) A prisão temporária possui como prazo máximo 
noventa dias, prorrogáveis por igual período.

E) A prisão temporária somente poderá ser 
executada depois da expedição de mandado 
judicial.

77. Todas as alternativas abaixo constituem 
características do procedimento previsto pela Lei n° 
9.099/1995, a qual instituiu os Juizados Especiais 
Criminais, EXCETO:

A) a oralidade.
B) a economia processual.
C) a formalidade processual.
D) a competência para julgamento das infrações de 

menor potencial ofensivo.
E) a celeridade.

78. Consoante os termos da Lei Orgânica da Polícia Civil 
do Acre (Lei Complementar Estadual n° 129/2004 e 
suas alterações), constitui órgão superior componente 
da estrutura básica da Polícia Civil do Acre:

A) a Diretoria Executiva.
B) as unidades policiais.
C) o Departamento de Policia da Capital.
D) o Instituto de Criminalística.
E) o Instituto Médico-Legal.

79. Sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado do Acre (Lei Complementar Estadual n° 
39/2003), é incorreto afirmar que:

A) tal norma se aplica aos servidores pertencentes a 
qualquer dos Poderes do Estado do Acre.

B) constituem requisitos para assunção de cargo 
público, nos termos da norma acima citada, a 
idade mínima de dezoito anos, aptidão fisica e 
mental e a quitação com as obrigações militares 
e eleitorais.

C) a nomeação, em caráter efetivo, para cargo de 
carreira, desde que atendidos os requisitos 
legais, pode decorrer de livre indicação da 
autoridade competente.

D) não se abrirá novo concurso enquanto houver 
candidato aprovado em concurso anterior com 
prazo de validade não expirado.

E) a posse em cargo público pode dar-se mediante 
procuração específica.

80. Acerca do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração
(PCCR) dos servidores da Polícia Civil do Estado do
Acre (Lei Estadual n° 2.250/2009 e suas alterações),
assinale a alternativa incorreta.

A) O PCCR é um instrumento das ações específicas 
do desenvolvimento e da valorização dos 
servidores da polícia civil.

B) O PCCR visa prover a polícia civil com uma 
estrutura de cargos e carreiras organizados, 
observando-se os princípios legais, com a 
finalidade de assegurar a continuidade 
administrativa e a efetividade do serviço público.

C) Para os cargos de agente, escrivão, perito 
criminal, perito papilocopista e auxiliar de 
necropsia exige-se escolaridade de nível médio.

D) Para os cargos de delegado e de perito médico- 
legista exige-se escolaridade de nível superior.

E) Durante o estágio probatório, o servidor nomeado 
para cargo que compõe o quadro de pessoal não 
poderá ser afastado da sua unidade de lotação 
inicial.
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