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Confira se a impressão do caderno de prova está legível. Caso necessário solicite um novo 
caderno. 

 

Verifique se as informações impressas no cartão resposta personalizado estão corretas. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

 

Esta prova é composta de 40 questões de conhecimentos gerais e 40 questões de 
conhecimentos específicos. As questões são de múltipla escolha com quatro alternativas de resposta, 
identificadas pelas letras A, B, C, D, das quais, uma apenas deverá ser assinalada como correta.  

 

Procure fazer a prova com calma e atenção. Assine e preencha corretamente o cartão 
resposta, de acordo com as suas instruções, utilizando caneta esferográfica com tinta preta ou azul. O 
cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura. 

 

Somente será permitida a sua retirada da sala após duas horas do início da prova que terá, 
no máximo quatro horas de duração. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que 
todos concluam a prova e possam sair juntos. 

 

Você será eliminado do concurso se: 
 

a) ausentar-se da sala de realização da prova sem o acompanhamento do fiscal ou antes de 
decorrido o prazo mínimo para saída do candidato da sala; 

b) for surpreendido em comunicação, qualquer que seja a forma, com outras pessoas ou uti-
lizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos; 

c) estiver portando ou fazendo uso de relógio ou de qualquer tipo de equipamento eletrônico 
de comunicação (beep, pager, telefone celular, calculadora, etc.), ainda que desligados;  

d) não devolver integralmente todo o material de prova (caderno de questões e cartão 
resposta personalizado). 

Diante de qualquer dúvida você deve comunicar-se com o fiscal. 
 

Boa prova
. 
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LINGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 1 - POLÍCIA E SEGURANÇA 
 

 A chance de você ou alguém da sua família ser 
assaltado, sua filha estuprada ou um parente sofrer 
um seqüestro relâmpago no Brasil é de aproxima-
damente 97% no decorrer da vida. Poucas famílias 
irão escapar. Um amigo meu se orgulha de ter se 
safado oito vezes de levar um tiro na testa. Todas as 
ideologias políticas, do socialismo ao neoliberalismo, 
acreditam que cabe ao Estado a proteção do indiví-
duo. O socialismo e o comunismo sempre investiram 
pesado em policiamento e segurança. A China co-
munista executa criminosos diariamente e entrega o 
cartucho à família. 
 Liberais, que tendem a confiar no indivíduo e não 
no Estado, são contra fazer justiça e segurança pe-
las próprias mãos. Neoliberais, que preferem um 
Estado fraco, pregam um Estado forte na área de 
segurança pública. 
 Nossos governos têm sido uma certa  exceção. 
Fazem praticamente "tudo pelo social", mas negli-
genciam a segurança, função primordial do Estado 
em todas as ideologias.   Acrescentaram aposenta-
dorias grátis, cultura grátis, terras grátis, creches 
grátis, mestrados grátis, investimentos em energia 
grátis, a ponto de levar as finanças do Estado à ruí-
na. De nada adianta ter saúde ou um mestrado e 
levar um tiro num assalto. 
 Quatrocentos anos atrás, Hobbes já escrevia: 
"Quando não existe poder capaz de manter os ho-
mens em respeito, temos a condição que se denomi-
na guerra civil; uma guerra de todos os homens con-
tra todos." 
 Nossos policiais reclamam por aumentos salariais 
com absoluta justiça. Alguns têm de viver em fave-
las, onde temem que alguém descubra sua profis-
são. O policial de Nova York ganha cinco vezes mais 
que um policial brasileiro, que por sua vez tem de 
enfrentar uma criminalidade cinco vezes maior. 
Quando um policial prende bandidos arriscando a 
vida, sabe que eles logo estarão livres novamente 
por falta de prisões. Um policial, normalmente pouco 
treinado pelo Estado, se no cumprimento do dever 
errar um tiro, será trucidado e execrado pela opinião 
pública. Quem se candidata a um emprego desses 
que exige a rapidez de um executivo, a coragem de 
um herói, o discernimento de um juiz, o tato de um 
psicólogo e um salário vil? 
 Nossos policiais deveriam ser pagos num nível 
salarial que os fizesse temer a perda do emprego, 
em vez de sentir vergonha dele. Como, apesar das 
estatísticas, ninguém acredita que um dia será uma 
vítima, e vítimas fatais não votam, nunca elegemos 
prefeitos e governadores que priorizam suas secreta-
rias de Segurança nem seus policiais. Preferimos 
eleger quem nos promete um benefício imediato a 
aqueles que prometem eliminar um risco incerto. 
 A maioria dos brasileiros está profundamente 
insatisfeita com o que está aí, e quer "começar tudo 
de novo". Apesar de os contribuintes pagarem 35% 
do PIB em impostos, hoje temos um Estado fraco na 
maioria das áreas de atuação: saúde pública com 

falta de recursos, educação com problemas, um 
rombo na previdência e um policiamento sem os 
equipamentos necessários. 
 Vamos começar de novo, criando um  Estado que 
cumpra no mínimo a primeira e única função sobre a 
qual todas as ideologias concordam. Vamos reduzir 
um pouco as inúmeras outras funções sociais, em 
digamos 5% cada uma, para poder aumentar em 
100% as verbas para policiamento, Justiça e segu-
rança. 
 Sou a favor de o Estado promover políticas de 
inclusão e agregação social com nosso dinheiro, 
contanto que o faça com competência. Se o Estado 
conseguir devolver ao povo a segurança de ser bra-
sileiro, conquistará credibilidade para assumir outras 
funções sociais, todas em que souber demonstrar 
competência. 
 Em resumo, nosso Estado social-democrata está 
fazendo coisas demais e mal feitas. Vamos fazer um 
pouco menos, e bem feito. 
         KANITZ, Stephen. Veja. 22/ago./2001. 
 
01) Considerando os elementos textuais e con-
textuais necessários à compreensão do texto 1, 
assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒ Quanto mais forte for o Estado, mais se 
faz justiça. 
B ⇒ O liberalismo é uma ideologia política con-
trária aos investimentos do Estado em seguran-
ça pública. 
C ⇒ Os liberais condenam a execução de cri-
minosos na China. 
D ⇒ O Estado brasileiro, na época em que o 
texto foi publicado, era social-democrata. 
__________________________________________ 
 
02) Stephen Kanitz cita Hobbes para: 
 

A ⇒ provar que o Brasil está falido. 

B ⇒ convencer o leitor de que no Brasil existe 
um cenário típico de guerra civil.  
C ⇒ argumentar favoravelmente às políticas 
adotadas pelo Estado brasileiro. 
D ⇒ explicar porque os investimentos em pro-
gramas sociais são importantes. 
__________________________________________ 
 
03) Conforme o texto 1, é correto afirmar que: 
 

A ⇒ o autor do texto defende investimentos em 
segurança pública em detrimento de inves-
timentos na saúde e na educação. 
B ⇒ os policiais de Nova York são mais treina-
dos do que os policiais brasileiros. 
C ⇒ os policiais brasileiros sentem-se enver-
gonhados do emprego que têm. 
D ⇒ os policiais brasileiros são execrados pela 
opinião pública. 
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04) Stephen Kanitz sugere que: 
 

A ⇒ se reduzam as funções sociais do Estado 
para aumentar os recursos para policiamento, 
justiça e segurança. 
B ⇒ o Brasil faça o que se fez em Nova York, 
onde a criminalidade é cinco vezes menor do 
que no Brasil. 
C ⇒ os policiais recebam orientação psico-
lógica para agir com coragem e discernimento. 
D ⇒ nossos governantes fazem bem muitas 
coisas, mas são incompetentes na aplicação de 
recursos orçamentários. 
 

___________________________________ 
 
05) A alternativa correta sobre o texto 1 é: 
 
A ⇒ Os policiais que vivem em favelas nunca 
prendem seus vizinhos bandidos porque sabem 
que eles estarão livres no dia seguinte. 
B ⇒ Liberais e neoliberais têm posições diame-
tralmente opostas de socialistas e comunistas a 
respeito de políticas de segurança pública. 
C ⇒ No Brasil, menos 3% das pessoas têm a 
chance de nunca sofrerem algum tipo de vio-
lência. 
D ⇒ O deficit de vagas prisionais favorece a 
liberdade dos bandidos. 
 

______________________________________ 
 
06) Qual das perguntas a seguir pode ser res-
pondida corretamente com base no texto 1? 
 

A ⇒ Com base em que se diz que a maioria 
dos brasileiros está insatisfeita com o que aí 
está? 
B ⇒ O que se exige do policial brasileiro? 

C ⇒ O que o cidadão deve fazer para não ser 
vítima da violência? 
D ⇒ Por que os liberais são contra fazer justiça 
com as próprias mãos? 
 

______________________________________ 
 
07) A frase “Nossos policiais deveriam ser pa-
gos num nível salarial que os fizesse temer a 
perda do emprego, em vez de sentir vergonha 
dele” permite deduzir que: 
 

A ⇒ o salário dos policiais é baixo.  
B ⇒ os policiais não temem perder o emprego. 

C ⇒ os policiais não têm vergonha do salário 
que ganham. 
D ⇒ o baixo salário é a causa da alta rotativi-
dade nos quartéis. 

08) Na opinião do autor do texto 1, os brasilei-
ros elegem prefeitos e governadores que pro-
metem: 
 

A ⇒ priorizar os investimentos em segurança. 

B ⇒ reduzir a criminalidade. 

C ⇒ oferecer benefícios imediatos.  

D ⇒ enfrentar a criminalidade e ampliar as pri-
sões. 
 
 
09) Sobre a frase “Preferimos eleger quem nos 
promete um benefício imediato a aqueles que 
prometem eliminar um risco incerto”, é correto 
o que se afirma em: 
 

A ⇒ A substituição da forma verbal “preferi-
mos” pela forma “prefiro” implica obrigatoria-
mente a substituição do pronome “nos” pelo 
pronome “me”. 
B ⇒ Se na primeira parte da frase consta 
“quem nos promete um benefício imediato”, na 
segunda parte poderia constar “a quem nos 
promete eliminar um risco incerto”. 
C ⇒ De acordo com as normas do português 
padrão escrito, ao invés de “a aqueles”, deve-se 
escrever “do que aqueles”. 
D ⇒ A substituição do pronome “aqueles que” 
pelo pronome “quem” muda o sentido, mas não 
afeta a estrutura do texto. 
______________________________________ 
 
10) Assinale a alternativa em que todas as pa-
lavras estão escritas corretamente. 
 

A ⇒ para-quedista, meleante, infringidas, dis-
tratar. 
B ⇒ selvícola, previlégio, herbívoro, marcineiro. 

C ⇒ faxina, expontâneo, catequizar, exeção. 

D ⇒ reivindicar, fratricida, beneficente, entrete-
nimento. 
______________________________________ 
 
11) Na frase “A chance de você ou alguém da 
sua família ser assaltado, sua filha estuprada ou 
um parente sofrer um seqüestro relâmpago no 
Brasil é de aproximadamente 97% no decorrer 
da vida”, existem cinco palavras acentuadas 
graficamente e uma marcada com trema.  
 

  Qual delas corresponde à seguinte regra: 
“Acentuam-se as palavras paroxítonas termina-
das em ditongo crescente”? 
 

A ⇒ família    C ⇒ alguém 

B ⇒ relâmpago   D ⇒ você 
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12) Assinale a frase em que a expressão desta-
cada em negrito pode ser substituída pela     
expressão sugerida entre parênteses, sem que 
ocorra prejuízo do sentido. 
 

A ⇒ “Apesar de os contribuintes pagarem 35% 
do PIB em impostos [...]” (na hipótese de). 
B ⇒ “Acrescentaram aposentadorias grátis 
[...]” (sem custo). 
C ⇒ “Fazem ‘tudo pelo social’, mas negligen-
ciam a segurança [...]” (descuidam da).  
D ⇒ “Se o Estado conseguir devolver ao povo 
a segurança de ser brasileiro [...]” (assim que). 
______________________________________ 
 
13) Assinale a alternativa em que a frase pre-
serva o sentido do texto 1. 
 

A ⇒ Alguns não querem viver em favelas, pois 
alguém teme sua profissão. (5o parágrafo) 
B ⇒ Hobbes, há quatrocentos anos, já escrevia 
[...] (4o parágrafo) 
C ⇒ Como ninguém acredita em estatísticas, 
um dia será vítima, e vítimas não votam [...]     
(6o parágrafo) 
D ⇒ Sou contra o Estado que promove políti-
cas de exclusão e segregação social [...]         
(9o parágrafo) 
______________________________________ 
 
14) Assinale a alternativa que está de acordo 
com as normas do português padrão, conside-
rando a substituição de “um policial” por          
“os policiais” na frase:  
 

 “Um policial, normalmente pouco treinado 
pelo Estado, se no cumprimento do dever errar 
um tiro, será trucidado e execrado pela opinião 
pública”. 
 

A ⇒ Os policiais, normalmente pouco treinados 
pelo Estado, se no cumprimento do dever erram 
um tiro, seriam trucidados e execrados pela 
opinião pública. 
B ⇒ Os policiais, normalmente pouco treinados 
pelo Estado, se no cumprimento do dever erra-
rem um tiro, serão trucidados e execrados pela 
opinião pública. 
C ⇒ Os policiais, normalmente pouco treinados 
pelo Estado, se no cumprimento do dever errar 
um tiro, serão trucidados e execrados pela opi-
nião pública. 
D ⇒ Os policiais, normalmente poucos treina-
dos pelo Estado, se no cumprimento do dever 
erram um tiro, serão trucidados e execrados 
pela opinião pública. 

15) Se na frase “Um amigo meu se orgulha de 
ter se safado oito vezes de levar um tiro na tes-
ta”, a expressão “um amigo meu” for substituída 
pelo pronome “nós”, qual das alternativas a  
seguir está gramaticalmente correta? 
 

A ⇒ Nós se orgulhamos de nos ter safado oito 
vezes de levar um tiro na testa. 
B ⇒ Nós nos orgulha de nos ter safado oito 
vezes de levar um tiro na testa.  
C ⇒ Nós nos orgulhamos de ter se safado oito 
vezes de levar um tiro na testa. 
D ⇒ Nós nos orgulhamos de termo-nos safado 
oito vezes de levar um tiro na testa. 
______________________________________ 
 
16) Ponha os verbos entre parênteses no     
presente do subjuntivo, na pessoa e número 
adequados. 
 
 - O Diretor de Patrimônio da Secretaria de Se-
gurança não quer que os funcionários 
___________ em carros de serviço. (passear) 
 

 - Para fechar as contas do mês, é necessário 
que se ____________ os cálculos. (refazer) 
 

 - Depois deste curso, espero que todos os poli-
ciais ____________ preparados para o exercício 
da nova profissão. (estar) 
 

 - Duvido que todos __________ ir até aí de 
carro próprio. (poder) 
 - Sinceramente, é nossa expectativa que vocês 
___________ a devida importância a esse grande 
evento. (dar) 
 
 A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒ passeiam / refaça / estarão / possam / 
darão 
B ⇒ passeando / refazem / estarão / poderão / 
darão 
C ⇒ passeiem / refaçam / estejam / possam / 
dêem  
D ⇒ passeam / refizessem / estejam / poderão / 
dão 
______________________________________ 
 
17) Considerando os termos destacados em 
negrito, assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒ O salário ainda não foi pago porquê?  

B ⇒ Pergunte à secretária por que não há 
expediente hoje. 
C ⇒ Ninguém conseguiu entender o porque de 
tamanha confusão. 
D ⇒ Duvido que alguém consiga explicar por 
quê se cobram tantos impostos. 



 

 

6 
18) Em qual das frases abaixo, extraídas do 
texto 1, a exclusão da(s) vírgula(s) altera subs-
tancialmente o sentido original? 
 
A ⇒ Liberais que tendem a confiar no indivíduo 
e não no Estado são contra fazer justiça e segu-
rança pelas próprias mãos. (2o parágrafo) 
B ⇒ Nossos policiais deveriam ser pagos num 
nível salarial que os fizesse temer a perda do 
emprego em vez de sentir vergonha dele. (6o 
parágrafo) 
C ⇒ A maioria dos brasileiros está profunda-
mente insatisfeita com o que está aí e quer 
"começar tudo de novo". (7o parágrafo) 
D ⇒ Vamos fazer um pouco menos e bem feito. 
(10o parágrafo) 
______________________________________ 
 
19) Levando em conta as normas sobre o uso 
de letra inicial maiúscula, a frase correta é: 
 
A ⇒ Desde a Páscoa, o estado do Rio Grande 
do Sul já recebeu o excelentíssimo Ministro da 
Agricultura duas vezes. 
B ⇒ Ao contrário dos Brasileiros, os Argentinos 
conseguem vender carne aos Europeus com 
facilidade. 
C ⇒ O Carnaval deste ano ocorreu no mês de 
Fevereiro; no ano que vem, vai acontecer em 
Março. 
D ⇒ Reside em Balneário Camboriú, na Praça 
das Amendoeiras, 437 – ap. 603. 
______________________________________ 
 
20) A alternativa que não está de acordo com 
as normas da língua portuguesa padrão é: 
 
A ⇒ “Segundo o responsável pelo projeto, a 
vila que abrigará dezesseis mil pessoas durante 
a Olimpíada e outras sete mil durante os Jogos 
Paraolímpicos irá operar em parte movida a 
energia solar, a fim de reduzir a necessidade de 
eletricidade.” http://esportes.terra.com.br/pequim2008. 
Adaptado. 
B ⇒ “Sempre te contei segredos meus / Estou 
apaixonado por você.” (Victor Chaves)  
C ⇒ Saiu na imprensa que, em algumas cida-
des americanas, é permitido vender maconha 
para fins terapêuticos, destinada a pacientes 
com o vírus da Aids e com câncer, em busca de 
estímulos para aumentar o apetite. 
D ⇒ Se não fosse por seu apelo decorativo, as 
bolinhas de sagu não seriam tão populares. Isso 
porque o amido de mandioca não tem sabor 
nenhum. 

21) Escolha uma das expressões entre parên-
teses para preencher as lacunas. 
 
 - O ___________ dos cortadores de cana é 
estafante. (dia a dia; dia-a-dia) 
 - Os torcedores disputaram os ingressos 
__________na entrada do estádio. (corpo a corpo; 
corpo-a-corpo) 
 

 - Soubesse hoje que os ____________ vão 
resistir à ordem de despejo. (sem terra; sem-terra) 
 

 - Os servidores do Judiciário decidiram enca-
minhar um _________________ ao Governador 
de Santa Catarina ainda hoje. (abaixo assinado; 
abaixo-assinado) 
 - A nota divulgada pelo clube foi __________ 
pela imprensa local. (mal encarada; mal-encarada) 
 

 A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒ dia-a-dia / corpo-a-corpo / sem terra /  
abaixo-assinado / mal-encarada 
B ⇒ dia-a-dia / corpo a corpo / sem-terra /   
abaixo-assinado / mal encarada  
C ⇒ dia a dia / corpo-a-corpo / sem terra /   
abaixo assinado / mal-encarada 
D ⇒ dia a dia / corpo a corpo / sem-terra /   
abaixo assinado / mal encarada 
__________________________________________ 
 
22) Assinale a alternativa correta quanto ao 
sinal indicativo de crase. 
 

A ⇒ Disse a delegada que só revelaria o nome 
do culpado se pudesse falar com ele, cara à 
cara. 
B ⇒ Sempre que vão a rua, os policiais estão 
sujeitos à situações de perigo, principalmente à 
noite. 
C ⇒ Deixou a herança a instituições que se 
dedicam à recuperação de viciados em drogas.  
D ⇒ De vinte à trinta de dezembro, o comissá-
rio de polícia foi a capital, a trabalho, três vezes. 
______________________________________ 
 
23) Considerando as regras de concordância 
nominal, assinale a frase cuja palavra destaca-
da em negrito está correta. 
 

A ⇒ Permaneceram calados o réu, o advo-
gado e o juiz. 
B ⇒ É necessário a paciência de um santo 
para agüentar tanta petulância. 
C ⇒ O expediente só começa ao meio-dia e 
meio. 
D ⇒ O cidadão foi preso quando saía do su-
permercado com três quilos e duzentas gramas 
de filé de salmão escondido na bolsa. 
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24) Complete as lacunas com uma das formas 
pronominais sugeridas entre parênteses. 
 

 - Quero falar ________ ainda hoje, se possível. 
(consigo; com você) 
 - Sobre a mesa, havia mais de trinta processos 
para _______ ler. (eu; mim) 
 - Tenha em consideração que o adequado en-
caminhamento da questão só depende de _____. 
(você; ti) 
 - Espera um momento, pois preciso falar 
_________ um assunto delicado. (contigo, consi-
go, com você). 
 

 - É verdade que entre _______ e Isaura já não 
existe mais nada? (tu; ti) 
 

 A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒ consigo  /  eu  /  você  /  com você  /  ti 

B ⇒ consigo  /  mim  /  ti  /  com você  /  tu 

C ⇒ com você  /  mim /  ti  /  consigo  /  ti 

D ⇒ com você  /  eu  /  você  /  contigo  /  ti  
______________________________________ 
 
25) Assinale a frase correta em relação à con-
cordância dos verbos destacados em negrito. 
 

A ⇒ Embora se trate de pessoas bem inten-
cionadas, houveram fortes indícios de que par-
ticiparam de negócios ilícitos. 
B ⇒ Todos os comerciantes da região estão 
desanimados, pois fazem quase quinze dias 
que só chove. 
C ⇒ Após a apresentação das bandas deverá 
haver leilões de animais, e automóveis. 
D ⇒ Feita a acareação dos réus, mantém-se 
as acusações inicialmente formuladas. 
______________________________________ 
 
26) A troca do verbo e respectivos ajustes foram 
feitos corretamente na alternativa: 
 

A ⇒ Com tal medida, os órgãos de segurança 
objetivam a redução dos crimes com armas de 
fogo. → Com tal medida, os órgãos de seguran-
ça visam a redução dos crimes com armas     
de fogo. 
B ⇒ Quem não respeita as leis de trânsito está 
sujeito a pesadas multas. → Quem não obede-
ce às leis do trânsito está sujeito a pesadas 
multas. 
C ⇒ Quando chegávamos à Rua Pequeno 
Príncipe, víamos cenas de contrabando.         
→ Quando residíamos à Rua Pequeno Prínci-
pe, assistíamos cenas de contrabando. 
D ⇒ As informações que se têm não são fide-
dignas. → As informações que se dispõem não 
são fidedignas. 

27) Tendo em vista a função do vocábulo se, 
correlacione as colunas a seguir. 
 

 ( 1 ) Partícula apassivadora 
  

 ( 2 ) Índice de indeterminação do sujeito 
  

 ( 3 ) Conjunção subordinada adverbial condicional 
  

 ( 4 ) Pronome reflexivo 
 

 (    ) O assessor trancou-se na sala da direção. 
  

 (    ) Trata-se de pessoas de total confiança. 
  

 (    ) Mudam-se as regras sem qualquer critério. 
  

 (    ) Não sei se devo pedir férias agora. 
 
 A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒ 3  -  1  -  4  -  2  C ⇒ 2  -  4  -  3  -  1 

B ⇒ 1  -  3  -  2  -  4  D ⇒ 4  -  2  -  1  -  3  
______________________________________ 
 
28) Sobre redação de documentos oficiais, for-
mas de tratamento e títulos, é correto afirmar: 
 

A ⇒ Nas formas de tratamento, o verbo e os 
pronomes possessivos devem estar de acordo 
com a pessoa gramatical das mesmas. Exem-
plo: Esteja certa Vossa Excelência que não  
vamos deixar de honrar a vossa confiança.  
B ⇒ Sempre se deve fazer a concordância de 
gênero com as formas de tratamento, indepen-
dentemente do sexo das pessoas por elas    
representadas. Exemplo: Desculpe, professor, 
mas Vossa Senhoria será arrolada como teste-
munha. 
C ⇒ Certas abreviações de formas de trata-
mento não seguem as normas oficiais, pois não 
existem, nos editores de textos, fontes com 
símbolos adequados. Exemplos: V. Ex.a, Sr.as, 
Il.mo, Ex.mo, Rev.ma, V. Ex.a etc. 
D ⇒ Na correspondência oficial (ofícios, me-
morandos etc.), quando quem a subscreve   
representa o órgão, deve-se dar preferência ao 
emprego da primeira pessoa do plural. Exem-
plos: comunicamos, encaminhamos, temos       
a honra de, cumpre-nos etc.  
______________________________________ 
 
29) A frase em que o pronome destacado em 
negrito está corretamente empregado é: 
 

A ⇒ Informaram-no, por telefone, o resultado 
da audiência. 
B ⇒ Cecília, não fique assim, pois nós a que-
remos muito bem. 
C ⇒ Gostaria de felicitá-lo pela qualidade e 
competência com que realizou a tarefa.  
D ⇒ Não tenha pressa, Delegado, pois eu lhe 
aguardarei. 
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30) Assinale a alternativa que serve de exemplo 
de discurso indireto. 
 

A ⇒ A humildade é uma virtude – sempre me 
dizia meu pai. 
B ⇒ A modelo, pressionada, acabou confes-
sando que tudo não passou de armação para 
despistar a imprensa. 
C ⇒ “Bem, o diabo regula seu estado preto, 
nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até 
nas crianças – eu digo.” (Guimarães Rosa). 
D ⇒ “Virgília replicou: – Promete que um dia 
me fará baronesa?” (Machado de Assis) 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
31) Universal Serial Bus (USB) é um tipo de 
conexão Plug and Play que permite a conexão 
de periféricos ao computador sem que o mesmo 
tenha que ser reinicializado. Através de uma 
porta USB é possível conectar, utilizando-se 
hubs especialmente concebidos, até 127 dispo-
sitivos.  
 

  Relacionadas às funcionalidades da porta 
USB é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ A transferência de músicas do computador 
para os MP3 Players mais comuns do mercado 
é feita por meio da porta USB. 
B ⇒ A utilização de PenDrives para transporte 
de arquivos tornou-se popular devido à facilida-
de de conexão destes dispositivos nas portas 
USBs dos computadores.  
C ⇒ Atualmente existem modelos de mouse e 
teclado que podem ser conectados ao compu-
tador por portas USB, enquanto durante anos o 
padrão principal eram as portas PS2. 
D ⇒ Os monitores de LCD estão ganhando 
mercado por não exigir do computador uma 
placa de vídeo, pois são conectados através da 
porta USB. 
______________________________________ 
 
32) “Consistem em informações enviadas pelos 
sites ao navegador, que são gravadas no compu-
tador do usuário. Em futuros acessos ao mesmo 
endereço o navegador reenvia essas informações 
ao site. Esse recurso é normalmente utilizado para 
distinção entre usuários, permitindo que preferên-
cias do usuário no site específico sejam memori-
zadas.” 
 

 Sobre o objeto da definição acima descrita, 
assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒ Cookies   C ⇒ Favoritos 

B ⇒ ActiveX   D ⇒ Certificados Digitais 

33) A estabilidade da rede elétrica é muito im-
portante para manutenção do hardware do 
computador. Desde pequenas variações de  
voltagem até mesmo interrupções abruptas     
de energia podem causar danos permanentes 
às placas e periféricos do computador. Existem 
diferentes equipamentos no mercado que      
ajudam a minimizar este risco. 
 

 Relacionadas aos equipamentos citados  
acima, todas as alternativas estão corretas, 
exceto a: 
 
A ⇒ Os Estabilizadores regulam a tensão elé-
trica evitando que a sobretensão e a subtensão 
cheguem ao computador. 
B ⇒ Os Filtros de Linha removem ruídos e pi-
cos de tensão da rede elétrica e expandem o 
número de tomadas para conexão de outros 
equipamentos. 
C ⇒ Os No-Breaks asseguram o fornecimento 
de energia ao computador, sem limite de tempo, 
até que a alimentação da rede elétrica seja  
restabelecida. 
D ⇒ A soma das potências dos equipamentos 
ligados a um Estabilizador não pode ser maior 
do que sua potência nominal. 
___________________________________ 
 
34) O sistema operacional Windows XP permite 
que um usuário configure e personalize diversos 
itens em seu ambiente de trabalho. O Windows 
XP ainda possibilita que diferentes usuários 
possam utilizar o mesmo computador com    
diferentes contas de acesso e, dessa forma,    
as configurações para cada usuário são manti-
das em seu respectivo perfil.  
 

 Sobre os usuários do Windows XP, assinale 
a alternativa correta. 
 
A ⇒ Um usuário comum tem permissão total 
para configurar a placa de rede do computador, 
já que o acesso a Internet depende dessa    
permissão. 
B ⇒ O Mapeamento de Unidade de Rede não 
pode ser realizada por um usuário comum, pois 
essa tarefa pode permitir a entrada de progra-
mas não desejados no sistema.  
C ⇒ Um usuário com perfil de administrador 
deve ser utilizado para o correto funcionamento 
do Windows Explorer, pois esse programa exige 
total acesso ao disco rígido. 
D ⇒ As contas que fazem parte do grupo Ad-
ministradores possuem permissão total no sis-
tema e podem ser utilizadas para tarefas para 
as quais usuários comuns não têm permissão.  
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35) Em relação ao Sistema Operacional Win-
dows XP, é correto afirmar, exceto:A ⇒ Na 
Área de Trabalho o usuário pode incluir atalhos 
para programas que ele desejar, além de poder 
nela salvar arquivos e criar pastas. 
B ⇒ A Lixeira armazena todos os arquivos ex-
cluídos do computador permitindo que o admi-
nistrador do sistema recupere o Windows em 
caso de falhas. 
C ⇒ No Painel de Controle encontram-se os 
atalhos para as principais configurações do 
computador, tais como Conexões de Rede, Da-
ta e Hora, Tarefas Agendadas. 
D ⇒ A opção Mapear Unidade de Rede permite 
que o usuário se conecte a uma pasta de rede 
compartilhada e atribua a ela uma letra, poden-
do assim ter acesso a essa pasta através do 
Meu Computador. 
______________________________________ 
 
36) Considerando o Microsoft Word e a figura 
01 da página 9 é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ A exibição do texto está configurado como 
Modo Normal e zoom 100%. 
B ⇒ O documento possui uma página e o cur-
sor está posicionado na décima oitava linha. 
C ⇒ Configuração da última linha: alinhamento 
à esquerda, fonte Courier, tamanho 10. 

D ⇒ Se o usuário clicar no ícone  o 
documento será alinhado de forma centralizada. 
______________________________________ 
 
37) Sobre o Banco de Dados, marque V para 
verdadeiro ou F para falso.  
 

 (    ) 

 

Banco de Dados pode ser definido como um 
conjunto de informações inter-relacionadas e 
organizadas de forma estruturada. 

  

 (    ) 

 

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados, 
conhecido também como SGBD, fornece uma 
interface entre o usuário e o banco de dados 
permitindo que tarefas como consultas ou 
alterações de dados sejam realizadas. 

  

 (    ) 

 

Microsoft SQL Server e Oracle são exemplos 
de Sistemas Gerenciadores de Banco de  
Dados amplamente utilizados por empresas 
de grande porte. 

  

 (    ) 

 

Pode-se citar como exemplo de Modelos de 
Dados o Modelo Relacional e o Modelo Orien-
tado a Objetos. 

 
 A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒ V  -  V  -  V  -  V  C ⇒ V  -  V  -  V  -  F 

B ⇒ F  -  V  -  V  -  F  D ⇒ F  -  F  -  V  -  V  

38) Considerando o Microsoft Word e a figura 
01 da página 9, analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

O ícone  tem como função tornar visível 
a Barra de Ferramentas Desenho. 

  

ll 

 

Considerando que o texto foi digitado em 
um novo documento ainda não salvo, quan-

do o usuário clicar no ícone , o nome 
sugerido pelo Word será “Não passou.doc”. 

  

lll 

 

O documento poderá ser impresso utilizan-

do-se o ícone   somente depois que ele 
for salvo no disco rígido do computador. 

  

lV 

 

No menu Inserir está disponível a opção 
“Números de Páginas”, que configura a 
exibição do número das páginas do docu-
mento no Cabeçalho ou no Rodapé. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒ Apenas III e IV estão corretas. 
B ⇒ Apenas II está correta. 

C ⇒ As afirmações I, II e IV estão corretas.  
D ⇒ Todas as afirmações estão corretas. 
 
______________________________________ 
 
39) Observe a figura 02 da página 9, referente 
ao Microsoft Excel, e analise as afirmações a 
seguir. 
 

l 
 

Se o usuário quiser renomear a planilha 
Plan1 ele pode fazê-lo realizando duplo 

clique com o mouse em cima de  e 
digitar o nome desejado. 

  

ll 

 

Para ordenar as disciplinas por nota, da 
menor para a maior, o usuário pode sele-

cionar a célula B1 e clicar no ícone . 
  

lll 

 

Se o usuário quiser calcular a média das 
notas, ele pode selecionar a célula B5, cli-
car na seta ao lado do ícone AutoSoma  

(  ) e escolher a opção Média. 
  

lV 

 

Se o usuário quiser calcular a porcentagem 
de cada nota relativa à soma total ele pode 
selecionar as células B2, B3 e B4 e clicar 

no ícone . 
 

 Assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒ Apenas I e III estão corretas.  
B ⇒ Apenas II está correta. 

C ⇒ Apenas III e IV estão corretas. 

D ⇒ Todas as afirmações estão corretas. 
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40) A segurança na utilização da Internet é um 
tema muito debatido nos dias atuais devido à 
grande quantidade de ladrões virtuais.  
 

 Sobre as práticas recomendadas para que a 
utilização da internet seja realizada de forma 
segura é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ O trojan é um software normalmente ins-
talado pelo usuário para um fim específico, mas, 
além de executar suas funções normais, tam-
bém executa algum tipo de código malicioso. 
B ⇒ Anti-vírus instalados garantem que a co-
municação entre os computadores de uma rede 
seja realizada de forma segura. 
C ⇒ Para que o acesso a sites de bancos seja 
seguro é importante o usuário observar a pre-
sença de um cadeado fechado no navegador 
em uso. 
D ⇒ Um dos cuidados que devem ser tomados 
para garantir a segurança na utilização da Inter-
net é a aplicação de correções das vulnerabili-
dades do sistema operacional do computador. 
 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
41) Acerca da Segurança Pública, conforme 
estabelecido na Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, marque V ou F, conforme as 
afirmações a seguir sejam verdadeiras ou fal-
sas.  
 

 (    ) Às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia 
administrativa e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares. 

  

 (    ) Às polícias militares cabem a polícia osten-
siva e a preservação da ordem pública; aos 
corpos de bombeiros militares, além das 
atribuições definidas em lei, incumbe a exe-
cução de atividades de defesa civil. 

  

 (    ) Os Estados poderão constituir guardas mu-
nicipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a 
lei. 

  

 (    ) A polícia federal, instituída por lei como ór-
gão permanente, organizado e mantido pela 
União e estruturado em carreira, destina-se, 
entre outras funções, a exercer, com exclu-
sividade, as funções de polícia judiciária da 
União.  

 
 A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒ F  -  V  -  F  -  V  C ⇒ V  -  F  -  V  -  F 
B ⇒ V  -  V  -  F  -  F  D ⇒ F  -  F  -  V  -  V 

 
42) Acerca dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos dispostos na Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, assinale a alternativa 
correta. 
 
A ⇒ A casa é asilo inviolável do indivíduo, nin-
guém nela podendo penetrar sem o consenti-
mento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante a noite, por determinação judicial. 
B ⇒ É vedado, constitucionalmente, a institui-
ção de pena de morte, salvo em casos de ação 
de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático. 
C ⇒ A Constituição Federal assegura que, é 
inviolável o sigilo da correspondência e das co-
municações telegráficas, de dados e das comu-
nicações e das comunicações telefônicas, salvo, 
no último caso, por ordem judicial, nas hipóte-
ses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução processual 
penal. 
D ⇒ É livre a locomoção no território nacional, 
em qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens. 
 

___________________________________ 
 
43) A Constituição da República Federativa do 
Brasil estabelece que a administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência.  
 

  Nesse sentido, a alternativa correta é: 
 
A ⇒ As pessoas jurídicas de direito público e 
as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o res-
ponsável somente nos casos de dolo. 
B ⇒ Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível. 
C ⇒ Os vencimentos dos cargos do Poder Le-
gislativo e do Poder Judiciário poderão ser su-
periores aos pagos pelo Poder Executivo. 
D ⇒ O direito de greve será exercido nos ter-
mos e limites definidos em lei complementar. 
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44) Sobre os remédios constitucionais assegu-
rados pela Constituição da República Federativa 
do Brasil, marque V ou F, conforme as afirma-
ções a seguir sejam verdadeiras ou falsas.  
 

 (    ) Conceder-se-á “habeas-data” para asse-
gurar o conhecimento de informações relati-
vas à pessoa do impetrante, constantes  
de registros ou bancos de dados de enti-
dades governamentais ou de caráter pú-
blico, bem como para assegurar o direito  
de obter certidões. 

  

 (    ) O mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por partido político e por organi-
zação sindical, entidade de classe ou asso-
ciação legalmente constituída e em funcio-
namento há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros ou asso-
ciados. 

  

 (    ) Conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo, não ampara-
do por "habeas-corpus" ou "habeas-data", 
quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública 
ou agente de pessoa jurídica no exercício 
de atribuições do Poder Público.  

  

 (    ) Conceder-se-á habeas-corpus sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade 
de locomoção, por ilegalidade ou abuso 
de poder. 

 
 A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ F  -  V  -  F  -  F  C ⇒ V  -  F  -  V  -  F 
B ⇒ V  -  F  -  V  -  V  D ⇒ F  -  F  -  V  - V  
 
______________________________________ 
 
45) A segurança pública, dever do Estado, direi-
to e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumi-
dade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: 
 

l  Polícia federal 
  

ll Polícia rodoviária e ferroviária federal 
  

lll Polícias civis 
  

lV 
 

Polícias militares e corpos de bombeiros 
militares 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ Apenas I e II estão corretas. 

B ⇒ Apenas a IV está correta. 

C ⇒ Todas estão corretas.  

D ⇒ Apenas II e III estão corretas. 

46) A Constituição da República Federativa 
do Brasil assegura, dentre outras garantias, o 
direito do preso.  
 

 Sobre o exposto, analise as afirmações a 
seguir. 
 

l 
 

Ninguém será preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade policial competente, salvo nos 
casos de transgressão militar ou crime pro-
priamente militar, definidos em lei. 

  

ll 
 

A prisão preventiva será imediatamente rela-
xada pela autoridade judiciária. 

  

lll 
 

Ninguém será levado à prisão ou nela man-
tido, quando a lei admitir a liberdade provisó-
ria, com ou sem fiança. 

  

lV 
 

Não será concedida extradição de estrangei-
ro por crime político ou de opinião. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ Apenas III e IV estão corretas  

B ⇒ Apenas a II está correta. 

C ⇒ Apenas I e IV estão corretas. 

D ⇒ Todas estão corretas. 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
47) Analise as afirmações a seguir e marque V 
ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas. 
 
(    ) A contradição entre fatos invocados a título 

de motivo e o conteúdo do ato é um indício  
denunciador de desvio de poder. 

  

(    ) O uso normal do poder é a atuação segundo 
as normas legais, a moral, a finalidade do 
ato  e as exigências do interesse público. 

  

(    ) Poder vinculado é o que o Direito concede  
à Administração, de modo implícito ou explí-
cito, para a prática de atos administrativos 
com liberdade na escolha de sua conveniên-
cia, oportunidade e conteúdo. 

  

(    ) O poder disciplinar é correlato com o hierár-
quico, mas com ele não se confunde. No uso 
do poder disciplinar a Administração ordena, 
controla, coordena e corrige as atividades 
administrativas no âmbito interno da Admi-
nistração Pública, enquanto no uso do poder 
hierárquico ela controla a conduta interna 
dos servidores, punindo internamente as 
infrações funcionais. 

 
A seqüência correta, de cima para baixo, é: 

 
A ⇒ V  -  V  -  F  -  F  C ⇒ F  -  F  -  V  -  V 

B ⇒ V  -  V  -  F  -  V  D ⇒ F  -  V  -  F  -  F 
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48) Complete as lacunas na frase a seguir e 
assinale a alternativa correta. 

 
 ______________ é o efeito mediato do ato, é  
o objetivo decorrente do interesse coletivo e indi-
cado pela lei, buscado pela Administração. 
______________ é pressuposto de fato e direito 
que leva a Administração a praticar o ato. Já         
a __________ é um aspecto formal que constitui 
garantia jurídica para o administrado e para          
a Administração, possibilitando o controle do ato. 

 

A ⇒ Motivo  -  Objeto  -  competência 
B ⇒ Finalidade  -  Objeto  -  competência 

C ⇒ Objeto  -  Finalidade  -  forma 
D ⇒ Finalidade  -  Motivo  -  forma  
 

______________________________________ 
 
49) Analise as alternativas a seguir referentes 
aos contratos administrativos. Todas estão cor-
retas, exceto a: 
 

A ⇒ A cláusula exorbitante desiguala as partes 
na execução do avençado e, desde que decor-
rente da lei ou dos princípios norteadores da 
Administração Pública, é lícita. 
B ⇒ O contrato administrativo pode ser decor-
rente de um ato unilateral e impositivo da Admi-
nistração.  
C ⇒ Contrato administrativo é o ajuste que a 
Administração Pública firma com o particular ou 
com outra entidade administrativa para a conse-
cução de objetivos de interesse público, nas 
condições estabelecidas pela Administração. 
D ⇒ O contrato administrativo de serviço     
abrange o labor intelectual do artista. 
 

______________________________________ 
 
 

50) Analise as alternativas e assinale a correta. 
 

A ⇒ Segundo o princípio da publicidade, as 
leis, atos e contratos administrativos devem ser 
publicados pela imprensa particular, pela televi-
são ou pelo rádio. 
B ⇒ A ação popular não é um instrumento para 
sancionar a inobservância do princípio da mora-
lidade. 
C ⇒ A duração do processo judicial ou adminis-
trativo que não se revelar razoável afronta o 
princípio da eficiência. 
D ⇒ O princípio da finalidade exige que o ato 
seja praticado sempre com finalidade pública. 
Dessa maneira, nos contratos administrativos 
não é lícita a  associação da pretensão do parti-. 
cular com o interesse coletivo. 

51) Correlacione as colunas a seguir. 
 

( 1 ) Autarquia 
  

( 2 ) Empresa pública 
  

( 3 ) União, Estados e Municípios 
  

( 4 ) Órgãos públicos 
  

( 5 ) Organizações sociais 
 

(    ) Unidades de atuação que englobam um 
conjunto de pessoas e meios materiais para 
realizar uma atribuição predeterminada. 

  

(    ) Pessoas jurídicas de Direito Público interno, 
são entes políticos, dotados de estrutura  
administrativa própria. 

  

(    ) Pessoas jurídicas de Direito Privado, sem 
fins lucrativos. 

  

(    ) Pessoa jurídica administrativa de Direito  
Público, com personalidade jurídica própria. 

  

(    ) Pessoa jurídica de Direito Privado. 
 

A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒ 4  -  3  -  5  -  1  -  2 
B ⇒ 2  -  1  -  4  -  5  -  3 
C ⇒ 3  -  4  -  5  -  2  -  1 
D ⇒ 5  -  1  -  3  -  2  -  4 
______________________________________ 
 
52) Analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

O cargo público não pertence ao agente 
público, o Estado pode suprimi-lo ou alterá-lo 
sem que haja violação ao direito daquele. 

  

ll 
 

O órgão público é dotado de personalidade 
jurídica e, assim, apresenta-se como sujeito 
de direitos e obrigações perante o orde-
namento jurídico. 

  

lll 
 

O cargo de provimento efetivo é aquele pre-
enchido com o pressuposto da continuidade 
e da permanência do seu ocupante. 

  

lV 
 

As atividades realizadas pelos órgãos buro-
cráticos exigem conhecimento especializado 
em certa matéria. 

 

 Estão corretas apenas: 
 

A ⇒ I e II   C ⇒ III e IV 

B ⇒ II e III   D ⇒ I e IV 
 

DIREITO PENAL 
 

53) Segundo o Direito Penal brasileiro, configura 
hipótese de inexigibilidade de conduta diversa: 
 

A ⇒ a legítima defesa. 

B ⇒ a coação moral irresistível.  

C ⇒ a imunidade penal absoluta. 

D ⇒ o desconhecimento da lei. 
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54) É correto afirmar que, no crime de posse 
sexual mediante fraude o sujeito passivo será 
pessoa: 
 
A ⇒ do sexo masculino ou feminino, com mais 
de 14 anos de idade, desde que seja honesta 
(sob o ponto de vista da moral sexual). 
B ⇒ do sexo feminino, maior de 14 anos de 
idade.  
C ⇒ do sexo feminino, com mais de 14 anos de 
idade, desde que seja honesta (sob o ponto de 
vista da moral sexual). 
D ⇒ do sexo feminino, menor de 14 anos de 
idade. 
______________________________________ 
 
55) “Lunus”, doente mental, estava sendo vio-
lentamente espancado por “Brutus” e “Grotius”. 
Como única forma de se ver livre dos agresso-
res, “Lunus” joga contra eles pesadas pedras, 
matando-os.  
 

 “Lunus”, no caso proposto: 
 
A ⇒ cometeu duplo homicídio, mas terá a sua 
pena reduzida porque, em virtude de doença 
mental, não era inteiramente capaz de entender 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento. 
B ⇒ cometeu duplo homicídio, mas estará isen-
to de pena porque, por doença mental, era, ao 
tempo da ação, inteiramente incapaz de enten-
der o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento.   
C ⇒ não agiu ilicitamente, pois praticou o fato 
amparado por excludente de ilicitude.  
D ⇒ estará isento de pena, pois agiu em esta-
do de necessidade. 
___________________________________ 
 
56) O advogado “Caio”, por engano, pegou o 
guarda-chuva de seu colega “Tício”, que estava 
pendurado no balcão do cartório.  
 

 Com base no exemplo, é correto afirmar que 
“Caio” não responderá por crime de furto, pois:  
 
A ⇒ ele incidiu em erro acidental sobre dados 
secundários da figura tópica do furto. 
B ⇒ incorreu em erro de proibição invencível. 

C ⇒ faltou-lhe potencial consciência da ilici-
tude. 
D ⇒ ele incidiu em erro sobre elemento consti-
tutivo do tipo legal do crime de furto (erro de tipo 
essencial). 

57) É correto afirmar que, o “error in perso-
na” (erro sobre a pessoa): 
 
A ⇒ é caso de erro acidental. 

B ⇒ é caso de erro essencial. 

C ⇒ configura descriminante putativa. 

D ⇒ configura escusa absolutória. 
______________________________________ 
 
58) “Madalena”, grávida de 3 meses, ciente de 
sua condição, continuou praticando arremesso 
de peso, pois pretendia participar das eliminató-
rias para o campeonato estadual dessa modali-
dade. Ela, que desejava muito ser mãe, também 
nutria a esperança de ganhar uma medalha. 
Assim, embora previsse a possibilidade de abor-
tamento, contava com a sua não-ocorrência     
e, por isso, manteve a rotina de treinamentos. 
Entretanto, em virtude dos esforços físicos   
intensos que ela realizou, para sua infelicidade, 
ocorreu a morte e expulsão do feto.  
 

 No caso apresentado, ela: 
 
A ⇒ responderá por crime de aborto provocado 
pela gestante, com dolo direto. 
B ⇒ responderá por crime de aborto provocado 
pela gestante, com dolo eventual. 
C ⇒ não responderá penalmente por crime de 
aborto provocado pela gestante. 
D ⇒ responderá por crime de aborto provocado 
pela gestante, com culpa consciente. 
______________________________________ 
 
59) “Omar Manjus”, nascido às 19 horas do    
dia 15 de março de 1990, seqüestrou, no dia   
14 de março de 2008, às 16 horas, “Lizia”,    
mulher de 18 anos, filha de um rico empresário 
da construção civil, com o objetivo de obter, 
para si, um resgate de R$ 20.000,00. No     
mesmo dia, às 18 horas, “Omar” ligou para o    
pai de “Lizia” e exigiu a importância acima como 
preço do resgate. No dia seguinte, contudo, 
antes de ser pago o resgate, o cativeiro foi    
localizado, às 9 horas da manhã, sendo a vítima 
libertada e “Omar Manjus” preso pela polícia.  
 

  “Omar Manjus” deve responder por: 
 

A ⇒ crime de extorsão mediante seqüestro na 
forma fundamental, tentado. 
B ⇒ crime de extorsão mediante seqüestro na 
forma fundamental, consumado.  
C ⇒ ato infracional, na conformidade com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente.  
D ⇒ forma qualificada do crime de extorsão, 
consumado. 
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60) Analise as alternativas e assinale a correta. 
 
A ⇒ É isento de pena quem comete qualquer 
dos crimes contra o patrimônio, em prejuízo    
de ascendente ou descendente, seja o paren-
tesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. 
Tal isenção se aplica também quando se tratar 
de crime de roubo ou de extorsão, desde que da 
violência empregada não tenha resultado lesão 
corporal grave ou morte. 
B ⇒ Comete latrocínio quem mata o comparsa 
para assegurar a vantagem de um crime de 
furto por ambos praticado. 
C ⇒ O emprego de arma de brinquedo por par-
te do assaltante caracteriza crime de roubo  
impossível, por ineficácia absoluta do meio   
empregado. 
D ⇒ No roubo próprio, a violência, grave amea-
ça ou qualquer meio que reduza a capacidade 
de resistência, são empregados contra a vítima 
antes ou durante a subtração do bem. No roubo 
impróprio, a violência ou grave ameaça contra  
a pessoa são empregadas logo depois de sub-
traída a coisa, a fim de assegurar a impunidade 
do crime ou a detenção da coisa para si ou para 
terceiro. 
______________________________________ 
 
61) “Marius” tinha um revólver eficiente, muni-
ciado com seis projéteis. Com a intenção de 
matar, efetuou com esta arma dois disparos 
contra “Tercius”, sem acertá-lo. Podia prosse-
guir atirando, mas, por vontade própria, não 
prosseguiu no seu intento. 
 

 No exemplo ocorreu: 
 

A ⇒ desistência voluntária.  

B ⇒ arrependimento eficaz. 

C ⇒ crime-falho. 

D ⇒ arrependimento posterior. 
______________________________________ 
 
62) Configura crime de infanticídio o ato de: 
 
A ⇒ matar, para ocultar desonra própria e sob 
influência do estado puerperal, o próprio filho, 
durante o parto ou logo após. 
B ⇒ matar, para ocultar desonra própria e sob 
influência do estado puerperal, o próprio filho, 
antes, durante o parto ou logo após. 
C ⇒ matar, sob influência do estado puerperal, 
o próprio filho, antes, durante o parto ou logo 
após. 
D ⇒ matar, sob influência do estado puerperal, 
o próprio filho, durante o parto ou logo após. 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
63) São princípios que regem a ação penal  
pública: 
 
A ⇒ continuidade, discricionariedade, indispo-
nibilidade e veracidade. 
B ⇒ oficialidade, obrigatoriedade, indisponibili-
dade e intranscendência. 
C ⇒ intranscendência, divisibilidade, disponibi-
lidade e oficialidade.  
D ⇒ oficialidade, disponibilidade, legalidade e 
supremacia do interesse público. 
 

______________________________________ 
 
64) Analise as alternativas a seguir e assinale a 
correta. 
 
A ⇒ Os princípios constitucionais do contraditó-
rio e da ampla defesa se aplicam ao inquérito 
policial. 
B ⇒ As nulidades do inquérito policial ocasio-
nam a nulidade da ação penal com base nele 
proposta. 
C ⇒ Nos crimes de ação penal privada os au-
tos do inquérito policial serão remetidos ao juízo 
competente, onde aguardarão a iniciativa         
do ofendido ou de seu representante legal,      
ou serão entregues ao requerente, se o pedir, 
mediante traslado.  
D ⇒ No inquérito policial é essencial ao ofere-
cimento de denúncia a instauração de ação pe-
nal pelo Ministério Público. 
 

______________________________________ 
 
65) Analise as alternativas a seguir e assinale a 
correta. 
 
A ⇒ A confissão é divisível e retratável, sem 
prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado 
no exame das provas em conjunto. 
B ⇒ A confissão tem valor preponderante so-
bre as demais provas, sendo desnecessário que 
o juiz a confronte com as demais provas do pro-
cesso para verificar se entre ela e estas existe 
compatibilidade ou concordância.   
C ⇒ Confissão complexa ocorre quanto o confi-
tente confirma o fato a ele atribuído, mas a ele 
opõe um fato impeditivo ou modificativo, procu-
rando uma excludente de antijuridicidade,      
culpabilidade ou eximentes de pena.  
D ⇒ Ocorre confissão ficta ou presumida em 
processo penal quando o réu, devidamente ci-
tado, deixa o processo correr à revelia. 
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66) Analise as alternativas e assinale a correta. 
 

A ⇒ O arquivamento do inquérito policial pode 
ser determinado diretamente pelo representante 
do Ministério Público. 
B ⇒ O inquérito policial, uma vez arquivado, 
poderá ser reaberto, mesmo que não tenham 
surgido provas novas, desde que o juiz da cau-
sa se convença de que o arquivamento foi ina-
dequado.  
C ⇒ Ao concluir o inquérito policial, a autorida-
de policial poderá determinar a prisão temporá-
ria do indiciado, pelo prazo de 5 dias, se houver 
risco à ordem pública. 
D ⇒ A representação será irretratável depois 
de oferecida a denúncia.  
___________________________________ 
 
67) Analise as alternativas e assinale a correta. 
 

A ⇒ As cartas, abertas ou não, destinadas ao 
acusado ou em seu poder, porventura apreen-
didas em busca domiciliar, ainda que autorizada 
judicialmente, não poderão ser usadas como 
prova contra ele em processo penal, mesmo 
que haja suspeita de que o conhecimento de 
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato 
criminoso e de sua autoria.  
B ⇒ As buscas domiciliares podem ser execu-
tadas à noite, mesmo contra a vontade do mo-
rador, desde que amparadas por mandado      
de busca, expedido pela autoridade judiciária 
competente. Neste caso, antes de penetrarem 
na casa, os executores mostrarão e lerão o 
mandado ao morador, ou a quem o represente, 
intimando-o, em seguida, a abrir a porta.   
C ⇒ A busca pessoal dependerá de mandado 
judicial quando o executor tiver fundada sus-
peita de que a pessoa revistada esteja na posse  
de arma proibida ou de objetos ou papéis   que 
constituam corpo de delito. 
D ⇒ A busca pessoal em mulher será sempre 
realizada por mulher, mesmo que este procedi-
mento importe retardamento ou prejuízo da dili-
gência. 
______________________________________ 
 
68) Ocorre o flagrante compulsório quando: 
 

A ⇒ o agente é preso por ordem judicial. 

B ⇒ o agente é preso no cometimento da infra-
ção penal ou quando acabou de cometê-la.  
C ⇒ a prisão é efetuada pela autoridade policial 
ou por seus agentes. 
D ⇒ o agente é preso pelo próprio ofendido ou 
por qualquer do povo. 

69) Nos casos em que somente se procede 
mediante queixa, não tendo o querelante formu-
lado pedido de condenação nas alegações   
finais o juiz: 
 
A ⇒ julgará extinta a punibilidade pela prescri-
ção. 
B ⇒ prolatará sentença de mérito e absolverá 
ou condenará o réu. 
C ⇒ julgará extinta a punibilidade pela peremp-
ção.  
D ⇒ julgará extinta a punibilidade pela preclu-
são. 
 
______________________________________ 
 
 
70) Nos crimes de ação penal pública incondi-
cionada, o inquérito policial não poderá ser  
iniciado mediante: 
 

A ⇒ requisição de qualquer pessoa do povo. 

B ⇒ portaria da autoridade policial.  

C ⇒ requisição do Ministério Público ou da au-
toridade judiciária.  
D ⇒ requerimento do ofendido ou de quem 
tiver qualidade para representá-lo. 
 
 

ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL 
 
71) A atividade policial, por suas características 
e finalidades, fundamenta-se nos princípios da 
hierarquia e disciplina. 
 
 Sobre os requisitos para nomeação em cargo 
de provimento efetivo da Polícia Civil de Santa 
Catarina, assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ São agentes da autoridade policial os 
Comissários de Polícia e os Escrivães de 
Polícia, sendo que todas as demais categorias 
integrantes da polícial civil, como Inspetores e 
Investigadores, são auxiliares da autoridade 
policial. 
B ⇒ São autoridades policiais os Delegados de 
Polícia e os Inspetores de Polícia. 
C ⇒ São requisitos para nomeação em cargo 
de provimento efetivo da Polícia Civil, dentre 
outros, ser brasileiro nato e ter idade mínima de 
18 (dezoito) anos e máxima de 45 (quarenta e 
cinco) anos. 
D ⇒ A hierarquia da função prevalece sobre a 
hierarquia do cargo. 
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72) Posse é o ato que completa a investidura no 
cargo. Considerando as normas quanto à posse 
e o exercício, previstas no Estatuto da Polícia 
Civil de SC, analise as afirmações a seguir. 

 
l 
 

A posse dá-se no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação do ato de 
nomeação pelo Diário Oficial do Estado, não 
se admitindo prorrogação. 

  

ll 
 

Ninguém pode ser empossado em cargo de 
provimento efetivo da Polícia Civil, sem 
declarar que não exerce outro cargo ou 
função pública ou sem provar que solicitou 
exoneração ou dispensa, salvo acumulação 
legal. 

  

lll 
 

O funcionário deve declarar, no ato da 
posse, os bens e valores que constituem seu 
patrimônio, sendo que tal declaração deve 
ser renovada de 5 (cinco) em 5 (cinco) anos. 

  

lV 
 

A posse é solene compreendendo, na 
primeira investidura, o compromisso policial, 
a assinatura da ata de posse e a entrega de 
credenciais. Ainda, quanto ao exercício do 
cargo, sob pena de exoneração, este tem 
início no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da posse ou publicação 
oficial do ato, nos demais casos. 

 
 Estão corretas apenas: 
 
A ⇒ I e II   C ⇒ I e IV 

B ⇒ II e III   D ⇒ III e IV 
 

______________________________________ 
 
 

73) Conforme o Estatuto da Polícia Civil de San-
ta Catarina, quanto ao progresso funcional,  
assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ Pode ter progressão por merecimento o 
policial civil em exercício de mandato eletivo 
federal e estadual. 
B ⇒ Para que se processe promoção de 
policial civil por antiguidade é necessário que 
haja vaga, sendo que esta dependerá dos 
limites de idade definidos para nomeação. 
C ⇒ O interstício para a promoção por anti-
guidade é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias de efetivo exercício na classe, sendo este 
determinado pelo tempo líquido de exercício do 
policial civil na classe a que pertence. Contudo, 
havendo fusão de classe, a antiguidade abrange 
o efetivo exercício na classe anterior. 
D ⇒ Na apuração de tempo líquido de efetívo 
exercício são incluídos, dentre outros, os pe-
ríodos de afastamento decorrentes de licenças 
por mudança de domicílio. 

74) De acordo com o Estatuto da Polícia Civil 
de Santa Catarina, em relação ao exercício,      
interrupções e afastamentos, marque V ou F,      
conforme as afirmações a seguir sejam verda-
deiras ou falsas.  
 

 (    ) O afastamento do exercício do cargo tem 
prazo certo de duração, exceto quando: para 
exercer cargo de provimento de comissão de 
direção, chefia ou assessoramnento na 
administração federal, estadual e municipal 
e respectivas autarquias, para se candidatar 
e exercer mandato eletivo, para atender 
convocação do serviço militar e para 
desempenhar função de confiança. 

  

 (    ) O policial civil será afastado do exercício de 
seu cargo somente após decisão transitada 
em julgado, quando tiver sido, por exemplo, 
preso preventivamente ou em flagrante 
delito. 

  

 (    ) Nenhum policial civil pode se ausentar do 
Estado para estudo ou missão de qualquer 
natureza, com ou sem ônus para os cofres 
públicos, sem autorização expressa ou 
designação do Superintendente da Polícia 
Civil. 

  

 (    ) Sem exceção, a interrupção do exercício 
num período de 6 (seis) meses, por mais de 
60 (sessenta) dias consecutivos sujeita o 
funcionário à demissão por abandono do 
cargo, caraterizado em processo disciplinar. 

 
 A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  F  -  V  -  F    

B ⇒ F  -  V  -  F  -  F 

C ⇒ F  -  F  -  V  -  V 

D ⇒ V  -  V  -  V  -  F 
 

______________________________________ 
 
 

75) De acordo com o Estatuto da Polícia Civil de 
Santa Catarina, todas as alternativas estão   
corretas, exceto a: 
 

A ⇒ O policial civil perde a lotação pela 
remoção, pelo acesso, pela readaptação, pela 
licença por mudança de domicílio, pela licença 
para tratar de interesses particulares e quando 
posto em disponibilidade. 
B ⇒ Aproveitamento é o reingresso no serviço 
do policial civil em disponibilidade. 
C ⇒ A vacância de cargo decorre de, por 
exemplo, exoneração, demissão e aposen-
tadoria. 
D ⇒ O policial civil não pode ser removido “ex-
offício” por conveniência da disciplina. 
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76) De acordo com o Estatuto da Polícia Civil de 
SC, em relação à reintegração, readaptação e 
reversão, é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ Reintegração é o retorno aos quadros da 
Polícia Civil do policial civil dele demitido, 
decorrendo de decisão administrativa ou judicial 
passada em julgado, com o ressarcimento dos 
vencimentos, direitos e vantagens do cargo. 
B ⇒ Reversão é o retorno à atividade de servi-
dor demitido através de processo administrativo 
cuja nulidade da decisão foi declarada. 
C ⇒ Readaptação é a investidura do policial 
civil desajustado no respectivo cargo, em outro 
compatível com suas qualificações, aptidões 
vocacionais e condições físicas. 
D ⇒ O reintegrado é submetido a inspeção 
médica e, se verificada a sua incapacidade 
fisíca para o exercício do cargo, é aposentado. 
______________________________________ 
 
77) Quanto à remoção e permuta, previstas no 
Estatuto da Polícia Civil de Santa Catarina, é 
correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ A permuta não se pode verificar quando 
uma das partes interessadas tiver condições de 
aposentadoria por tempo de serviço dentro de 2 
(dois) anos, a contar da data do pedido. 
B ⇒ A remoção a pedido e por permuta só 
pode ser concedida ao policial após 2 (dois) 
anos de efetivo exercício no local de lotação. 
C ⇒ A remoção a pedido ou permuta não dá 
direito à ajuda de custo. 
D ⇒ O pedido de remoção deve ser apre-
sentado ao Chefe imediato, que o encaminhará 
ao Superintendente da Polícia Civil. 
______________________________________ 
 
78) De acordo com o Estatuto da Polícia Civil de 
Santa Catarina é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ No caso de faltas sucessivas, são com-
putados para efeito de desconto os domingos e 
feriados intercalados. 
B ⇒ O policial civil perde os vencimentos do 
dia se não comparecer ao serviço, salvo motivo 
legal ou se acometido de moléstia comprovada. 
C ⇒ O policial civil perde os vencimentos do 
dia quando comparecer ao serviço com atraso 
máximo de uma hora ou quando se retirar antes 
de findar o período de trabalho. 
D ⇒ Vantagens pecuniárias são acréscimos ao 
vencimento, constituídos em caráter definitivo, a 
título de adicional ou em caráter transitório, ou 
eventual, a título de gratificação. 

79) De acordo com o Estatuto da Polícia Civil  
de Santa Catarina, todas as alternativas estão 
corretas, exceto a: 
 

A ⇒ A substituição é gratuita, salvo se exceder 
15 (quinze) dias quando passa a ser re-
munerada, enquanto perdurar, na base dos 
vencimentos e vantagens do substituído, 
respeitada a opção em contrário do substituto 
nesta hipótese. 
B ⇒ Não cabe substituição no impedimento de 
ocupante de cargo de provimento em comissão 
e de função gratificada. 
C ⇒ A substituição é automática, depende de 
ato da autoridade competente. 
D ⇒ Remuneração é a retribuição pecuniária 
mensal paga ao policial civil pelo exercício do 
cargo, correspondente ao vencimento e demais 
vantagens aditivas atribuídas em Lei. 
 
______________________________________ 
 
 
80) De acordo com o Estatuto da Polícia Civil de 
Santa Catarina, analise as afirmações a seguir e 
marque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou 
falsas. 
 

  (    ) O policial civil tem direito a 30 (trinta) 
dias consecutivos de férias por ano. 

  

  (    ) É proibida a acumulação de férias, salvo 
por imperiosa necessidade de serviço e, 
neste caso, pelo máximo de 02 (dois) 
períodos. 

  

  (    ) Durante as férias o policial civil tem 
direito a todas as vantagens asse-
guradas pelo exercício do cargo, não 
podendo ser obrigado a interromper as 
férias, a não ser em virtude de urgente 
necessidade de serviço, mediante con-
vocação da autoridade competente. 

  

  (    ) É concedida licença, sem limite de 
duração, para tratamento de saúde, por 
motivo de doença em pessoa da família 
e nos casos de licença prêmio. 

 
 A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  V  -  V  -  F 

B ⇒ F  -  V  -  F  -  F 

C ⇒ V  -  F  -  V  -  V 

D ⇒ F  -  F  -  V  -  V 
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