
 
Secretaria de Defesa Social / Polícia Civil de Pernambuco 
Concurso Público 2007 
Cargo: Dactiloscopista e Escrivão de Polícia / Nível Médio                                                                                                                         Tipo 1  

Página 1/11  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
PORTUGUÊS 

 
 

Texto 1 
 

Usina Nuclear no Nordeste 
 

O Governo Federal já deixou claro que os planos da Eletrobras para o Nordeste não se resumem à construção de novas 
hidrelétricas. E mais cedo do que se esperava, em cerca de três anos, o sistema deve anunciar a construção da primeira usina nuclear 
da Região, tendo as proximidades do Rio São Francisco como um dos maiores candidatos ao projeto, segundo afirmou com 
exclusividade à coluna o presidente da Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva. Nas palavras do executivo, a Chesf pode ser uma 
parceira natural desse projeto. Mas essa intenção – já que não se tratam de estudos oficiais – só será revelada no início de 2007, 
quando a estatal divulgará o seu programa estratégico para os próximos dez anos. Para se ter idéia do tamanho do negócio, os reatores 
mais modernos do mundo, com potência de 1 mil Megawatts, custam cerca de US$ 2 bilhões. A usina de Angra I, por exemplo, dispõe 
de 626 Megawatts. 

No entanto, antes de se levar adiante um empreendimento desse porte, é preciso iniciar uma polêmica discussão com os 
órgãos de defesa ao meio ambiente, pois até os estudos de localização dessas usinas só podem prosseguir com autorização do 
Conselho Nacional de Política Energética. Se a discussão sobre a transposição do “Velho Chico” deu trabalho, imaginem então a 
construção de uma usina nuclear... 
 
“Chernobyl foi um trauma, não se constroem mais usinas daquela forma.” (Othon Luiz Pinheiro da Silva, presidente da Eletronuclear, 
minimizando o temor da população quando o assunto é a instalação de reatores nucleares no País). 
 

CAMPOS, Bruna Siqueira. Folha de Pernambuco. Folha Econômica. p.2. (adaptado)   
 
 
 
 
O tópico central do texto é 

 
A) a transposição do “Velho Chico”.  
B) o programa estratégico da Chesf. 
C) a construção de uma usina nuclear no Nordeste. 
D) a construção de novas hidrelétricas no Nordeste. 
E) a discussão com os órgãos de defesa ao meio ambiente. 
 
 
 
O segundo parágrafo tem como foco 

 
A) o porte do empreendimento. 
B) as controvérsias ambientais. 
C) os estudos de localização das usinas. 
D) a transposição do “Velho Chico”. 
E) o Conselho Nacional de Política Energética. 
 
 
 
O teor do texto indica que a sua autora tem como objetivo 

 
A) criticar a construção de usinas nucleares no Nordeste. 
B) defender interesses relacionados à proteção ambiental. 
C) denunciar o volume de gastos necessários ao projeto.  
D) chamar a atenção sobre os planos da Eletrobras para o Nordeste. 
E) discutir a transposição do rio São Francisco.  

 
 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Para conferir fidedignidade às informações do texto, a autora 

 
A) apresenta a sua própria opinião sobre o assunto. 
B) cita o nome de autoridade responsável. 
C) faz comparação entre Angra I e usinas modernas. 
D) introduz pontos de vista opostos. 
E) mostra dados de estudos oficiais. 
 
 
 
 
Observe a frase “Chernobyl foi um trauma, não se constroem 
mais usinas daquela forma”. Considerando o autor da frase, 
bem como o contexto em que ela foi proferida, indique a 
opção que traduz o seu conteúdo. 

 
A) Ninguém precisa se preocupar: não teremos usina nuclear 

no Nordeste. 
B) Chernobyl agora está moderna e já não oferece riscos de 

acidentes. 
C) Em Chernobyl, o governo russo não se preocupou com a 

segurança. 
D) A população não precisa temer, pois a usina nuclear será 

moderna e segura. 
E) Respeitaremos as normas de segurança determinadas em 

Chernobyl. 
 
 
 
 
Considerando o modo como o tema foi desenvolvido no texto, 
pode-se dizer que a função de linguagem predominante é a 

 
A) apelativa. 
B) expressiva. 
C) metalingüística. 
D) poética. 
E) referencial. 
 
 
 
 
Aponte a única expressão do texto que NÃO indica 
circunstância temporal. 

 
A) mais cedo (linha 2) 
B) em cerca de três anos (linha 2) 
C) primeira usina nuclear (linha 2) 
D) no início de 2007 (linha 5) 
E) antes de se levar (linha 9) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Analise as afirmativas seguintes que envolvem as normas da 
língua escrita padrão. 

 
1. A acentuação gráfica dos vocábulos até e idéia está 

justificada pela mesma regra. 
2. Nos vocábulos proximidades e deixou, a letra x 

representa fonemas diferentes. 
3. Nos vocábulos executivo e exemplo, a letra x representa 

o mesmo fonema. 
4. Os vocábulos início e negócio são acentuados 

graficamente por serem oxítonos. 
5. Discutir implica discuSSão; analogamente, prosseguir 

implica prociÇão. 
6. As reticências no final do segundo parágrafo reforçam e 

prolongam a idéia do período. 
 
Estão corretas, apenas: 

 
A) 1, 2 e 3. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 2, 3 e 6. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 3, 5 e 6. 
 

 
 
 

Identifique a alternativa em que, no texto, o termo destacado 
guarda relação com o fragmento ao seu lado. 

 

A) executivo (linha 4)  Othon Luiz Pinheiro da Silva 
(linha 4) 

B) essa intenção (linha 5)  estudos oficiais (linha 5) 
C) início de 2007 (linha 5)  mais cedo do que se esperava 

(linha 2) 
D) empreendimento desse porte (linha 9)  construção de 

novas hidrelétricas (linhas 1/2) 
E) uma polêmica discussão (linha 9)  transposição do 

Velho Chico (linha 11) 
 

 
 
 

Identifique a alternativa que analisa as relações de 
concordância no texto, de acordo com o que recomenda a 
gramática normativa. 

 

A) O plural da forma verbal resumem (linha 1) justifica-se 
em razão de o termo novas hidrelétricas (linhas 1/2) 
também estar no plural. 

B) A pluralização no termo um dos maiores candidatos 
(linha 3) tem relação com o plural de as proximidades 
(linha 3).   

C) Em “já que não se tratam de estudos oficiais”, a relação 
de concordância indica um sujeito apassivado. 

D) A forma verbal podem (linha 10) concorda com o termo 
“os órgãos de defesa” (linhas 9/10). 

E) A pluralização da forma verbal imaginem (linha 11) 
indica a concordância com um sujeito subentendido: 
leitores.  

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 
 

 
Saulo, Sávio e Sandro são três colegas de infância. Sabe-se que 
um deles é amigo de todos, o outro é inteligente e o terceiro 
torce pelo Íbis Futebol Clube. Sabe-se ainda que: 
 
1. Sávio ou Sandro é inteligente, mas não ambos; 
2. Saulo ou Sandro é amigo de todos, mas não ambos; 
3. Saulo é inteligente ou Sávio torce pelo Íbis Futebol Clube, 

mas não ocorrem as duas opções simultaneamente; 
4. Sandro ou Sávio torce pelo Íbis Futebol Clube, mas não 

ambos. 
 
Podemos afirmar que: 

 
A) Sávio é inteligente e Sandro é amigo de todos. 
B) Sandro é amigo de todos e Saulo torce pelo Íbis Futebol 

Clube. 
C) Saulo é amigo de todos e Sávio é inteligente. 
D) Saulo é amigo de todos e Sandro é inteligente. 
E) Sandro torce pelo Íbis Futebol Clube e Sávio é amigo de 

todos. 
 
 
 
 
Em uma Faculdade há uma oferta de três disciplinas optativas: 
L: Lógica, F: Filosofia e HM: História da Matemática. Em certo 
semestre os 1000 estudantes da Faculdade matricularam-se 
conforme a tabela abaixo. 

 
290 matricularam-se na 
disciplina L. 
370 matricularam-se na 
disciplina F. 
200 matricularam-se na 
disciplina HM. 

50 matricularam-se nas três 
disciplinas. 
130 matricularam-se nas 
disciplinas L e F. 
90 matricularam-se nas 
disciplinas F e HM. 
110 matricularam-se nas 
disciplinas L e HM. 
 

 
Quantos estudantes não se matricularam em nenhuma das 
disciplinas optativas oferecidas? 
 
A) 420 
B) 390 
C) 430 
D) 580 
E) 600 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
João Paulo, Antônio e César são jogadores de basquete. Sabe-se 
que: 1) Antônio é o mais alto ou César é o mais alto; 2) João 
Paulo é o mais alto ou Antônio é o mais baixo, mas não 
ocorrem as duas opções simultaneamente. Podemos afirmar 
que: 
 
A) Antônio é o mais alto dos três. 
B) João Paulo é o mais baixo dos três. 
C) João Paulo é o mais alto e César é o mais baixo. 
D) Antônio é o mais baixo e João Paulo é o mais alto. 
E) César é o mais alto dos três. 
 
 
 
 
 
 
Sabe-se que Louise não gosta de livros ou Milena não gosta de 
música, mas não ocorrem as duas possibilidades 
simultaneamente. Também é conhecido que, se Vinícius não é 
dinamarquês, então Louise gosta de livros. Como Milena gosta 
de Música, podemos afirmar que: 
 
A) Vinícius é dinamarquês. 
B) Se Vinícius é dinamarquês, então Louise gosta de livros. 
C) Louise gosta de livros. 
D) Se Milena gosta de música, então Louise gosta de livros. 
E) Milena não gosta de música. 
 
 
 
 
 
Sabe-se que alguns artistas não são pessoas geniais e que alguns 
atletas são pessoas geniais. Tomando por base apenas essas 
informações, podemos, com certeza, concluir que: 
 
A) Algumas pessoas geniais não são artistas. 
B) Algumas pessoas geniais não são atletas. 
C) Nenhum artista é atleta. 
D) Algum artista é atleta. 
E) Algumas pessoas geniais são atletas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
 
 

Entre as partes mais importantes de um sistema computacional 
estão os dispositivos que permitem ao usuário salvar os seus 
trabalhos. Dispositivos desse tipo são chamados de meios de 
armazenamento. Considerando os meios de armazenamento 
existentes, analise as seguintes afirmações: 
 

1. Podemos descrever o disco rígido como uma câmara selada 
contendo uma pilha de pratos de metal que gira sobre um 
eixo. 

2. Os discos rígidos e o CD-ROM são dispositivos ópticos 
que possuem capacidades de armazenamento superiores 
aos disquetes. 

3. Podemos comparar a capacidade de armazenamento de 
dois dispositivos diferentes através de suas dimensões 
físicas. O dispositivo que tiver a maior dimensão física 
possuirá a maior capacidade de armazenamento. 

4. De forma similar ao disco fonográfico, existe no disco 
óptico uma trilha contínua onde os dados são armazenados. 
Essa trilha é muito longa e na forma de espiral, ocupando 
desde as proximidades do centro do disco até a sua 
margem. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. 
B) Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmações 2 e 4 estão corretas. 
D) Apenas as afirmações 1 e 4 estão corretas. 
E) Apenas as afirmações 3 e 4 estão corretas. 
 

 
 
 

Para a segurança dos trabalhos salvos em um computador, é 
sempre recomendada a realização periódica de cópias de 
segurança (backup) desses arquivos. Acerca do utilitário de 
Backup do Windows XP, considere as seguintes afirmações: 
 
1. O utilitário de Backup do Windows XP não se encontra 

disponível nas instalações padrão do Windows XP 
Professional. Entretanto, o utilitário pode ser instalado 
gratuitamente a partir do site do fabricante na Internet. 

2. Pode-se utilizar o utilitário tanto no modo de assistente 
como no modo avançado. 

3. Só é possível realizar o backup ou restauração da pasta 
Meus Documentos e das configurações de um único 
usuário por vez. 

4. O utilitário permite salvar e restaurar arquivos pessoais, 
bem como salvar e restaurar todos os arquivos e definições 
de configuração necessárias para a recuperação completa 
do sistema operacional em caso de uma falha. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. 
B) Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmações 2 e 4 estão corretas. 
D) Apenas as afirmações 1 e 4 estão corretas. 
E) Apenas as afirmações 3 e 4 estão corretas. 
 

 
 
 
 
No editor de texto Microsoft Word, diversas opções de barras 
de ferramentas podem ser exibidas ao usuário através do menu 
Exibir / Barra de ferramentas. Acerca das barras de 
ferramentas do Word 2003, considere as seguintes afirmações: 
 
1. A barra de ferramentas Tabelas e bordas disponibiliza 

comandos para configurar, por exemplo, o alinhamento de 
células de uma tabela, a classificação crescente ou 
decrescente de dados da tabela e o espaçamento entre as 
linhas contidas em cada célula da tabela. 

2. A barra de ferramentas AutoTexto fornece acesso às 
entradas de AutoTexto. Essas entradas são divididas em 
categorias como, por exemplo, Assunto, Encerramento e 
Saudação. 

3. Usuários do Word podem criar barras de ferramentas 
personalizadas adicionando-se os comandos que forem de 
interesse. 

4. A barra de ferramentas Contar palavras disponibiliza o 
comando Recontar que apresenta diversas informações, 
entre elas, o número de caracteres, palavras e frases 
digitadas pelo usuário. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. 
B) Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmações 2 e 4 estão corretas. 
D) Apenas as afirmações 1 e 4 estão corretas. 
E) Apenas as afirmações 3 e 4 estão corretas. 
 

 
 
 
Acerca das funcionalidades providas pelo editor de texto 
Microsoft Word 2003, analise as seguintes afirmações: 
 
1. A opção de menu Arquivo / Versões permite ao usuário 

abrir uma versão anterior do documento. 
2. Através do menu Inserir / Comentário, o usuário é capaz 

de inserir anotações que podem ser usadas, por exemplo, 
para destacar pontos do conteúdo do documento que 
precisam ser revistos. 

3. A página de um documento do Word pode ser formatada 
para possuir mais de 5 colunas de texto, mas somente se a 
página estiver configurada na orientação paisagem. 

4. A opção de menu Exibir | Miniaturas faz com que todos 
os documentos abertos possam ser visualizados ao mesmo 
tempo, um ao lado do outro, na forma de miniaturas. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. 
B) Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmações 2 e 4 estão corretas. 
D) Apenas as afirmações 1 e 4 estão corretas. 
E) Apenas as afirmações 3 e 4 estão corretas. 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19
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O sistema operacional Windows disponibiliza um programa 
chamado Windows Explorer para realizar diversas operações, 
incluindo a visualização e cópia de pastas e arquivos. Sendo 
assim, considere as seguintes afirmações: 
 
 
1. O programa Windows Explorer encontra-se disponível no 

sistema operacional Windows XP através do menu Iniciar 
/ Programas / Windows Explorer. 

2. As pastas do computador mostradas pelo Windows 
Explorer encontram-se organizadas por padrão em 
Desktop, Meus documentos, Meu computador, Meus 
programas, Meus locais de rede e Lixeira. 

3. As pastas Minhas imagens e Minhas músicas encontram-se 
por padrão dentro da pasta Meus documentos. 

4. O Windows Explorer pode ser utilizado tanto para acessar 
pastas e arquivos existentes no disco rígido do computador, 
como também para iniciar a navegação em páginas da 
Internet. 

 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. 
B) Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas. 
C) Apenas as afirmações 2 e 4 estão corretas. 
D) Apenas as afirmações 1 e 4 estão corretas. 
E) Apenas as afirmações 3 e 4 estão corretas. 
 
 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL   

 
 
 
 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a correta: 
 
A) Não há necessidade de autorização expressa para que as 

associações representem seus filiados judicialmente. 
B) Ninguém será submetido à tortura ou a tratamento 

desumano, salvo se se tratar de alguém comprovadamente 
criminoso, condenado pelo poder judiciário. 

C) A lei não pode estabelecer restrição ao exercício da 
liberdade de profissão. 

D) A função social da propriedade impossibilita o respeito ao 
direito de propriedade. 

E) Na casa de um indivíduo, considerada asilo inviolável pela 
Constituição, é possível, no entanto, penetrar em seu 
interior sem o consentimento do morador, em caso de 
flagrante delito e durante o dia, por determinação judicial. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Há uma única alternativa correta abaixo. Assinale-a: 
 
A) São gratuitos para os reconhecidamente pobres o registro 

civil de nascimento e as ações de habeas corpus e de 
mandado de segurança. 

B) É possível que alguém seja mantido na prisão, ainda que a 
lei admita a liberdade provisória no caso. 

C) As provas obtidas por meios ilícitos são admitidas no 
processo apenas se utilizadas na ausência de outras provas 
que condenem o réu. 

D) A ação de habeas corpus é impetrada em casos de violação 
ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção do indivíduo. 

E) A pena de trabalhos forçados é admitida pela Constituição 
em casos excepcionais. 

 
 
 
 
Dentre as assertivas abaixo, há uma incorreta. Assinale-a. 
 
A) Há possibilidade de pena de morte no Brasil, restrita, 

entretanto, ao caso de guerra declarada. 
B) A Constituição não permite a existência de crime sem uma 

anterior definição do mesmo pela lei, nem tampouco 
tribunal de exceção para julgamento dos mesmos. 

C) O júri possui competência constitucional para julgar os 
crimes dolosos e culposos contra a vida. 

D) É assegurado aos presos o respeito à sua integridade física 
e moral, ainda que condenado por crimes hediondos. 

E) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado para o 
exterior se for comprovado seu envolvimento em tráfico 
ilícito de entorpecentes. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A ação popular pode ser utilizada para anular ato lesivo ao 

meio ambiente e ao patrimônio público. 
B) O preso deve ser informado dos seus direitos, dentre os 

quais o de permanecer calado e ter assistência de 
advogado, salvo nos casos de flagrante delito de crime 
inafiançável. 

C) São garantidos aos acusados em processo judicial o 
contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a 
eles inerentes. 

D) O condenado por erro judiciário ou aquele que ficar preso 
além do tempo fixado na sentença tem direito a 
indenização. 

E) Para ser considerado culpado, é preciso haver o trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória. 

 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 20 QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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Assinale a alternativa correta: 
 
A) Para a criação de um novo Município é necessária consulta 

prévia por plebiscito às populações dos Municípios 
envolvidos. 

B) O Governador de Estado pode assumir um Ministério na 
esfera federal sem perder o seu mandato. 

C) União, Estados, Distrito Federal e Municípios legislam 
concorrentemente sobre direito do trabalho e serviço 
postal. 

D) É da competência privativa da União legislar sobre direito 
tributário e penitenciário. 

E) Os Estados e os Municípios podem subvencionar cultos 
religiosos, desde que não discriminem nenhum deles. 

 
 
 
 
Dentre as assertivas abaixo, há uma que está incorreta. 
Assinale-a: 
 
A) É da competência da União decretar intervenção federal e 

emitir moeda. 
B) É da competência do Município prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, o serviço público de 
transporte coletivo. 

C) É da competência comum da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios proteger documentos, obras e outros 
bens de valor histórico, artístico e cultural. 

D) A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, 
palavras e votos se dá na circunscrição do Município e fora 
dela, desde que seu ato tenha alguma conexão com o 
mandato que está a desempenhar. 

E) O Distrito Federal possui as competências legislativas 
reservadas aos Estados e aos Municípios. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A administração pública, em todos os seus níveis, deve 

obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade e 
eficiência. 

B) Salvo casos específicos em legislação, as obras e serviços 
são contratados pela administração pública mediante 
processo de licitação. 

C) A estabilidade do servidor público somente é adquirida 
após três anos de efetivo exercício de cargo provido por 
concurso público. 

D) Se um policial civil se eleger deputado estadual, deverá se 
afastar de seu cargo. 

E) Para que um estrangeiro exerça um cargo público, é 
necessário, segundo a Constituição, que ele se naturalize 
brasileiro. 

 

 
 
 
 
Das alternativas abaixo, há uma única correta. Assinale-a: 
 
A) O professor universitário que comprove exclusivamente 

tempo de serviço em magistério superior se aposenta com 
idade 5 (cinco) anos inferior à idade regular da 
aposentadoria dos demais servidores públicos. 

B) A investidura em cargo em comissão depende de 
aprovação prévia em concurso público. 

C) Aos setenta anos, o servidor público é compulsoriamente 
aposentado. 

D) O direito de greve do servidor público é amplo e geral, sem 
necessidade de regulamentação pela lei. 

E) O servidor público estável só pode perder o cargo por 
sentença transitada em julgado. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A polícia federal exerce com exclusividade a atividade de 

polícia judiciária da União. 
B) É de competência exclusiva da polícia federal a repressão 

ao tráfico ilícito de entorpecentes. 
C) Às polícias militares cabem as atividades de policiamento 

ostensivo e de preservação da ordem pública. 
D) O patrulhamento ostensivo das rodovias federais é feito 

pela polícia rodoviária federal. 
E) A função de polícia judiciária, ressalvada a competência da 

União, é exercida pela polícia civil. 
 
 
 
 
 
Dentre as assertivas abaixo, há uma única incorreta. Assinale-
a: 
 

A) À polícia civil incumbe a repressão à criminalidade e a 
apuração das infrações penais, inclusive militares. 

B) Ao Governador do Estado cabe o estabelecimento da 
política de defesa social. 

C) A polícia militar é força auxiliar e reserva do Exército, 
segundo a Constituição. 

D) A direção do órgão estadual responsável pela identificação 
civil e criminal será exercida por servidor ocupante de 
cargo de nível superior no quadro de pessoal policial civil 
do Estado. 

E) O cargo de Comandante Geral da Polícia Militar é de livre 
nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, desde 
que este escolha oficial da ativa do último posto. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

 
 
 

Para alcançar suas finalidades, a Administração Pública se 
utiliza de órgãos e entes que integram a administração pública 
direta e indireta. Sobre os conceitos essenciais a respeito de 
órgãos e entes que compõem a administração pública, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Órgão é elemento despersonalizado incumbido da 

realização das atividades da entidade a que pertence. 
B) União, Estados e Municípios são entes com natureza 

jurídica de direito público. 
C) Autarquias são entidades sem personalidade jurídica, de 

natureza meramente administrativa, criadas por lei 
específica. 

D) Empresas públicas e sociedades de economia mista podem 
exercer atividade econômica de relevante interesse público. 

E) As empresas estatais podem prestar serviços públicos que 
podem ser explorados no modo empresarial. 

 

 
 
 

Sobre os fins que orientam a Administração Pública, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Impõe-se ao administrador público a obrigação de cumprir 

fielmente os preceitos do Direito e da moral administrativa 
que regem a sua atuação. 

B) A atividade do administrador público deve ser orientada 
para o bem comum da coletividade. 

C) O agente do Poder Público não pode deixar de cumprir os 
deveres que a lei lhe impõe, nem renunciar a qualquer 
parcela dos poderes e prerrogativas que lhe são conferidas. 

D) O agente do Poder Público tem a liberdade de buscar fim 
diverso do prescrito em lei para a atividade, desde que o 
ato concreto produzido se restrinja ao permitido por lei. 

E) O ato ou contrato administrativo realizado sem interesse 
público configura desvio de finalidade. 

 
 

 
 
 

Do poder hierárquico decorrem faculdades para o agente 
hierarquicamente superior, como dar ordens, fiscalizar seu 
cumprimento, delegar e avocar atribuições e rever os atos 
inferiores. Sobre o tema, indique a alternativa correta: 
 
A) Ao poder de dar ordens se contrapõe o dever do 

subordinado de desobedecer aos atos que julgar 
inconvenientes e inadequados.  

B) O poder de fiscalizar adstringe-se à permanente vigilância 
dos atos praticados contra ordem explícita do superior, 
admitido o ato que contrarie padrões legais. 

C) Delegar é conferir ao subordinado as atribuições que 
originariamente não competiam ao delegante. 

D) Avocar é chamar a si funções atribuídas a um subordinado. 
E) Rever atos de inferiores é apreciá-los estritamente sob o 

ângulo formal. 

 
 
 
 
Pela hierarquia se impõe ao subalterno a obediência das ordens 
e instruções legais superiores, ressalvadas: 
 
A) as decisões contrárias a decisão de outra autoridade de 

mesma hierarquia. 
B) as decisões manifestamente ilegais. 
C) as decisões que o hierarquicamente inferior julgar 

inadequadas. 
D) quaisquer decisões políticas. 
E) as decisões de duvidosa legalidade, a juízo do agente 

subordinado. 
 
 
 
 
Sobre extensão e limites do poder de polícia, indique a 
alternativamente correta: 
 
A) O poder de polícia restringe-se à preservação da saúde 

pública. 
B) O poder de polícia não pode alcançar a regulamentação de 

profissões, pois, na hipótese, não há interesse público 
envolvido. 

C) O poder de polícia é absoluto, uma vez que o interesse 
social sempre se sobrepõe aos direitos individuais. 

D) Como ato discricionário, o ato de polícia não se submete ao 
controle judicial. 

E) O ato de polícia está sujeito a invalidação pelo Judiciário 
quando praticado com excesso ou desvio de poder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa correta sobre os atos administrativos 
formais: 
 
A) As resoluções, normativas ou individuais, são superiores 

hierarquicamente aos regulamentos e regimentos, sempre 
se sobrepondo aos mesmos. 

B) Apenas o chefe do Poder Executivo é competente para 
editar resoluções. 

C) As resoluções podem ser expedidas por órgãos colegiados. 
D) As portarias não podem iniciar sindicâncias e processos 

administrativos. 
E) As ordens de serviço são destinadas exclusivamente aos 

servidores públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 
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O chefe de órgão de um determinado ente da Administração 
Pública precisa expedir ato administrativo interno com 
determinações gerais a seus subordinados. Indique o ato 
administrativo formal adequado para expedição dessas 
determinações: 
 
A) Lei. 
B) Decreto. 
C) Resolução. 
D) Portaria. 
E) Ordem de serviço. 
 
 
 
 
 
Sobre o Estatuto dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco 
(Lei n. 6.425/1972), é incorreto afirmar: 
 
A) A função policial, pelas suas características e finalidades, 

fundamenta-se na hierarquia e na disciplina.  
B) O policial civil fará jus à gratificação de função policial por 

ficar incompatibilizado para desempenho de qualquer outra 
atividade, nos termos do Estatuto, e em razão dos riscos 
decorrentes de suas atividades. 

C) A gratificação de função policial sujeita o policial ao 
regime de dedicação integral. 

D) O policial civil que perceber a gratificação por função 
policial fica obrigado à prestação de, no máximo, duzentas 
horas mensais de trabalho. 

E) A gratificação de função policial não poderá ser acumulada 
com qualquer outra referente a risco de vida. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa que descreve corretamente transgressão 
disciplinar no forma do previsto no Estatuto dos Policiais Civis 
do Estado de Pernambuco: 
 
A) Referir-se, desrespeitosa e depreciativamente às 

autoridades e atos, exclusivamente, da policia civil. 
B) Participar de gerência ou administração de empresas da 

área de segurança, lícita sua participação em empresas de 
outro ramo. 

C) Deixar de saldar dívidas, legítimas ou ilegítimas. 
D) Faltar à verdade no exercício de suas funções, mesmo de 

boa fé. 
E) Negligenciar ou descumprir a execução de qualquer ordem 

legítima. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ainda a respeito do Estatuto dos Policiais Civis de 
Pernambuco, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. Pelo exercício regular de suas atribuições, o funcionário 

policial responde civil, penal e administrativamente. 
2. A repercussão do fato causador da pena é irrelevante para 

fins de aplicação de penas disciplinares.  
3. É causa atenuante de falta disciplinar o haver sido cometida 

em concurso com dois ou mais funcionários. 
4. A pena de suspensão, que não excederá de trinta dias, será 

aplicada em casos de falta grave ou de reincidência em 
faltas de qualquer natureza. 

 
 
São corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2. 
B) 2 e 3. 
C) 1 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 

DIREITO PENAL 
  
 

 
 
 
Gustavo atira em Ubiraci sem ter conhecimento de que se 
encontrava amparado por uma causa de justificação. Desse 
modo, sua conduta foi: 
   

A) isenta de pena. 
B) impunível. 
C) antijurídica. 
D) lícita. 
E) atípica. 
 
 
 

 
 
 
João, José e Juvenal foram flagrados no momento em que se 
reuniam para planejar um assalto. Tal situação configura: 
 

A) Tentativa de assalto  
B) Tentativa de roubo 
C) Tentativa de furto 
D) Conduta atípica 
E) Formação de quadrilha 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41

QUESTÃO 37 
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QUESTÃO 39 
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O tipo penal em que um dos elementos constitutivos do tipo 
está relacionado com o sujeito ativo do delito é o crime: 
 

A) omissivo 
B) complexo 
C) formal 
D) material 
E) próprio 
 

 
 
 
 

O crime de homicídio é: 
 

A) Material, pois exige por resultado alteração no mundo 
naturalístico. 

B) Material, pois exige resultado jurídico. 
C) Formal, pois não exige qualquer resultado. 
D) De mera conduta, pois apenas com uma só ação já se pode 

matar alguém. 
E) Próprio. 
 

 
 
 

Com relação ao crime de aborto, responda a assertiva correta: 
 
A) O aborto é crime de mera conduta. 
B) O crime de aborto pode ocorrer também após o nascimento 

do feto. 
C) O tipo admite qualificadora. 
D) No auto-aborto não pode haver co-autoria. 
E) O tipo penal admite que o feto sobreviva. 
 
 

 
 
 

O Código Penal considera como lesão corporal de natureza 
grave a ofensa a integridade física que resulta em: 
 

A) incapacidade permanente para o trabalho. 
B) enfermidade incurável. 
C) perda de membro. 
D) perigo de vida. 
E) Aborto. 
 

 
 
 
 

Quanto ao crime de homicídio, assinale a alternativa correta: 
 

A) o tipo penal admite uma forma culposa agravada. 
B) todas as qualificadoras que recaem sobre o tipo são de 

cunho objetivo. 
C) no homicídio culposo, só há a previsão da imprudência. 
D) o tipo não admite a forma tentada. 
E) o tipo penal não admite a forma privilegiada. 
 
 
 
 

 
 
 
 

A culpabilidade pode ser entendida como: 
 

A) juízo de adequação entre a conduta praticada e a norma 
penal incriminadora. 

B) juízo de contradição entre a conduta praticada e o 
ordenamento jurídico. 

C) juízo de censura sobre a conduta punível. 
D) juízo de censura sobre o autor do injusto penal. 
E) conseqüência jurídica do crime. 
 
 
 
 
 
É correto afirmar que não caracteriza o crime de falsificação de 
papéis públicos a alteração de: 
 

A) papel de crédito público 
B) guia florestal 
C) selo 
D) bilhete de empresa de transporte administrada pela União 
E) alvará destinado a arrecadação de rendas públicas 
 
 
 
 
Firmino combinou com seu amigo Natércio a prática do furto a 
um estabelecimento comercial. Às 18h do dia aprazado, ambos 
adentraram no local, cuja janela estava semi-aberta. Ocorre que, 
após alguns instantes, chegou ao estabelecimento o seu 
proprietário. A fim de assegurar a detenção dos objetos, ambos 
agrediram levemente a vítima e fugiram com os produtos 
subtraídos. Qual o crime cometido por Firmino e Natércio? 
 
A) Furto qualificado pelo concurso de pessoas 
B) Roubo próprio 
C) Furto noturno 
D) Roubo impróprio ou por aproximação 
E) Roubo em concurso com lesão corporal 
 
 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

 
 
 
 

A validade das perícias pode ser reconhecida ainda que: 
 

A) os peritos não sejam oficiais nem compromissados 
B) os peritos não tenham prestado compromisso 
C) haja apenas um perito oficial e outro compromissado ( ad 

hoc) 
D) os peritos  sejam analfabetos desde que compromissados 
E) ainda que um dos peritos tenha 17 anos, desde que conheça 

da matéria e tenha prestado compromisso. 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 51
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Mauro é preso em flagrante delito após mais de 24 horas do 
cometimento do crime. Esta prisão será legal se ele: 
 
 

A) apresentou-se espontaneamente. 
B) for perseguido e, depois de ter se perdido da vista  dos 

perseguidores,  apresentar-se espontaneamente e confessar 
o crime. 

C) for encontrado logo depois com objetos que façam 
presumir ser ele o autor do fato. 

D) for preparada pela polícia que já se encontrava no local. 
escondida esperando o crime se realizar. 

E) for preso em  cidade distinta daquela em que cometeu o 
crime e o auto for lavrado numa outra cidade. 

 
 

 
 
 
 
Da prova em geral pode-se afirmar que: 
 
A) a confissão obtida mediante hipnose é considerada  prova 

lícita.  
B) a prova pericial  poderá ser realizada por um perito  apenas, 

desde que compromissado. 
C) a materialidade do crime pode ser provada através de 

testemunhas ainda que não haja a prova pericial. 
D) o interrogatório não pode ser realizado mais de uma vez em 

nenhum  procedimento. 
E) é nulo o interrogatório em que  se encontrava presente a 

defesa do acusado. 
 
 
 
 
 

Uma pessoa é acusada de haver roubado. Confessa o crime 
diante da autoridade policial e nega perante o juiz. Após alguns 
dias escreve uma carta ao juiz dizendo que efetivamente é 
culpado. É correto afirmar que: 

 
A) vale a primeira confissão porque  no momento da prisão  

fala-se sempre a verdade. 
B) vale a negativa do crime  posto que produzida diante da 

autoridade judiciária e  na presença do seu defensor que 
pode inclusive fazer perguntas. 

C) vale a terceira confissão feita por carta, porque demonstrou 
o temor de  falar em frente ao magistrado. 

D) nenhuma das confissões tem valor probatório. 
E) valerá a confissão por carta se o acusado  vier a juízo 

confirmar.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Da autoridade policial pode se considerar correta a afirmativa: 
 

A) de que possui competência para  realizar Inquérito Policial 
delegado e  agentes 

B) de que não  se pode argüir  suspeição de Delegado de 
polícia para elaborar inquérito policial 

C) em se tratando de ação pública  o Delegado é obrigado a 
abrir, de ofício, inquérito Policial  

D) quando  o crime for de pequeno potencial ofensivo o 
Delegado  terá que baixar portaria e iniciar o Inquérito 
Policial. 

E) o Delegado  pode iniciar Inquérito Policial sobre  qualquer 
crime ocorrido em qualquer lugar. 

 
 
 
 
Da prisão preventiva é correto afirmar que pode ser decretada: 
 
A) em processos em que o crime é culposo. 
B) por  delegado de polícia e por  juiz de direito. 
C) tendo como fundamento  a hediondez do crime. 
D) em crime de pequeno potencial ofensivo. 
E) durante o inquérito policial ou o processo. 
 
 
 
 

O Inquérito Policial deverá ser concluído: 
 
A) em trinta dias , ainda que preso o investigado 
B) em  vinte e cinco dias  se pedida a  prorrogação do prazo da 

prisão temporária 
C) em quinze dias, quando decretada a  prisão preventiva  
D) em trinta dias  se o investigado estiver em liberdade 
E) em sessenta dias se o crime for hediondo e  esteja preso o 

investigado 
 
 
 
 

No que diz respeito à ação penal, pode-se entender que: 
 
A) a ação privada  deve ser intentada no prazo de 3 meses, 

pela vítima ou seu representante legal, sob pena de 
decadência do direito. 

B) a ação pública incondicionada exige manifestação de  
vontade de proceder da parte da vítima ou de quem a 
represente. 

C) na ação pública incondicionada, qualquer pessoa poderá 
noticiar o fato e  o Promotor de Justiça poderá intentar a 
ação até que se  dê a prescrição da pena em abstrato. 

D) qualquer pessoa pode intentar a queixa crime na ação 
privada. 

E) o Delegado pode abrir inquérito, sem manifestação da 
vítima nem do seu representante, quando o crime for de 
ação  condicionada. 

QUESTÃO 52 
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Sobre as provas em espécie, assinale a alternativa correta: 
 
A) A indivisibilidade e a retratabilidade são duas 

características da confissão. 
B) Independentemente de outras provas, o julgador pode 

formar um juízo de culpabilidade sobre o acusado com 
fundamento unicamente na confissão. 

C) É vedado ao ofendido, em sua ouvida, negar ou calar a 
verdade, sob pena de responder pelo delito de falso 
testemunho. 

D) Uma vez que as crianças não prestam o compromisso de 
dizer a verdade em juízo, a legislação processual penal 
veda o seu depoimento.  

E) Não comparecendo para depor, quando regularmente 
intimado para tal, poderá o ofendido ser conduzido 
coercitivamente.  

 
 
 
 
 
Caso um promotor de justiça entenda que não é criminoso o 
fato descrito e comprovado em inquérito policial, deverá: 
 
A) ordenar ao delegado de polícia o trancamento do 

procedimento de investigação. 
B) solicitar, judicialmente, o arquivamento do procedimento. 
C) arquivar, ele mesmo, o inquérito a fim de que a denúncia 

possa ser oferecida no futuro, caso novas provas sejam 
coletadas. 

D) encaminhar o procedimento ao Secretário de Defesa Social 
para as providências necessárias ao arquivamento do 
inquérito. 

E) oferecer a denúncia para que o juiz possa rejeitá-la. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

QUESTÃO 59 

QUESTÃO 60 


