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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
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Prédio                                                                                                                           Sala 

Nome  

                            

Nº de Identidade                                 Órg. Expedidor         UF                    Nº de Inscrição  
           

 
 

TIPO B 
 
 

AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  5500  ((cciinnqquueennttaa))  qquueessttõõeess  

oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  

ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  

sseeuu  NNoommee  ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  

FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  

vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass  ttoottaallmmeennttee  ccoomm  

ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  

ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
  

01. Uma repartição está dividindo os documentos dos departamentos financeiros e comerciais em 
caixas, de tal forma que todas as caixas tenham o mesmo número (inteiro) de documentos e que, 
em cada caixa, haja, apenas, um tipo de documento (ou do departamento comercial ou do 
departamento financeiro). Se o total de documentos a serem armazenados é de 483 unidades, e o 
departamento comercial possui 63 documentos a mais que o departamento financeiro, então o 
menor número de caixas necessário ao armazenamento dos documentos, segundo as 
especificações anteriores, é de 

 
A) 23 caixas. 
B) 21 caixas.  
C) 20 caixas. 
D) 13 caixas. 
E) 7 caixas. 
 
02. O departamento de trânsito de uma dada localidade decidiu recentemente identificar todas as 

bicicletas da cidade por placas, de tal forma que a primeira letra da placa identifique o bairro 
onde o proprietário da bicicleta reside (a cada bairro é atribuída uma única letra, e bairros 
diferentes possuem letras diferentes). Também foi decidido que o último dígito numérico da 
placa é um dígito verificador igual ao dígito das unidades do número formado pela soma dos 
dígitos anteriores da placa. Se a placa for da forma LLNNN em que ‘L’ representa uma letra 
maiúscula do alfabeto de 26 letras, e ‘N’ é um dígito (ou seja, um número natural variando no 
intervalo 0����N����9), se a localidade possui apenas 8 bairros, então o maior número de bicicletas que 
podem ser identificadas, de tal forma que, obedecendo às determinações anteriores, a cada 
bicicleta corresponda uma placa única e diferente de todas as demais, é de 

 
A) 67.600 placas. 
B) 20.800 placas.  D) 56.300 placas. 
C) 58.500 placas. E) 10.400 placas. 
 
03. Trabalhando 8 horas diárias, um dado programa de computador, rodando em apenas um 

computador, consegue processar 43.200 arquivos em um banco de dados. Se forem utilizados 6 
computadores, cada um com uma cópia independente do programa, trabalhando 10 horas 
diárias e supondo que a velocidade individual de processamento se mantenha inalterada e 
constante e que os programas executem, de forma independente, um do outro, então, o menor 
número de dias necessários ao processamento de 1.200.000 arquivos será de 

 
A) 2. 
B) 3.  D) 5. 
C) 4. E) 6. 
 
04. Uma pesquisa de opinião envolvendo, apenas, dois candidatos (A e B) determinou que 57% das 

pessoas eram favoráveis ao candidato A e que 61% eram favoráveis ao candidato B. Sabendo-se 
que 23% eram favoráveis tanto ao candidato A quanto ao B, é CORRETO afirmar que 

 
A) a pesquisa não é válida, pois o total das preferências, considerando o candidato A e o candidato B, é de 

118%, o que não é, logicamente, possível. 
B) exatamente 5% das pessoas entrevistadas não são favoráveis a nenhum dos dois candidatos. 
C) exatamente 4% das pessoas entrevistadas são favoráveis ao candidato A, mas não, ao candidato B. 
D) exatamente 4% das pessoas entrevistadas são favoráveis ao candidato B, mas não, ao candidato A. 
E) exatamente 38% das pessoas entrevistadas são favoráveis ao candidato A e indiferentes ao candidato B. 
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05. Para ter acesso a um dado setor, um visitante precisa passar por 4 verificações independentes de 
segurança, dispostas uma após a outra em sequência. A probabilidade de um visitante mal 
intencionado qualquer passar pela primeira verificação é de 50%; de passar pela segunda 
verificação é de 12%; de passar pela terceira verificação é de 25% e de passar pela quarta 
verificação é de 15%. Nessas condições, é CORRETO afirmar que 

 
A) a probabilidade de o visitante mal intencionado ter acesso a esse setor é maior que 1% 
B) a probabilidade de o visitante mal intencionado ter seu acesso negado a esse setor é de, no máximo, 

85%. 
C) em média, 12% dos visitantes mal intencionados terão acesso a esse setor. 
D) em média, 88% dos visitantes mal intencionados terão seu acesso negado a esse setor. 
E) a probabilidade de o visitante mal intencionado ter acesso a esse setor é menor que 1%. 
 
 

LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  
  

TEXTO I para as questões de 06 a 09. 
 
 
Fragmento 
 

Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, mulatinha escura, de 
cabelos ruços e olhos assustados. 

Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos 
escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não 
gostava de crianças. 

Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com 
lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono (uma 
cadeira de balanço na sala de jantar), ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando 
audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma — “dama de grandes virtudes 
apostólicas, esteio da religião e da moral”, dizia o reverendo. 

Ótima, a dona Inácia. 
(...) 
A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, 

fora senhora de escravos — e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o 
bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo — essa indecência de negro igual a branco e 
qualquer coisinha: a polícia! “Qualquer coisinha”: uma mucama assada ao forno porque se 
engraçou dela o senhor; uma novena de relho porque disse: “Como é ruim, a sinhá!”... 

O 13 de Maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. 
Conservava Negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo: 

— Ai! Como alivia a gente uma boa roda de cocres bem fincados!...  
 
LOBATO, Monteiro. Negrinha. In.: Monteiro Lobato; textos escolhidos. Por José Carlos Barbosa 

Moreira. Rio de Janeiro, Agir, 1967. p. 74-6. 
 

06. Após ler o texto I, analise os itens abaixo. 
 

I. O narrador mostra, no texto, um conflito entre o que dona Inácia era e a opinião que dela 
tinham as pessoas, como o vigário. 

II. O texto apresenta uma Dona Inácia mestra na arte de pajear as crianças.  
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III. O narrador utiliza frases, como “excelente senhora, a patroa”, querendo dizer justamente o 
contrário, pois ela judiava das crianças.   

 
Somente está CORRETO o que se afirma em 

 
A) I.  B) II.  C) III. D) I e III. E) I e II. 

 
07. Analise os itens abaixo. 
 

I. Dona Inácia era uma dona de escravos ferozes que não gostava de castigá-los com 
severidade.  

II. A ironia, nesse texto, é um expediente de construção de sentido. 
III. A expressão “qualquer coisinha” significa, no texto, ato extremamente violento; afinal a 

coisinha era assar uma mucama ao forno. 
IV. A própria dona Inácia tem uma opinião muito favorável de seus atos, pois, para ela, assar 

a mucama ao forno era uma coisinha, ou seja, uma bobagem.  
 
Estão CORRETOS 
  
A) I e II. B) I e III.  C) I e IV.  D) I, II e III. E) II, III e IV. 
 
08. Leia o fragmento abaixo, atentando para a expressão destacada. 
 

O 13 de Maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava 
Negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo: 
— Ai! Como alivia a gente uma boa roda de cocres bem fincados!...  

 
A expressão em destaque pode ser compreendida como derivativo 
 
A) maldoso. 
B) sadio.  
C) jocoso. 
D) abençoado. 
E) ilustre. 

 
09. Em “Sempre escondida, que a patroa não gostava de criança”, o vocábulo em destaque é 
 
A) pronome relativo. 
B) conjunção causal.  
C) conjunção integrante. 
D) advérbio. 
E) pronome substantivo. 

 
10. A compreensão dos enunciados abaixo nos faz ver que a norma da concordância verbal foi 

respeitada em 
 

A) Via-se, lá do alto, as pessoas que se dirigiam ao estádio.  
B) Nesta empresa, precisam-se de vários letricistas.   
C) Percebe-se alguns erros neste trabalho.  
D) Destruiu-se infelizmente todas as provas do crime. 
E) Dão-se aulas de piano.  
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11. Nas alternativas abaixo, a vírgula foi incorretamente empregada, EXCETO EM: 
 

A) Na verdade, seus amigos, não ajudaram em nada.  
B) Entregue esses documentos, ao secretário da escola.  
C) Durante o jogo, aconteceram brigas e confusões. 
D) Felipe, professor do 6º ano vai levar os alunos ao museu. 
E) Eu realmente, quero muito sua aprovação.  
 
12. Todas as conjunções sublinhadas abaixo são adverbiais causais, EXCETO UMA. Assinale-a. 

 
A) A criança levou uma surra porque fez muitas travessuras.  
B) Já que não pretendes estudar, deves procurar um trabalho. 
C) Como não pagasse as contas, teve os créditos cortados. 
D) Como estava doente, não fui à festa.   
E) Tudo ocorreu como eu tinha previsto . 
 
13. Classifique as palavras conforme o que se pede. Use o código indicado. 
 

I. Queimada  A. Palavra com dígrafo 

II. Tronco  B. Palavra com encontro consonantal 

III. Massa    

IV. Captar    

V. Fogueira    

 
Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA. 
 
A) I-A, II-B, III-A, IV-B, V-A. 
B) I-B, II-A, III-B, IV-A, V-B.  
C) I-A, II-A, III-B, IV-B, V-A. 
D) I-B, II-B, III-A, IV-A, V-A. 
E) I-A, II-A, III-B, IV-A, V-A. 
 
14. Na frase “Na esquina avistei o meu carro e o que estava sendo procurado pela polícia”, o termo o é 

classificado como 
 

A) artigo definido. 
B) pronome pessoal do caso oblíquo.  
C) pronome demonstrativo. 
D) pronome relativo. 
E) pronome possessivo. 
 
15. Todas as frases apresentam inadequações de língua portuguesa, EXCETO: 

 
A) Que horas é? 
B) Já é duas horas.  
C) São meio-dia. 
D) Fazem dez anos que moro em Recife. 
E) É meio-dia e meia. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

 
16. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A seguridade social é um instrumento de bem-estar, destinado a reduzir as desigualdades resultantes da 

falta de recursos financeiros, conduzindo à justiça social. Assim, compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, que se dividem em benefícios e serviços e que 
conferem direitos relativos à saúde, à previdência, ao meio ambiente e à assistência social. 

B) São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. 
C) Na manutenção e no desenvolvimento do ensino, somente a União aplicará recursos provenientes da 

receita dos impostos. 
D) Em razão do princípio da universalidade do atendimento, os benefícios da seguridade social podem ser 

criados sem a correspondente fonte de custeio total. 
E) A Previdência Social é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

facultativa, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. 
 
17. Analise as perguntas abaixo. 
 

I. A obrigação de permanência em determinada localidade, a busca e apreensão em 
domicílio, a suspensão da liberdade de reunião, a intervenção em empresas de serviço 
público são medidas possíveis durante o estado de defesa, mediante decreto do Presidente 
da República? 

II.  O Congresso Nacional deverá permanecer funcionando durante o estado de sítio? 
III.  Caberá a decretação do estado de sítio no caso de resposta à agressão armada estrangeira 

? 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) Sim, Não, Não. 
B) Não, Sim, Não.  
C) Não, Sim, Sim. 
D) Sim, Sim, Não. 
E) Não, Não, Sim. 
 
18. Assinale a alternativa CORRETA em relação aos direitos e às garantias constitucionais. 
 
A) É considerada fundamental para a defesa do território nacional as faixas de fronteiras compreendidas 

numa faixa de 150 quilômetros ao longo das fronteiras internacionais, e sua ocupação e utilização serão 
reguladas em lei. 

B) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, sem 
que o proprietário tenha direito a qualquer indenização por dano, porventura ocorrido. 

C) Para os cidadãos reconhecidamente pobres na forma da lei, são gratuitos o registro civil, a certidão de 
óbito e a certidão de casamento. 

D) O cancelamento da naturalização, por sentença transitada em julgado, é hipótese de cassação de direitos 
políticos. 

E) Uma criança nascida no Japão, filha de mãe brasileira com pai americano, sendo que a mãe chefiava 
uma missão comercial Brasil-Japão, é considerada brasileira nata. 
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19. Sobre os Direitos e Garantias Constitucionais, analise os itens abaixo. 
 

I.  A Constituição brasileira não admite prisão civil por dívida. 
II.  Qualquer brasileiro pode usar a ação popular. 
III.  O direito de petição aos Poderes Públicos é assegurado, constitucionalmente, aos 

estrangeiros, em defesa dos direitos ou abuso de poder. 
 
O número de itens CORRETOS é: 
 
A) um. B) dois.  C) três.  D) nenhum. E) todos. 
 
20. Sobre o regime constitucional dos Estados Federados, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, sistema eleitoral, 

inviolabilidade, imunidades, remuneração, licenças e impedimentos. 
B) Os subsídios dos deputados Estaduais serão fixados por lei estadual. 
C) Podem explorar diretamente os serviços locais de gás canalizado. 
D) Incluem-se, entre os bens do Estado, as terras devolutas, não compreendidas entre as da União. 
E) O limite dos subsídios dos Deputados Estaduais é de 75% dos subsídios dos Deputados Federais. 
 
21. O atestado é uma declaração da Administração referente a uma situação de quem tem 

conhecimento em razão de atividade de seus órgãos. O atestado é classificado como um ato 
 
A) enunciativo. 
B) negocial.  
C) ordinatório. 
D) normativo. 
E) punitivo. 
 
22. Analise as afirmações abaixo. 
 

I. Avocar funções é ato correspondente ao poder disciplinar. 
II.  Conveniência e oportunidade formam o núcleo do poder vinculado. 
III.  Nos termos da Lei 6123/68, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos 

civis do Estado, o funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício 
irregular e suas atribuições. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I está correta. 
B) Apenas II está correta.  
C) Apenas III está correta. 
D) Apenas I e III estão corretas. 
E) Todas estão corretas. 
 
23. Entre as formas de provimento abaixo, assinale a única que é classificada como de provimento 

originário. 
 
A) Promoção. 
B) Nomeação.  D) Reintegração. 
C) Readaptação. E) Aproveitamento. 
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24. Nos termos da Lei Complementar de Nº 106/2007, que dispõe sobre normas disciplinares dos 
Agentes de Segurança Penitenciária e dá outras providências, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão autorizados a determinar o 

afastamento às funções exercidas por Policiais Civis, Militares Estaduais e Agentes de Segurança 
Penitenciária, que estejam submetidos a procedimentos administrativo e militar por prática de ato 
incompatível com a função pública. 

B) Na aplicação das penas disciplinares dos Agentes de Segurança Pública, não será considerada, dentre 
outras, a repercussão do fato. 

C) A pena de repreensão, considerada de natureza leve, poderá ser aplicada verbalmente ao Agente de 
Segurança Penitenciária, a critério da Administração. 

D) A pena de demissão do Agente de Segurança Penitenciário será aplicada, dentre outras, no caso de lesão 
aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. 

E) A perda da nacionalidade brasileira pelo Agente de Segurança Penitenciária será considerada causa de 
suspensão de sua aposentadoria ou disponibilidade. 

 
25. Analise as perguntas abaixo. 
 

I.  As Autarquias são pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração 
direta? 

II.  As Empresas Públicas são compostas de capital exclusivamente público ? 
III.  A criação de Sociedade de Economia Mista depende de lei específica autorizativa? 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) Não, Não, Não. 
B) Não, Não, Sim.  
C) Não, Sim, Não. 
D) Sim, Sim, Não. 
E) Sim, Não, Sim. 
 
26. Na história dos Direitos Humanos, o momento mais importante ocorreu após a 2ª guerra mundial, 

quando os países uniram-se, buscando restabelecer a paz mundial. Assim, no dia 10 de dezembro 
de 1948, durante reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi proclamada a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que, dentre outros tópicos, consagrou, EXCETO: 

 
A) a liberdade de pensamento, consciência e religião. 
B) o direito à alimentação e habitação.  
C) o direito ao trabalho e à educação. 
D) o direito a fazer parte de um governo. 
E) o direito ao transporte gratuito e à previdência social. 
 
27. “Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um 

tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de 
qualquer acusação criminal contra ele”. 

 
Este artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na legislação pátria é garantido através 
do princípio da 
 
A) legalidade. 
B) igualdade.  D) universalidade. 
C) ampla defesa e do contraditório. E) publicidade. 
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28. NÃO faz parte dos princípios que regem as relações internacionais na República Federativa do 
Brasil a(o) 

 
A) defesa da paz. 
B) solução pacífica dos conflitos.  
C) concessão de extradição. 
D) repúdio ao terrorismo. 
E) não-intervenção. 
 
29. A Constituição Federal permite a recepção de tratados internacionais que versem sobre direitos 

humanos, tratados esses, que, uma vez aprovados pelo legislativo, se equiparam às (aos) 
 
A) leis ordinárias. 
B) emendas constitucionais.  
C) decretos legislativos. 
D) medidas provisórias. 
E) leis federais. 
 
30. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) No Brasil, diversos artigos da declaração dos direitos humanos foram incorporados ao texto 

constitucional, deixando clara a intenção do legislador de atingir, com a maior amplitude possível, a 
defesa dos direitos do homem. 

B) O direito à liberdade de locomoção foi mantido na Constituição Federal de forma absoluta, sem nenhum 
tipo de restrição. 

C) Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, cuja perda poderá ser declarada, apenas, em caso de 
atividades nocivas ao país. 

D) A tortura é crime imprescritível e inafiançável. 
E) A defesa dos refugiados está entre os princípios constitucionais dirigidos às relações internacionais do 

Brasil. 
 
31. Analise as seguintes proposições. 
 

I.  Embora não seja lei, a medida provisória tem força de lei, e, por essa razão, é possível 
aumentar-se a pena de um determinado delito pelo uso dessa medida. 

II.  Em Direito Penal, não se admite a instituição de crimes e a cominação de penas por normas 
consuetudinárias. 

III.  Segundo a Constituição Federal, apenas o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas 
podem ordinariamente legislar em matéria penal, sendo vedado às Câmaras Municipais fazê-
lo. 

IV.  No Direito Penal contemporâneo, é possível a utilização da analogia “in bonam partem”. 
 
São CORRETAS 
 
A) I e II. B) III e IV.  C) II e III. D) I e IV. E) II e IV. 
 
32. Sempre exclui a ilicitude, EXCETO: 
 
A) legítima defesa real. 
B) estado de necessidade.  
C) estrito cumprimento do dever legal. 
D) consentimento do ofendido. 
E) exercício regular de direito. 
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33. Analise as seguintes proposições. 
 

I.  No que pertine à inimputabilidade por menoridade, a Constituição Federal e o Código 
Penal Brasileiro adotaram o critério biopsicológico, razão pela qual os menores de 18 
(dezoito) anos serão sempre inimputáveis. 

II.  A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a culpabilidade, devendo o agente ser 
apenado normalmente. 

III.  Quanto às medidas de segurança, pode-se dizer que elas são aplicáveis exclusivamente aos 
inimputáveis por doença mental. 

IV. Aquele que pratica crime sob os influxos de uma violenta emoção, decorrente de injusta 
provocação da vítima, não tem sua culpabilidade excluída. 

 
São CORRETAS 
 
A) I e II. 
B) II e IV.  
C) I e III. 
D) II e III. 
E) III e IV. 

 
34. “A”, Agente Penitenciário, limpava uma arma que legitimamente possuía em sua residência, 

quando, imprudentemente, acionou um mecanismo que produziu um disparo que veio a atingir a 
mão de sua empregada doméstica “B”, que ficou permanentemente debilitada na sua função 
prensora. Diante dessa situação, “A” responderá por 

 
A) lesão corporal culposa. 
B) lesão corporal culposa grave. 
C) lesão corporal culposa gravíssima.  
D) porte ilegal de arma de fogo. 
E) posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal culposa. 

 
35. Com relação aos crimes contra a vida, julgue as seguintes proposições. 

 
I.  O Supremo Tribunal Federal inadmite a coexistência de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, 

do CPB) e qualificado (art. 121, §2º, do CPB), pois são antitéticos em sua essência.  
II. O agente que, desejando obter uma confissão, constrange a vítima, com o emprego de grave 

ameaça, causando-lhe sofrimento físico, em razão do qual ela vem a falecer, pratica crime de 
tortura qualificada e não, de homicídio qualificado. 

III. O crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122, do CPB) admite a co-
autoria e a participação. 

IV.  O aborto, nos casos de gestação decorrente de violência sexual, somente pode ser realizado 
por médico e mediante alvará judicial. 

 
São CORRETAS 
 
A) I e II. 
B) II e IV.  
C) II, III e IV. 
D) I, III e IV. 
E) II e III.   
 



 11

36. “A” ingressou clandestinamente na residência de “B”, com a finalidade de subtrair as joias de sua 
esposa, conseguindo o seu intento. Acontece que, quando estava saindo do local do crime, foi 
surpreendido por “B” que lhe opôs resistência. Diante disso, “A” apontou uma arma de fogo 
para “B”, ameaçando-o e viabilizando sua fuga. Sabe-se que “A” não tem porte de arma e que a 
arma lhe foi emprestada pelo policial civil “C” especificamente para a prática do crime sob 
comento. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) “A” e “C” serão responsabilizados como co-autores de roubo. 
B) “A” e “C” serão responsabilizados. “A”, como autor de roubo. “C”, como autor de porte ilegal de arma, 

na modalidade de empréstimo. 
C) “A” será responsabilizado como autor de roubo impróprio, enquanto “C” será responsabilizado como 

partícipe do mesmo delito. 
D) Ambos serão responsabilizados como co-autores dos delitos de roubo impróprio e ameaça. 
E) “A” responderá como autor de crime de furto noturno e ameaça, enquanto “C” será responsabilizado 

como partícipe desses delitos. 
 
37. Julgue as seguintes proposições. 
 

I.  Segundo entendimento predominante do STF, não se admite progressão de regime prisional 
em crime de tortura. 

II.  Como efeito automático, a condenação por crime de tortura implica perda do cargo público e 
na interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

III. A tortura é crime próprio, apenas podendo ser praticada por agentes públicos. 
IV. O início do cumprimento da pena por crime previsto na Lei n. 9.455/97 se dá sempre no 

regime fechado. 
 
Está(ão) CORRETA(S) 
 
A) I. B) II.  C) I e III. D) II e IV. E) I, II, III e IV. 
 
38. Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O registro de arma de fogo e a expedição do porte de arma respectivo são de competência do Poder 

Executivo estadual. 
B) Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso 

permitido é afiançável pela Autoridade Judiciária. 
C) O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não se consome, se a arma estiver 

desmuniciada. 
D) O crime de omissão de cautela é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. 
E) As alternativas “B” e “C” estão corretas. 
 
Considere a seguinte situação: 
 

Policiais militares ingressaram num coletivo que ia do município de Salgueiro para o Município de 
Arcoverde, ambos no sertão pernambucano, e relataram aos passageiros que haviam recebido 
informe no sentido de que algum daqueles passageiros estaria transportando significativa 
quantidade da substância entorpecente de uso proscrito, popularmente conhecida por cocaína. 
Alguns passageiros, voluntariamente, passaram a exibir suas bagagens. O passageiro “X” exibiu 
sua bagagem, e os policiais militares constataram que ele trazia consigo duas embalagens de 
talco, em cujo interior havia 400g (quatrocentos gramas) da droga pesquisada. O passageiro foi 
preso e autuado em flagrante, na delegacia de polícia local, onde afirmou que não tinha 
conhecimento de que transportava cocaína, pois pensava que, nas embalagens, havia talco e que 
sua irmã “Y” teria arrumado as malas. 
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39. Diante disso e considerando a teoria finalista da ação, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Constatada a veracidade da alegação de “X”, ele deverá ser absolvido, porque sua conduta caracterizaria 

erro de tipo essencial e seria atípica. 
B) Constatada a veracidade da alegação de “X”, ele deverá ser absolvido, porque sua conduta caracterizaria 

erro de proibição inevitável e haveria a exclusão da culpabilidade. 
C) Constatada a veracidade da alegação de “X”, ele deverá ser absolvido, porque sua conduta caracterizaria 

erro de proibição inevitável e seria atípica. Nesse caso, “Y” seria responsabilizada por tráfico de 
entorpecentes. 

D) Ainda que seja verdadeira a alegação de “X”, ele deverá ser condenado por crime de tráfico de 
entorpecentes (Lei nº 11.343/2006). Nesse caso, “Y” também seria co-responsabilizada pelo mesmo 
crime. 

E) Ainda que verdadeira a alegação de “X”, ele deve ser condenado, pois a Lei nº 11.343/2006, ao 
equiparar o tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos (Lei nº 8.072/90), estabelece, também, a 
responsabilidade penal objetiva. 

 
40. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90) é crime material, cuja punibilidade será extinta, desde que 

haja o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia. 
B) De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias, o crime de sonegação está previsto, apenas, na 

modalidade dolosa, de modo que, se o inadimplemento do crédito tributário decorrer de impossibilidade 
de fazê-lo, em virtude, por exemplo, de graves dificuldades financeiras que atinjam o contribuinte, não 
haverá conduta a ser punida criminalmente. 

C) Comete crime de corrupção passiva o funcionário público que, na cobrança de tributos devidos, 
constrange o contribuinte pela utilização de meios vexatórios não autorizados em lei. 

D) Funcionário público que, no exercício do seu cargo, recebe valores alusivos ao pagamento de tributos, 
mas deixa de repassá-los ao erário público, pratica crime de prevaricação. 

E) O crime de peculato é classificado como crime formal e unissubjetivo, no qual se admite a co-autoria, 
mas não se admite a participação. 

 
41. Com relação ao inquérito policial, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O inquérito policial é indispensável na persecução criminal dos crimes de homicídio praticados por 

grupos de extermínio. 
B) A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito policial, salvo quando a infração for 

de menor potencial ofensivo. 
C) Na hipótese de o Delegado de Polícia ser parente em até segundo grau da vítima ou do indiciado, fica ele 

impedido de presidir o inquérito policial, devendo tal circunstância ser arguida pelas partes ou “ex 
officio”, sob pena de nulidade do procedimento. 

D) A partir da decretação da prisão preventiva nos autos de inquérito policial, o prazo para conclusão das 
investigações é de 05 (cinco) dias ou 30 (trinta) dias, se a investigação disser respeito a crime hediondo. 

E) Nos crimes de tráfico de entorpecentes, o prazo para conclusão do Inquérito Policial será de 30 (trinta) 
dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. 

 
42. Julgue as seguintes proposições. 
 

I.  Nas ações penais públicas condicionadas, o ofendido poderá retratar-se da representação 
até o recebimento da denúncia. 

II.  Nas ações penais privadas, a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um 
dos autores do crime, a todos se estenderá. Se houver mais de uma vítima, a renúncia de uma 
delas não prejudicará o direito das demais. 
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III.  Quando o fato narrado na denúncia evidentemente não constituir crime, o juiz deve absolver 
sumariamente o acusado. 

IV.  Ao receber os autos de inquérito policial, o Promotor de Justiça deve oferecer denúncia, 
requerer o arquivamento ou requisitar diligências complementares. Em qualquer caso, deve 
se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

 
Está(ão) CORRETA(S) 
 
A) II, apenas. B) III, apenas. C) I e II. D) III e IV. E) II e IV. 
 
43. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do 

réu. 
B) Na determinação da competência pela conexão ou continência, no concurso de jurisdições de categorias 

diversas, predominará a de maior graduação. 
C) Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a 

competência firmar-se-á exclusivamente pela natureza do crime. 
D) Ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar os seus próprios ministros nos crimes comuns. 
E) Havendo concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a 

competência do tribunal do júri. 
 
44. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas os tribunais superiores podem arbitrar fiança em favor daquele que foi autuado em flagrante por 

crime cuja pena cominada é a de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos. 
B) Não será legítima a lavratura de prisão em flagrante delito, quando decorridas mais de 24 (vinte e 

quatro) horas da prática criminosa. 
C) O Delegado de Polícia não deve lavrar Auto de Prisão em Flagrante Delito, quando verificar que o 

autuado praticou a conduta em legítima defesa. 
D) Quando o autuado for Deputado Estadual, os autos devem ser remetidos, no prazo de 24 (horas), para a 

Assembleia Legislativa do respectivo Estado, que, pela maioria dos seus membros, deliberará sobre a 
prisão. 

E) Os Deputados Federais e os Senadores da República somente poderão ser autuados em flagrantes nas 
dependências da Polícia Federal. 

 
45. Julgue as seguintes proposições. 
 

I.  De acordo com o sistema processual penal brasileiro, um menor de 15 (quinze) anos não 
pode servir como testemunha nos autos de processo criminal. 

II.  O exame de corpo de delito é indispensável nos crimes materiais, podendo sua ausência 
ser suprida pela confissão do acusado. 

III.  No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio da livre apreciação da prova, 
inexistindo hierarquização entre os diversos meios de prova. 

IV.  Durante o interrogatório, o acusado não está obrigado a responder às perguntas que lhe 
forem formuladas. Caso permaneça em silêncio, este comportamento não pode ser 
interpretado em prejuízo de sua defesa. 

 
Está(ão) CORRETA(S) 
 
A) I e III. B) II e IV.  C) I e II. D) III e IV. E) II, III e IV. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
  
  

46. As tecnologias de informação e comunicação evoluíram rapidamente, nos últimos anos. Hoje, 
podemos trocar informações entre vários equipamentos eletrônicos, como computadores, 
notebooks, celulares, dentre outros, utilizando protocolos de redes de computadores entre esses 
dispositivos. Assinale a alternativa que exemplifica CORRETAMENTE uma tecnologia para 
troca de informações entre dispositivos eletrônicos móveis, como celulares e notebooks. 

 
A) LCD. 
B) Blu-ray.  D) Plasma. 
C) Bluetooth.  E) Fibra ótica. 
 
47. Os softwares que deram popularidade aos computadores pessoais são o processador de textos, a 

planilha de cálculo eletrônica e o banco de dados. Várias versões desses tipos de programas 
foram produzidos, como o Microsoft Word, o BROffice Writer, o Microsoft Excel e o BROffice 
Calc. Esses programas leem e gravam dados em estruturas de arquivos próprios, que são 
reconhecidos pelo tipo de extensão do arquivo, que faz parte do nome do arquivo. Observe as 
afirmações a seguir sobre os tipos de extensões desses programas e marque a alternativa que 
contém a afirmação verdadeira. 

 
A) O tipo de extensão próprio do Microsoft Word é o ODT. 
B) O tipo de extensão próprio do Broffice Calc é o DOC. 
C) O tipo de extensão próprio do Broffice Writer é o ODS. 
D) O tipo de extensão próprio do Microsoft Excel é o XLS. 
E) O tipo de extensão próprio do BROffice Calc é o mesmo do Microsoft Word. 
 
48. A Internet é útil não só para intercâmbio de informações mas também é um excelente meio de 

expor ideias e debatê-las com um grupo específico de participantes. Observe as afirmações sobre 
grupos de discussão. 

 
I. A troca de mensagens entre os participantes é feita, apenas, através de e-mails. 
II. As conversas ou debates entre os participantes acontecem, apenas, em salas de bate-papo. 
III. O mediador é um participante que julga qual é a opinião correta. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.  
C) Apenas a afirmação II é verdadeira. 
D) Todas as afirmações são falsas. 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 
49. Os sites de busca foram um dos principais serviços no início da Internet. A finalidade é a de 

buscar qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada e 
também com a proposta de fazer isso de uma maneira rápida e eficiente. Qual dos sites 
relacionados nas alternativas NÃO foi criado com essa finalidade? 

 
A) Google 
B) Globo.com  D) Alta Vista 
C) Yahoo E) Aonde.com 
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50. O Google tem o site de busca mais popular. Observe as afirmações sobre o que pode ser realizado 
em pesquisa na Internet com ele. 

 
I. Pesquisar em páginas da Web localizadas em uma região ou país. 
II. Exibir os resultados da pesquisa com links apenas para um determinado tipo de arquivo, 

por exemplo, arquivos do tipo PDF. 
III. Exibir resultados nos quais meus termos de pesquisa aparecem, apenas, no título da 

página. 
IV. Exibir resultados nos quais meus termos de pesquisa aparecem, apenas, no site ou domínio 

que eu especificar. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras.  
C) Apenas a afirmação I é verdadeira. 
D) Todas as afirmações são falsas. 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 
 
 

  


