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REDAÇÃO 
 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
 

1. Elabore uma redação de, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas, usando o espaço próprio na Folha de 
Redação. 

2. Faça uma revisão do seu texto antes de passá-lo à folha definitiva. 
3. Na sua redação, você deve: 

- ocupar as linhas de uma até a outra margem, observando o espaçamento adequado entre as palavras e 
respeitando os parágrafos; 
- utilizar linguagem clara, seguir as normas do português-padrão, redigir com letra legível e usar somente caneta de 
tinta azul ou preta. 

4. Não será aceita redação em versos. 
5. Qualquer redação, por mais bem feita que esteja, terá nota zero se fugir, completamente, da orientação proposta. 
 
 

TEMA DA REDAÇÃO 
 
 Considerando a descrição de atribuições do cargo de Delegado de Polícia, apresentadas no Anexo I do           
Edital n0 004/2005 deste concurso, mais especificamente no que se refere aos itens: 
 

⇒ Planejar, coordenar e dirigir as atividades policiais e de segurança na área de ação da Delegacia, 
objetivando a prevenção criminal, a localização de focos de criminalidade e as providências repressivas 
penais inerentes a estas atividades (item 3). 

 

⇒ Zelar pela manutenção da ordem pública, observância das leis, dos bons costumes, contribuindo para a 
tranqüilidade na área de atuação da Delegacia (item 6).  

 

  Escreva uma redação em que você argumente como entende que se possa: 
 

  “Manter a mais estreita integração com o Poder Judiciário (...)?” (item 46). 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / SANTA CATARINA 
 
01. Durante boa parte dos séculos XIX e XX, já fazendo parte do Império, e depois da República Brasileira, Santa 
Catarina passou por novas fases de povoamento e ocupação do território. O mapa abaixo ilustra parte desse 
processo colonizador. 
 

Sobre o exposto, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ Os afro-descendentes estão presentes de forma 
expressiva em muitas regiões de Santa Catarina, 
apesar do latifúndio escravista não ter sido a 
regra da ocupação econômica da província. 

Italiana

Alemã

Eslava

Áreas de Colonização

Fonte: DGCE/SC
 

Fonte: SANTOS Sílvio Coelho, Nova História de Santa Catarina. 4 
ed, Florianópolis: Terceiro Milênio, 1988. p. 79. 

 B ⇒ O Vale do Rio Itajaí, especialmente Blumenau e a 
região de Joinville, se tornaram os principais 
núcleos de ocupação alemã em Santa Catarina. 
Além da agricultura, essas regiões iniciaram 
algumas das principais indústrias, até hoje 
presentes no estado. 

 C ⇒ A colonização do Oeste catarinense ocorreu após 
o desfecho da Guerra do Contestado. Os 
caboclos foram expulsos da região e substituídos 
por imigrantes alemães e italianos que fugiam da 
guerra na Europa e foram trazidos por compa-
nhias privadas, inglesas e norte-americanas, que 
desejavam utilizar essa mão-de-obra para a 
construção de uma estrada de ferro. 

 D ⇒ Em muitas regiões do Sul e do Oeste de Santa 
Catarina, o grupo de povoadores predominante 
foi de origem italiana. Até a atualidade, essas 
regiões possuem traços da cultura italiana 
original. 
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02. A ocupação e a exploração do território catarinense no período colonial tiveram características diferentes de 
outras regiões do Brasil.  
 

  Sobre esse processo, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ A imigração estrangeira alemã e italiana iniciou no final do período colonial pelo fato de Santa Catarina ser 
uma região com poucos recursos para compra de escravos e necessitar de abundante mão-de-obra para 
a ocupação dos principais vales do interior. 

 B ⇒ A imigração açoriana, a partir de meados do século XVIII, foi um projeto colonizador que privilegiava a 
ocupação do território, a pesca e a agricultura de subsistência, diferente do que ocorria em muitas das 
regiões do Brasil, onde predominava o latifúndio escravista exportador. 

 C ⇒ As culturas indígenas originais de Santa Catarina sofreram contínua e crescente pressão dos povoadores 
brancos. Muitos dos grupos autóctones foram extintos, outros, resistiram até a ocupação completa do 
estado por novas levas de colonização nos séculos XIX e XX. 

 D ⇒ A região do planalto serrano catarinense teve inicialmente uma ocupação paulista, em função das 
atividades ligadas à pecuária. 

 
 
03. O catarinense Vítor Meirelles tem seu nome marcado na história da pintura brasileira.  
 

  Acerca de suas obras, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ Durante o período imperial morou na Europa, onde realizou diversos estudos sobre pintura e conheceu a 
produção de renomados artistas. 

 B ⇒ "A primeira Missa no Brasil" é um quadro amplamente reproduzido em livros de história e seu original se 
encontra no Rio de Janeiro. 

 C ⇒ Durante a Guerra do Paraguai, Vítor Meirelles foi até o conflito, a bordo de um navio brasileiro, realizando 
estudos que culminaram na obra: "Batalha Naval do Riachuelo". 

 D ⇒ Seu estilo artístico, crítico e contestador afrontou os interesses do governo imperial. 
 
 
04. Sobre a economia catarinense na atualidade, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ Na região Oeste a agroindústria tem dominado as atividades econômicas. 

 B ⇒ Em São Francisco do Sul encontra-se o porto responsável por todo o escoamento da produção catari-
nense, voltada para o mercado externo. 

 C ⇒ Na região Norte as indústrias de motores e peças de metal-mecânica são destaques, inclusive na área de 
exportação. 

 D ⇒ A produção de pisos e cerâmica impulsiona a economia da região Sul e também da região do Vale do Rio 
Tijucas. 

 
 
05. Quanto às características da sociedade catarinense, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ Culturalmente diversa, a sociedade catarinense possui origens étnicas diferentes e tradições distintas. Isso 
enriquece e amplia as possibilidades de inserção do Estado no país. 

 B ⇒ Muitas das principais cidades de Santa Catarina têm uma população pequena ou mediana, se comparadas 
às grandes metrópoles brasileiras. 

 C ⇒ A economia catarinense se destaca no cenário nacional por ser o principal pólo de tecnologia do país nas 
áreas de informática e de telecomunicações. 

 D ⇒ É um dos menores e menos populosos estados do Sul e Sudeste do Brasil.  Em contrapartida, Santa 
Catarina possui altos índices de renda per capita, educação e longevidade, quando comparada aos 
demais estados brasileiros. 

 
 



06. Os historiadores catarinenses Walter Piazza e Laura Hübener assim se referem ao legado da cultura 
portuguesa: 
 

“Grande foi o elenco de manifestações da cultura popular transplantada dos Açores para o litoral catarinense. 
Alinham-se as técnicas de pesca, o folguedo do ‘boi-na-vara’, o ‘carro-de-bois’, a olaria utilitária e decorativa, a 
‘renda-de-bilro’, o ‘pão-por-Deus’ - como manifestação da literatura popular -, as danças (geralmente denominadas 
de fandangos), as festividades do ciclo do Divino Espírito Santo além, evidentemente, do grande substrato 
lingüístico, no qual se apoiaram e se aculturaram os demais grupos que se instalaram, principalmente no litoral 
catarinense.”                PIAZZA, Walter; HUBENER, Laura. Santa Catarina: história da gente. 5. ed. Florianópolis: Editora Lunardelli 2001. 
 
 Sobre essa questão, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ Tanto os folguedos quanto as expressões aqui introduzidas pelos colonizadores ainda estão muito 
presentes nas falas, danças e outras formas de manifestações populares na Ilha de Santa Catarina. 

 B ⇒ A cultura açoriana foi muito presente no litoral de Santa Catarina, porém, com a expansão da economia do 
turismo no litoral, essas expressões culturais perderam espaço para as mais globalizadas, chegando a 
desaparecer. 

 C ⇒ Além das expressões culturais explicitadas no texto, pode-se também incluir a Farra do Boi, e “mofas com 
a pomba na balaia” como resultantes da manifestação da presença açoriana no litoral. 

 D ⇒ Para os autores do texto, a importância da cultura açoriana está na influência sobre aqueles que se 
instalaram em Santa Catarina, principalmente no litoral. 

 
 
07. O mapa abaixo destaca os principais eixos econômicos de Santa Catarina.  
 

Joinville

Jaraguá    do Sul

Blumenau Itajaí

BrusqueRio do Sul

Imbituba

Lauro Müller

Tubarão
Siderópolis

Cricíuma

Urubici

Lages

Curitibanos

Campos Novos

Concórdia

S. Miguel D'Oeste

Itapiranga Chapecó Seara Joaçaba
Videira

Caçador

Porto União
Canoinhas

R. Negrinho

Mafra S. Bento do 
  Sul

Ibirama

SANTA CATARINA
EIXOS PREDOMINANTES DE

INDÚSTRIAS PREDOMINANTES

LEGENDA

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

 
Fonte: LAGO, Paulo F. Gente da terra catarinense: desenvolvimento e educação 

ambiental. Florianópolis: Ed. da UFSC/FCC Edições/Lunardelli/UDESC, 1988. 
 
  Sobre essa temática, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ O eixo 4, linha tracejada e pontilhada, envolve as cidades de Joaçaba, Chapecó, Concórdia e Seara, dentre 
outras, e se destaca pelo processo de integração entre a pequena produção e os complexos agroindustriais. 

 B ⇒ O eixo 1, linha contínua, que envolve as cidade de Blumenau, Jaraguá do Sul e Joinville, apresenta-se 
como o principal eixo econômico catarinense, com destaque para o setor metal-mecânico, têxtil e os dois 
dos principais pólos tecnológicos do estado. 

 C ⇒ O eixo 3, linha tracejada, vai de Criciúma a Imbituba, se destaca pelas atividades econômicas do setor 
cerâmico, produção de plásticos descartáveis (maior produtor nacional), além da produção carbonífera 
usada na produção de energia termoelétrica. 

 D ⇒ O eixo 2, linha pontilhada, se estende do planalto norte ao planalto sul, envolvendo as cidades de Lages, 
Curitibanos e Canoinhas e se constitui no eixo dinâmico do estado catarinense, com a exploração e 
beneficiamento da madeira, retirada das formações florestais originais ainda existentes. 
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08. Analise o mapa da divisão microrregional de Santa Catarina a seguir. 
 

Oeste - SC

Serrana

Sul - SC

Vale do Itajaí

Norte - SC

Florianópolis

  
Fonte: mapa adaptado a partir do software Tabwin (www.datasus.gov.br) 

Oeste - SC

Serrana

Sul - SC

Vale do Itajaí

Norte - SC

Florianópolis

  
Fonte: mapa adaptado a partir do software Tabwin (www.datasus.gov.br) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Considerando a divisão microrregional e os conhecimentos a respeito do estado, a alternativa correta é: 
 

 A ⇒ Lages, fundada em 1771, é a principal cidade da Região Serrana e tem sua origem ligada à economia de 
gado, deslocado de Sorocaba, em São Paulo, para o Rio Grande do Sul, cujo roteiro era conhecido como 
o caminho dos tropeiros. 

 B ⇒ No Sul catarinense, cujo centro regional é a cidade de Criciúma, as áreas de colonização eram 
fundamentalmente privadas, não existindo nenhuma participação das iniciativas oficiais. 

 C ⇒ A região Norte tem como centro regional a cidade de Joinville, segundo pólo industrial do estado e a 
segunda maior cidade em termos populacionais. Dentre outros fatores, a existência de carvão foi destaque 
na sua economia. 

 D ⇒ O Oeste catarinense é a região de colonização mais antiga, produto da expansão de excedentes 
populacionais vindos do Rio Grande do Sul. Tem em Chapecó e Concórdia dois dos principais centros 
regionais. 

 
 
09. Analise o texto a seguir. 
 

            A industrialização catarinense            Armen Mamigonian 
 

 “Por volta de 1960 era voz corrente atribuir a industrialização do Sul do Brasil à riqueza artesanal da região (...), 
nem toda indústria sulista nasceu do artesanato (têxtil, por ex.), nem todo artesanato se transformou em indústria 
(charutos do Vale do Itajaí e o artesanato têxtil açoriano, por ex.). De qualquer modo a riqueza das áreas de 
colonização alemã e italiana no Rio Grande do Sul e Santa Catarina constituiu um fundamento importante do 
processo de industrialização. 
 (...) O ponto de partida deve ser o tipo de sociedade que se organizou nas áreas de colonização no Sul do 
Brasil: tratou-se do estabelecimento de milhares de pequenos agricultores independentes, artesãos, operários, 
pequenos comerciantes, que já praticavam uma significativa divisão social do trabalho (...) a partir da origem 
européia, já em processo de industrialização”.                                                      Fonte: Atlas Geográfico de Santa Catarina. 
 

 De acordo com o texto, a alternativa correta é: 
 

 A ⇒ O autor não considera importante o papel desempenhado pelos imigrantes alemães, italianos e açorianos 
no processo de industrialização catarinense, em particular, e do Sul do Brasil, no geral. 

 B ⇒ Depreende-se do texto que a industrialização catarinense tem como fonte primária o artesanato praticado 
pelo imigrante alemão e italiano, bem como aquele desenvolvido pelos açorianos que para essa região se 
deslocaram. 

 C ⇒ Para o autor, as formas econômicas artesanais se transformaram em atividades industriais, sendo 
exemplos pujantes o artesanato têxtil açoriano e a economia tabagista do Vale do Itajaí, além daquelas 
desenvolvidas no vizinho estado do Rio Grande do Sul. 

 D ⇒ O autor do texto discorda de que a industrialização do Sul do Brasil tenha se dado pela “riqueza artesanal 
da região”, afirmando que ela teve como origem “uma significativa divisão social do trabalho”, praticada na 
região pelos imigrantes. 
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10. Em Santa Catarina, o crescimento econômico deixou marcas profundas de degradação ambiental, nas mais 
diferentes regiões do estado.  
 

  Sobre essa temática, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ No Sul catarinense, além da exploração de carvão, que deixou marcas na paisagem natural, atualmente a 
expansão da rizicultura tem provocado danos aos meios hídricos da região, pelo uso de água das bacias 
hidrográficas. 

 B ⇒ Do Vale do Rio do Peixe em direção à fronteira com a República da Argentina, conhecida como o espaço 
agroindustrial, a degradação das bacias hidrográficas é marcada pelo lançamento de dejetos suínos e dos 
resultantes das atividades agroindustriais. 

 C ⇒ Na região da Grande Florianópolis, como não existem grandes concentrações industriais, a degradação 
ambiental é pequena, haja vista que a atividade turística, em plena expansão, não provoca danos 
ambientais. 

 D ⇒ As formações lacustres do estado (lagoas, lagunas, etc) apresentam grandes danos ambientais. A 
degradação dessas formações naturais tem alterado, muitas vezes, a economia das populações que delas 
tiram sua subsistência. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
DIREITO PENAL / DIREITO PROCESSUAL PENAL / LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
11. Com referência aos elementos constitutivos do crime, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, analise as afirma-
ções a seguir. 
 

l A previsibilidade  objetiva do resultado  da conduta é elemento da tipicidade culposa, ao passo que a pre-
 visibilidade subjetiva é elemento da culpabilidade. 

  

ll O potencial conhecimento da ilicitude do fato, para a teoria normativa, integra a culpabilidade. 
  

lll Na culpa consciente, o agente tem a previsão do resultado. 
  

lV Não há concorrência de culpas no direito penal. 
  

V O erro de proibição exclui a ilicitude da conduta. 
 
  Todas as afirmações corretas estão na alternativa: 
 

 A ⇒ II  -  III     B ⇒ I  -  II  -  III     C ⇒ II  -  III  -  IV     D ⇒ III  -  V 
 
 
12. A prática de fato definido como crime por obediência à ordem ilegal de superior hierárquico: 
 

 A ⇒ exclui a ilicitude, por estrito cumprimento do dever legal. 

 B ⇒ não exclui a culpabilidade, já que a ordem é ilegal. 

 C ⇒ exclui a culpabilidade, se não manifestamente ilegal à ordem. 

 D ⇒ exclui o dolo, porque não há potencial conhecimento da ilicitude do fato. 
 
 
13. A Teoria Limitada da Culpabilidade preconiza que: 
 

 A ⇒ tal como na Teoria Extrema da Culpabilidade, nas discriminantes putativas sempre subsiste o dolo e a 
absolvição decorre de sua inevitabilidade. 

 B ⇒ o erro de tipo essencial sempre é causa excludente da tipicidade. 

 C ⇒ mesmo que o dolo seja afastado, sempre remanescerá a culpa do agente, quando a discriminante putativa 
surge em face do erro sobre a ilicitude do fato. 

 D ⇒ o erro de tipo essencial vencível (ou evitável) é sempre causa excludente do dolo da conduta do agente, 
podendo remanescer, entretanto, a culpa. 
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14. A contagem do prazo da reincidência inicia-se: 
 

 A ⇒ com o trânsito em julgado da sentença condenatória do crime anterior e termina cinco anos depois de 
cumprida ou extinta a pena do crime anterior. 

 B ⇒ na data do cometimento do crime anterior e termina cinco anos após o trânsito em julgado da sentença 
condenatória do crime anterior. 

 C ⇒ na data do cometimento do crime anterior e termina com o trânsito em julgado da sentença condenatória 
do crime anterior. 

 D ⇒ na data do cometimento do crime anterior e termina cinco anos depois de cumprida ou extinta a pena do 
crime anterior. 

 
 
15. Raul, com a intenção de matar João, desfere-lhe um tiro; porém, erra o tiro e causa lesão corporal em Maria, 
que estava ao lado de João.  
 

  Nesse caso, responderá por: 
 

 A ⇒ lesão corporal contra Maria, como se tivesse atingido João. 

 B ⇒ tentativa de homicídio contra João, como se tivesse atingido Maria. 

 C ⇒ tentativa de homicídio contra Maria, como se tivesse atingido João. 

 D ⇒ lesão corporal contra João, como se tivesse atingido Maria. 
 
 
16. Analise as afirmações a seguir, referentes às características dos crimes de ação penal privada. 
 

l Neles pode ocorrer o perdão do ofendido. 
  

ll Neles não ocorre a perempção. 
  

lll Dependem de requisição do Ministro da Justiça. 
  

lV Procedem-se mediante queixa. 
  

V Após a denúncia, a vítima pode renunciar ao direito à ação. 
 
  Todas as afirmações corretas estão na alternativa: 
 

 A ⇒ I  -  V     B ⇒ I  -  IV  -  V     C ⇒ III  -  IV     D ⇒ I  -  IV 
 
 
17. Analise as afirmações a seguir. 
 

l Quem induz um alienado mental, desprovido de discernimento, a se suicidar  não comete  o crime  de in-
 duzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, mas o crime de homicídio. 

  

ll No crime de homicídio, será torpe o motivo se for daqueles insignificantes, sem importância,  totalmente 
 desproporcional em relação ao crime. 
  

lll No crime de perigo para a vida ou para a saúde de outrem, o perigo deverá ser concreto. 
  

lV Só responderá pelo crime de omissão de socorro o agente que, antes da conduta omissiva, haja assumi-
 do o dever legal de impedir o resultado. 

 
  Todas as afirmações corretas estão na alternativa: 
 

 A ⇒ I  -  IV     B ⇒ I  -  III     C ⇒ II  -  Ill     D ⇒ III  -  IV 
 
 
18. O funcionário público que, como perito oficial, mediante suborno, elabora laudo ideologicamente falso, pratica: 
 

 A ⇒ corrupção passiva.   B ⇒ prevaricação.   C ⇒ falsidade ideológica.   D ⇒ falsa perícia. 
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19. João pede a Raul, seu amigo de longa data, que guarde em sua casa um aparelho de som de sua propriedade 
até que volte de viagem. Dias após ter recebido o aparelho de boa-fé, quando João já estava viajando, como se 
fosse seu, Raul vende o aparelho de som para terceira pessoa.  
 

  A conduta de Raul se adequa à prática do crime de: 
 

 A ⇒ furto.     B ⇒ receptação.     C ⇒ apropriação indébita.    D ⇒ estelionato. 
 
 
20. João e Maria entraram num ônibus e anunciaram um assalto. João ficou apontando a arma de fogo para os 
passageiros do coletivo, enquanto Maria subtraía, para ambos, os bens de quatro passageiros e do cobrador. 
Encerrada a empreitada, agindo com designo autônomo, João pratica ato libidinoso diverso de conjunção carnal 
com uma mulher que caminhava pela rua, passando a arma para Maria, que a mantinha apontada para a referida 
ofendida durante a realização do coito anal. 
 

  Nesse caso, é correto afirmar que: 
 

 A ⇒ João responde por cinco roubos com duas causas de aumento de pena, na forma do concurso formal, em 
concurso material com o delito de atentado violento ao pudor, enquanto Maria responde apenas por cinco 
roubos com duas causas de aumento de pena, na forma de concurso formal. 

 B ⇒ ambos respondem por um crime de roubo, agravado pelo emprego de arma e concurso de agentes. 

 C ⇒ João responde por cinco roubos com duas causas de aumento de pena, na forma do concurso formal, em 
concurso material com o delito de atentado violento ao pudor, enquanto Maria responde apenas por cinco 
roubos com duas causas de aumento de pena, em continuidade delitiva. 

 D ⇒ ambos respondem por cinco roubos com duas causas de aumento de pena, na forma do concurso formal, 
em concurso material com o delito de atentado violento ao pudor. 

 
 
21. Raul foi preso em flagrante, logo após adquirir vinte cigarros de maconha, que pretendia distribuir, gratuita-
mente, aos convidados de uma festa na sua casa.  
 

  Tal conduta deve ser tipificada como: 
 

 A ⇒ tráfico de entorpecentes (artigo 12, da Lei n0 6.368/76). 

 B ⇒ tentativa de tráfico de entorpecentes (artigo 12, da Lei n0 6.368/76, combinado com o artigo 14, inciso II, do 
Código Penal). 

 C ⇒ tentativa de uso de entorpecentes (artigo 16, da Lei n0 6.368/76, combinado com o artigo 14, inciso II, do 
Código Penal). 

 D ⇒ uso de entorpecentes (artigo 16, da Lei n0 6.368/76). 
 
 
22. Analise as afirmações a seguir, relativas ao registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. 
 

l Para adquirir  arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessida-
 de, comprovar a idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica, e apresentar documento compro-
 batório de ocupação lícita e residência certa. 

  

ll A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mer-
 cadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. 
  

lll Com a Lei no 10.826/2003, a posse irregular de arma de fogo de uso permitido passou a ser tipificada em
 um tipo penal distinto daquele que incrimina o porte. 

 
  Diante dessas afirmações, está correta a alternativa: 
 

 A ⇒ Todas as afirmações são falsas. 

 B ⇒ Todas as afirmações são verdadeiras. 

 C ⇒ Somente uma afirmação é verdadeira. 

 D ⇒ Somente uma afirmação é falsa. 



10 

23. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas, penalmente, nos casos em que: 
 

 A ⇒ a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do 
meio ambiente. 

 B ⇒ excluir, previamente, a responsabilidade penal das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do 
mesmo fato. 

 C ⇒ a infração penal seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

 D ⇒ houver gravidade do fato típico, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde 
pública e para o meio ambiente. 

 
 
24. Na Lei da Tortura, Lei n0 9.455/97, o “sofrimento” físico ou mental ao qual foi submetido a vítima: 
 

 A ⇒ sempre é exigível que seja “intenso”. 

 B ⇒ nem sempre é exigível que seja “intenso”. 

 C ⇒ é exigível que seja “intenso” apenas quando o agente for funcionário público. 

 D ⇒ é exigível que seja “intenso” apenas quando o agente for ascendente ou descendente da vítima. 
 
 
25. De acordo com a Lei da Interceptação Telefônica, Lei n0 9.296/97, a gravação que não interessar à prova será, 
por decisão judicial: 
 

 A ⇒ inutilizada durante o inquérito, a instrução ou após esta. 

 B ⇒ inutilizada somente após o término do processo. 

 C ⇒ restituída ao acusado a qualquer momento, mediante recibo. 

 D ⇒ restituída ao acusado após o trânsito em julgado da decisão. 
 
 
26. Analise as afirmações a seguir, segundo a Lei de Execuções Penais. 
 

l Constitui direito do preso a representação e a petição a  qualquer autoridade, em  defesa de  direito, que 
 não pode ser suspensa ou restringida. 

  

ll Constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira  e de parentes  em  dias determinados, que
 pode ser suspensa ou restringida, mediante ato motivado do Diretor do Estabelecimento. 
  

lll A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e ins-
 talações higiênicas. 
  

lV O Diretor do Estabelecimento Penitenciário poderá conceder  saída temporária de, no  máximo sete dias,
 ao preso que estiver em regime semi-aberto e tiver bom comportamento. 
  

V A assistência jurídica é destinada aos presos e aos  internados independentemente  de possuírem  recur-
 sos financeiros para constituírem advogados. 

 
  Todas as afirmações corretas estão na alternativa: 
 

 A ⇒ III  -  IV  -  V     B ⇒ I  -  II  -  IV     C ⇒ II  -  III  -  IV     D ⇒ I  -  II  -  III 
 
 
27. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, exceto: 
 

 A ⇒ apreender os objetos que tiverem relação com o fato, até antes da perícia. 

 B ⇒ dirigir-se  ao  local, providenciando  para que  não se  alterem o estado  e conservação  das coisas, até a 
chegada dos peritos criminais. 

 C ⇒ colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. 

 D ⇒ proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. 
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28. Analise as afirmações a seguir sobre a busca e apreensão. 
 

l A busca e apreensão será somente domiciliar, sendo vedada no local de trabalho do indiciado. 
  

ll Não haverá necessidade de mandado de busca e apreensão domiciliar  quando a própria autoridade poli-
 cial ou judiciária a realizar pessoalmente. 
  

lll Não cabe busca e apreensão domiciliar à noite. 
  

lV A autoridade ou seus agentes  não poderão  penetrar no  território de jurisdição  alheia, no caso  de outro
 Estado. 
  

V Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor  do acusado, salvo  quando  consti-
 tuir elemento do corpo de delito. 

 
  Todas as afirmações corretas estão na alternativa: 
 

 A ⇒ l  -  lll  -  V     B ⇒ ll  -  lll  -  lV     C ⇒ ll  -  V     D ⇒ lll  -  lV 
 
 
29. Determinará a competência jurisdicional o(a): 
 

 A ⇒ lugar do resultado final.   C ⇒ domicilio ou residência da vítima. 

 B ⇒ lugar da infração.     D ⇒ litispendência. 
 
 
30. Sobre as exceções, a alternativa correta é: 
 

 A ⇒ Se for argüida a suspeição do Órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, remeterá os autos para 
o Procurador Geral da Justiça. 

 B ⇒ O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal e re-
meter imediatamente o processo ao superior grau de jurisdição. 

 C ⇒ A argüição de suspensão precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. 

 D ⇒ As partes poderão opor suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito. 
 
 
31. A respeito das medidas assecuratórias, a alternativa correta é: 
 

 A ⇒ O seqüestro será autuado nos próprios autos e não serão admitidos embargos de terceiros. 

 B ⇒ Caberá o seqüestro dos bens móveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já 
tenham sido transferidos a terceiros. 

 C ⇒ Para a decretação do seqüestro, exigir-se-á prova robusta da proveniência ilícita dos bens. 

 D ⇒ A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido, em qualquer fase do 
processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria. 

 
 
32. Com relação ao rito do júri, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ Se não se convencer da existência do crime ou de indício suficiente de que o réu seja o autor, o juiz julgará 
improcedente a denúncia ou a queixa. 

 B ⇒ O juiz poderá absolver o acusado na primeira fase do rito do júri, sendo passível de apelação pelo 
Ministério Público. 

 C ⇒ Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o autor, pronunciá-lo-á, 
dando os motivos do seu convencimento. 

 D ⇒ Quando o juiz se convencer, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência de crime diverso da 
competência do rito do júri, e não for competente para julgá-lo, remeterá o processo a quem o seja. 
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33. Sobre as provas, a alternativa correta é: 
 

 A ⇒ No juízo penal, somente quanto ao estado das pessoas, serão observadas as restrições à prova estabe-
lecida na Lei Civil. 

 B ⇒ O juiz formará sua convicção pela presunção da prova. 

 C ⇒ A confissão do acusado suprime a necessidade de exame de corpo de delito. 

 D ⇒ Não sendo possível o exame de corpo de delito, por terem desaparecido os vestígios, presumir-se-á 
verdadeira a materialidade. 

 
 
34. Com relação ao processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos: “nos crimes 
afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do 
acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de ... :” 
 

 A ⇒ 10 (dez) dias. 

 B ⇒ 03 (três) dias. 

 C ⇒ 05 (cinco) dias. 

 D ⇒ 15 (quinze) dias. 
 
 
35. Sobre os recursos, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja imposto. 

 B ⇒ Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias da sentença de pronúncia. 

 C ⇒ No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos 
que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 

 D ⇒ Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a 
queixa. 

 
 
36. Sobre os crimes de abuso de autoridade, constantes da Lei n0 4.898/65, todas as alternativas estão corretas, 
exceto a: 
 

 A ⇒ Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado em Lei, será admitida a ação 
privada. 

 B ⇒ O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. 

 C ⇒ A ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial ou justificação, por denúncia do 
Ministério Público, instruída com a representação da vítima do abuso. 

 D ⇒ A ação penal é privada, devendo a vítima (querelante) oferecer a queixa no prazo decadencial. 
 
 
37. Relativo à Lei n0 9.099/95, dos Juizados Especiais Criminais, a alternativa correta é: 
 

 A ⇒ A competência do juizado será determinada pelo lugar da consumação da infração penal. 

 B ⇒ São consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes que 
a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, excetuados os casos em que a lei preveja 
procedimento especial. 

 C ⇒ São consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes que 
a lei comine pena máxima não superior a 1 (um) ano, excetuados os casos em que a lei preveja 
procedimento especial. 

 D ⇒ A transação penal é posterior ao recebimento da denúncia. 
 
 



13 

38. Caberá prisão temporária, exceto: 
 

 A ⇒ Para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para 
assegurar a aplicação da lei penal. 

 B ⇒ Para as investigações do inquérito policial, quando imprescindível. 

 C ⇒ Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de 
sua identidade. 

 D ⇒ Quando existirem fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria 
ou participação do indiciado em homicídio doloso. 

 
 
39. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a alternativa correta é: 
 

 A ⇒ São penalmente imputáveis os menores de 18 (dezoito) anos, sujeitos às medidas do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

 B ⇒ A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 81 (oitenta e um) dias. 

 C ⇒ Em cada comarca haverá no mínimo um Conselho Tutelar composto de 3 (três) membros escolhidos pela 
comunidade local, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

 D ⇒ Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 
 
40. Analise as afirmações a seguir sobre Direitos e Deveres Fundamentais. 
 

l A Constituição brasileira protege o direito à vida e não tolera, em circunstância alguma, a pena de morte.
  

ll A Constituição prevê proteção jurídica apenas aos direitos fundamentais explicitamente indicados no pró-
 prio texto constitucional. 
  

lll O hábeas corpus é cabível não só contra a lesão a certo direito como também se houver apenas ameaça
 a ele. 
  

IV O contraditório e a ampla defesa são princípios aplicáveis tanto no  processo  judicial  quanto no  adminis-
 trativo. 

 
  Todas as afirmações corretas estão na alternativa: 
 

 A ⇒ II  -  IV    C ⇒ III  -  IV 

 B ⇒ I  -  III    D ⇒ I  -  II  -  lV 
 
 
41. Analise as afirmações a seguir sobre nacionalidade. 
 

  A Constituição Federal: 
 

l vedou o estabelecimento, por lei, de distinção entre brasileiro nato e naturalizado. 
  

ll permitiu a extradição de brasileiros natos e naturalizados. 
  

lll desautorizou o provimento de cargos de carreira diplomática por brasileiros naturalizados. 
  

IV permitiu aos brasileiros naturalizados ocupar o cargo de Oficial das Forças Armadas. 
 
  Todas as afirmações corretas estão na alternativa: 
 

 A ⇒ I  -  II    C ⇒ II  -  III  -  lV    

 B ⇒ I  -  III   D ⇒ III   -  lV 
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42. O ato de exoneração de servidor público, ocupante de cargo de livre nomeação e livre exoneração, realizado 
mediante motivação, posteriormente considerada infundada, é: 
 

 A ⇒ nulo, porque os motivos determinam a validade do ato. 

 B ⇒ válido, em razão de o ocupante do cargo ser exonerável ad nutum. 

 C ⇒ válido, porque legalmente é inexigível a fundamentação do ato, mas à Administração impõe-se o dever de 
indenizar. 

 D ⇒ válido, porque legalmente é inexigível a fundamentação do ato. 
 
 
43. Com relação à investidura de servidores públicos, a alternativa correta é: 
 

 A ⇒ A investidura é o momento em que o servidor público realiza a inscrição para o concurso público e paga a 
taxa estipulada. 

 B ⇒ A investidura é a aceitação verbal do cargo pelo seu futuro titular. 

 C ⇒ Só há investidura originária. 

 D ⇒ A investidura derivada depende de vinculação anterior ao serviço público, tendo, por exemplo, a remoção. 
 
 
44. A atividade destinada a disciplinar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou abstenção de 
fato, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, ao exercício da atividade 
econômica, dentre outros, é denominado de: 
 

 A ⇒ Poder de polícia judiciária. 

 B ⇒ Poder de polícia administrativa. 

 C ⇒ Poder de polícia ostensiva. 

 D ⇒ Poder normativo da Administração Pública. 
 
 
45. Suponha que um ato administrativo, ao dispor sobre processo administrativo disciplinar, apresentasse a 
seguinte fundamentação: "A autoridade superior, que haja testemunhado pessoalmente a prática de ato ilícito por 
servidor público, pode aplicar imediatamente a penalidade cabível, inclusive de demissão de servidor estável, 
independentemente da manifestação prévia do acusado.” 
 

  Esse ato seria: 
 

 A ⇒ nulo por ser inconstitucional, pois a garantia de ampla defesa e contraditório é assegurada pela 
Constituição Federal aos litigantes em processo administrativo. 

 B ⇒ nulo por ser inconstitucional, pois a aplicação da penalidade de demissão ao servidor estável depende de 
processo judicial. 

 C ⇒ válido porque constitucional, desde que assegurado ao acusado o direito de recorrer administrativamente. 

 D ⇒ válido porque constitucional, em razão de serem princípios consagrados do processo administrativo o do 
informalismo e o da verdade material. 

 
 

DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 
 
46. O controle externo da Administração Pública é exercido pelo(a): 
 

 A ⇒ Ouvidoria dos órgãos públicos. 

 B ⇒ Ministério Público. 

 C ⇒ Poder Judiciário, quando provocado pelos administrados. 

 D ⇒ Poder Legislativo, através dos Tribunais de Contas. 
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47. Com relação ao regime disciplinar, previsto na Lei n0 6.843/86, a alternativa correta é: 
 

 A ⇒ Ofensa  física  em  serviço  contra  policial  ou  qualquer  pessoa, salvo em legitima defesa, é punível  com 
demissão qualificada. 

 B ⇒ A lesão aos cofres públicos e a dilapidação do patrimônio público são puníveis com demissão qualificada. 

 C ⇒ Receber propinas e comissões ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e sob qual-
quer pretexto, em razão de função ou cargo que exerça ou tenha exercido, é punível com demissão 
qualificada. 

 D ⇒ A demissão simples incompatibiliza o ex-policial civil para o exercício do cargo ou de emprego público pelo 
período de 6 (seis) a 10 (dez) anos, consideradas as circunstâncias atenuantes ou agravantes. 

 
 
48. São cláusulas exorbitantes, previstas nos contratos administrativos que caracterizam a supremacia do 
interesse público sobre o privado, as da alternativa: 
 

 A ⇒ A rescisão e a alteração consensual do contrato pelas partes, a fiscalização e a aplicação de sanções pela 
Administração Pública. 

 B ⇒ A alegação por ambas as partes da exceção de contrato não cumprido, a rescisão e a alteração unilateral 
de contrato pela Administração Pública. 

 C ⇒ A rescisão e a alteração unilateral de contrato pela Administração Pública, bem como o poder de ocupação 
provisória de bens, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. 

 D ⇒ A alegação por ambas as partes da exceção de contrato não cumprido e a fiscalização e aplicação de 
sanções pela Administração Pública. 

 
 
49. Quanto ao Regime Jurídico dos policiais civis, previsto na Lei n0. 6.843/86, a alternativa correta é: 
 

 A ⇒ Os inspetores de polícias são autoridades policiais. 

 B ⇒ Nos serviços policiais em que intervier o trabalho de equipe, os funcionários especializados (ténico-
científico e administrativo) não ficam subordinados, eventualmente, à autoridade-policial competente. 

 C ⇒ Os funcionários ou servidores não integrantes da Polícia Civil, quando no exercício de função policial-civil, 
não ficam sujeitos às normas dessa lei, no que couber. 

 D ⇒ À policial civil lactante é assegurado, sem qualquer prejuízo, o direito de ausentar-se do serviço pelo 
espaço de até 02 (duas) horas por dia, dependendo da carga horária a que estiver sujeita, até que o filho 
complete 06 (seis) meses de idade. 

 
 
50. Sobre o Estatuto da Polícia Civil - Lei n0 6.843/1986, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

 A ⇒ Compete à Polícia Civil prevenir, reprimir e apurar os crimes e contravenções, na forma da legislação em 
vigor, coordenar e executar as atividades relativas à Polícia Administrativa e Polícia Técnica e Científica. 

 B ⇒ Compete ao Corregedor de Justiça, em caso de processo disciplinar, ordenar, fundamentalmente e por 
escrito, a prisão administrativa do policial civil responsável por dinheiro ou valores pertencentes à 
administração estadual ou sob a sua guarda, no caso de alcance ou omissão em efetuar as entradas nos 
devidos prazos. 

 C ⇒ As autoridades policiais, seus agentes e auxiliares são obrigados a residir na sede das respectivas 
unidades a que estão lotados, não podendo afastar-se sem prévia autorização superior, salvo para atos e 
diligências de seus cargos ou por força maior. 

 D ⇒ A readaptação, que consiste na investidura do policial civil desajustado no respectivo cargo, em outro 
compatível com suas qualificações, aptidões vocacionais e condições físicas, não pode ser requerida pelo 
funcionário antes de cinco anos de efetivo exercício no cargo para o qual foi nomeado. 

 
 



Concurso Público 
Polícia Civil do Estado de Santa Catarina - Janeiro de 2006 
 

Gabarito Oficial Definitivo 
 

Questões Delegado 
01 C 
02 A 
03 D 
04 B 
05 C 
06 B 
07 D 
08 anulada 
09 D 
10 C 
11 B 
12 C 
13 D 
14 A 
15 C 
16 D 
17 B 
18 D 
19 C 
20 D 
21 A 
22 B 
23 C 
24 B 
25 A 
26 D 
27 A 
28 anulada 
29 B 
30 anulada 
31 D 
32 B 
33 A 
34 D 
35 B 
36 D 
37 C 
38 A 
39 D 
40 C 
41 B 
42 A 
43 anulada 
44 B 
45 A 
46 D 
47 B 
48 C 
49 D 
50 B 

  
Questões anuladas: 08, 28, 30 e 43 
 
Alteração de gabarito: 
Questão 18 de A para alternativa D. 
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