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1. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Assinale a alternativa correta no que se refere ao emprego 
dos elementos destacados.

a) Após denunciar o sargento, o tenente chegou àser 
chamado de “linguarudo”, xingamento do qual não se 
chateou.

b) Acusado de revelar informações impróprias à respei-
to do sargento, o tenente alegou de que estava cumprindo 
ordens.

c) O tenente foi advertido à não fazer menção aos 
hábitos alimentares do sargento,aos quais não são nada 
saudáveis.

d) Os hábitos alimentares do sargento,a que o tenente 
fez menção, não parecem interessar à segurança interna.

e) A segurança interna, departamento o qual foi enca-
minhada a denúncia sobre o sargento, não deu importância 
à ela.

2. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Assinale a frase que apresenta a regência correta, de acor-
do com a norma-padrão, no segmento destacado.

a) Ela confessou de que tem trabalhado mais do que 
gostaria.

b) Ele tem esperança a que logo terá mais tempo para 
o lazer.

c) Ela partiu do pressuposto a que o trabalho dignifica 
o homem.

d) Ele está convicto que é possível trabalhar e se 
divertir.

e) Ela demonstrou a crença de que o lazer dignifica a 
vida.

3. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) A 
concordância nominal está de acordo com a norma-padrão 
em:

a) A combinação entre sucesso profissional e lazer 
deve ser transformada em propósito de vida.

b) Sucesso e diversão são compatível; aliás, trabalho 
sem diversão pode levar ao adoecimento.

c) Preocupado em conquistar estabilidade financeira, 
nós acabamos não dando atenção ao lazer.

d) É extremamente necessário a dedicação de algumas 
horas na semana ao convívio social.

e) Ainda são muito escasso, em comparação com o 
tempo de trabalho, os momentos de diversão.

4. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
O trabalho dignifica o homem. O lazer dignifica a vida
“Escolha um trabalho que você ame e não terá que 

trabalhar um único dia em sua vida.” A frase do pensador 
Confúcio tem sido o mantra de muitos que, embalados pela 
concepção de que ofício e prazer não precisam se opor, 
buscam um estilo de vida no qual a fonte de renda seja 

também fonte de alegria e satisfação pessoal. A questão 
é: trabalho é sempre trabalho. Pode ser bom, pode ser até 
divertido, mas não substitui a capacidade que só o lazer 
possui de tirar o peso de um cotidiano regido por prazos, 
horários, metas.

 Não são poucas as pessoas que eu conheço que ne-
gligenciam o descanso em prol da produção desenfreada, 
da busca frenética por resultado, ascensão,status, dinheiro. 
Algo de errado em querer tudo isso? A meu ver, não. E sim. 
Não, porque é digna a recusa à estagnação. Sim, quan-
do ela compromete momentos de entretenimento, minan-
do, aos poucos, a saúde física e mental de quem acha que 
sombra e água fresca são luxo e não merecimento.

 Recentemente, um construtor com o qual eu conver-
sava me disse que estava havia nove anos sem férias, e 
lamentou o pouco tempo passado com os netos. O pa-
trimônio veio de dedicação e empenho, mas custou caro 
também. Na hora me perguntei se era realmente preciso 
escolher entre sucesso e diversão.

 Poucas coisas são tão eficazes na função de honrar 
alguém quanto o ofício que se exerce. Momentos de pausa, 
porém, honram o próprio ofício. A vida se equilibra justa-
mente na possibilidade de converter o dinheiro advindo do 
esforço em ingressos para oshowda banda preferida, pas-
seios no parque, pipoca quentinha e viagens de barco.

(Larissa Bittar.Revista Bula. www.revistabula.com. 
Adaptado)

Observa-se uma relação de causa e consequência, 
nessa ordem, na seguinte passagem:

a) “Poucas coisas são tão eficazes na função de honrar 
alguém quanto o ofício que se exerce.” (4° parágrafo)

b) “Não, porque é digna a recusa à estagnação.” (2° 
parágrafo)

c) “‘Escolha um trabalho que você ame e não terá que 
trabalhar um único dia em sua vida.’” (1° parágrafo)

d) “Pode ser bom, pode ser até divertido, mas não subs-
titui a capacidade que só o lazer possui de tirar o peso de um 
cotidiano regido por prazos, horários, metas.” (1° parágrafo)

e) “A questão é: trabalho é sempre trabalho.” (1° 
parágrafo)

5. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Usando o texto da questão acima como referência, 
responda.

Há palavras empregadas com sentido figurado em:

a) “um construtor com o qual eu conversava me disse” 
(3° parágrafo).

b) “me perguntei se era realmente preciso escolher” (3° 
parágrafo).

c) “Não são poucas as pessoas que eu conheço que 
negligenciam o descanso” (2° parágrafo).

d) “quem acha que sombra e água fresca são luxo e 
não merecimento” (2°parágrafo).

e) “lamentou o pouco tempo passado com os netos” (3° 
parágrafo).
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6. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto base da questão 4 como referência, 
responda:

A referência ao construtor, no terceiro parágrafo, serve para
a) exemplificar que a opção pelo lazer pressupõe a re-

cusa do sucesso.
b) denunciar um comportamento cada vez mais raro 

entre as pessoas.
c) mostrar como a dedicação excessiva ao trabalho 

pode levar à frustração.
d) ilustrar o quanto o trabalho pode destruir a saúde 

física e mental de alguém.
e) demonstrar que a preocupação com os bens mate-

riais é antiética.

7. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto base da questão 4 como referência, 
responda:

Uma palavra que revela a crítica que a autora faz ao 
modo como as pessoas têm se relacionado com o trabalho 
está destacada em:

a) “converter o dinheiro advindo do esforço” (4° 
parágrafo).

b) “busca frenética por resultado” (2° parágrafo).
c) “ofício que se exerce” (4° parágrafo).
d) “escolher entre sucesso e diversão” (3° parágrafo).
e) “recusa à estagnação” (2° parágrafo).

8. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto base da questão 4 como referência, 
responda:

A autora defende a opinião de que
a) a dedicação exclusiva ao trabalho é justificável, 

quando gera alegria e satisfação pessoal.
b) o lazer não pode ser substituído pelo trabalho, espe-

cialmente porque este não é fonte de prazer.
c) o lazer deveria ser a única preocupação das pessoas 

e não o trabalho, como é comum.
d) a busca por ascensão e dinheiro não deve ser vista 

como dignificante, pois compromete o lazer.
e) o ideal é que se encontre prazer no trabalho, mas o 

lazer não deve ser negligenciado.

9. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) A 
concordância verbal está em conformidade com a norma-
-padrão na frase:

a) O novo guia recomenda que se passe doze meses 
para que um diagnóstico seja estabelecido; excetua-se os 
casos graves.

b) O comportamento típico dos viciados em games pas-
sam a ter descrição no guia, o que contribui para tratar a 
doença.

c) Os jogos, para quem é viciado, revela-se muito mais 
atraentes do que quaisquer outros interesses na vida.

d) Os viciados em games acabam se distanciando de 
amigos e familiares, cuja companhia é facilmente trocada 
pelo jogo.

e) Consultar as informações no guia de Classificação 
Internacional de Doenças ajudam médicos e pesquisadores 
em seu trabalho.

10. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018)
Pela primeira vez, vício em games é considerado distúr-

bio mental pela OMS
 A 11ª Classificação Internacional de Doenças (CID) irá 

incluir a condição sob o nome de “distúrbio de games”. O 
documento descreve o problema como padrão de compor-
tamento frequente ou persistente de vício em games, tão 
grave que leva “a preferir os jogos a qualquer outro interes-
se na vida”. A última versão da CID foi finalizada em 1992, 
e a nova versão do guia será publicada neste ano. Ele traz 
códigos para as doenças, sinais ou sintomas e é usado por 
médicos e pesquisadores para rastrear e diagnosticar uma 
doença.

 O documento irá sugerir que comportamentos típicos 
dos viciados em games devem ser observados por um pe-
ríodo de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja 
feito. Mas a nova CID irá reforçar que esse período pode 
ser diminuído se os sintomas forem muito graves. Os sin-
tomas do distúrbio incluem: não ter controle de frequência, 
intensidade e duração com que joga videogame; priorizar 
jogar videogame a outras atividades.

 Richard Graham, especialista em vícios em tecnologia 
no Hospital Nightingale em Londres, reconhece os benefí-
cios da decisão. “É muito significativo, porque cria a oportu-
nidade de termos serviços mais especializados.” Mas para 
ele é preciso tomar cuidado para não se cair na ideia de 
que todo mundo precisa ser tratado e medicado. “Pode le-
var pais confusos a pensar que seus filhos têm problemas 
quando eles são apenas ‘empolgados’ jogadores devideo 
game”, afirmou.

(Jane Wakefield.BBC Brasil. www.bbc.com/portuguese. 
02.01.2018. Adaptado)

A frase “Mas para ele é preciso tomar cuidado para não 
se cair na ideia de que todo mundo precisa ser tratado e 
medicado.” (3° parágrafo) permanecerá correta caso seja 
apresentado entre vírgulas o seguinte trecho:

a) todo mundo
b) na ideia de
c) cuidado
d) para ele
e) para não se cair

11. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto da questão anterior como base, responda:

Considere a relação de sentido estabelecida pelos vo-
cábulos destacados nas seguintes passagens do texto:

● “... esse período pode ser diminuídos e os sintomas 
forem muito graves.” (2° parágrafo)

● “‘É muito significativo,porque cria a oportunidade de 
termos serviços mais especializados.’” (3° parágrafo)

Com relação às afirmações que os antecedem, os 
vocábulos “se” e “porque” introduzem, respectivamente, 
ideias de

a) conformidade e proporção.
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b) hipótese e consequência.
c) condição e explicação.
d) modo e oposição.
e) tempo e concessão.

12. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto da questão 10 como referência, responda:

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respec-
tivamente, sinônimos para os vocábulos “persistente” (1° 
parágrafo) e “típicos” (2° parágrafo).

a) Consistente e eventuais.
b) Insistente e característicos.
c) Intermitente e específicos.
d) Contínuo e excepcionais.
e) Eventual e comuns.

13. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto da questão 10 como referência, responda:

De acordo com Richard Graham,

a) nem todos os jovens viciados em games precisam 
ser tratados e medicados, já que essa condição costuma 
ser passageira.

b) a classificação de um indivíduo como viciado em ga-
mes deve ser feita com cautela, pois ele pode ser apenas 
um jogador entusiasta.

c) a decisão de se considerar o vício em games como 
distúrbio mental é benéfica e não existe restrição para ser 
posta em prática.

d) os pais de jovens viciados em games também preci-
sam de tratamento especializado, para saberem como me-
dicar os filhos.

e) os serviços especializados no tratamento de pesso-
as com inclinações ao vício carecem de maior apoio dos 
governantes.

14. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto da questão 10 como referência, responda:

Na sequência em que ocorrem no texto, a expressão
a) “diagnóstico” (2º parágrafo) é retomada pela expres-

são “distúrbio” (2° parágrafo).
b) “vícios em tecnologia” (3° parágrafo) é retomada pela 

expressão “serviços mais especializados” (3° parágrafo).
c) “última versão da CID” (1° parágrafo) é retomada 

pela expressão “a nova versão do guia” (1° parágrafo).
d) “vício em games” (título) é retomada pela expressão 

“condição” (1° parágrafo).
e) “padrão de comportamento” (1° parágrafo) é retoma-

da pela expressão “qualquer outro interesse” (1° parágrafo).

15. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando o texto da questão 10 como referência, responda:

Segundo o texto, uma vantagem de o vício em games 
estar incluso no guia de Classificação Internacional de Do-
enças (CID) diz respeito

a) à facilidade em diferenciar o vício em games de de-
pendências que ainda não foram catalogadas.

b) ao barateamento imediato dos tratamentos especia-
lizados no controle da doença.

c) à possibilidade da ampliação da oferta de serviços 
mais especializados no tratamento dessa condição.

d) ao acesso mais fácil a medicamentos que impedem 
o surgimento desse tipo de vício.

e) à rapidez com que os viciados em games decidem 
procurar um médico.

16. (PC-SP – AUXULIAR DE PAPILOSCOPISTA PO-
LICIAL – VUNESP – 2018) Assinale a alternativa em que 
em que a colocação do pronome destacado atende à nor-
ma-padrão da língua.

a) Apenas quando lembra-se do que lera nos jornais, o 
narrador compreende a razão de não haver pão.

b) Ao ouvir a história do padeiro, o narrador indigna-se 
com a forma como sempre tratavam-no nas casas.

c) O narrador relacionava a história do padeiro à sua,se 
recordando do tempo em que era um jovem escritor.

d) De tanto ouvir que não era ninguém, o padeiro já não 
se incomodava mais por ser tratado assim.

e) Para o padeiro, era natural a ideia de que ninguém 
reconhecia-o devido à natureza do seu trabalho.

17. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA PO-
LICIAL – VUNESP – 2018) Leia o texto para responder à 
questão.

O padeiro
Levanto cedo, ponho a chaleira no fogo para fazer café 

e abro a porta do apartamento – mas não encontro o pão 
costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido al-
guma coisa nos jornais da véspera sobre a “greve do pão 
dormido” – uma greve dos patrões, que suspenderam o tra-
balho noturno; acham que obrigando o povo a tomar seu 
café da manhã com pão dormido conseguirão não sei bem 
o quê do governo.

Está bem. E enquanto tomo meu café vou me lembran-
do de um homem modesto que conheci antigamente. Quan-
do vinha deixar o pão à porta do apartamento ele apertava 
a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avi-
sava gritando:

– Não é ninguém, é o padeiro!
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar 

aquilo?
“Então você não é ninguém?”
Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera 

aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a cam-
painha de uma casa e ser atendido por uma empregada 
ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de 
dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o aten-
dera dizer para dentro: “não é ninguém, não senhora, é o 
padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém...

Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se des-
pediu ainda sorrindo. Eu preferi não o deter para explicar 
que estava falando com um colega, ainda que menos im-
portante. Naquele tempo eu também, como os padeiros, 
fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a 
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redação de jornal – e muitas vezes saía já levando na mão 
um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quen-
tinho da máquina, como pão saído do forno.

Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às 
vezes me julgava importante porque no jornal que levava 
para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera 
sem assinar, ia uma crônica ou um artigo em meu nome. O 
jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; 
e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade 
daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não é 
ninguém, é o padeiro!”

E assobiava pelas escadas.

(Rubem Braga.Para gostar de ler. Vol. 1 – crônicas. São 
Paulo: Ática, 1979. Adaptado)

Assinale a alternativa em que o acréscimo das vírgu-
las na frase está de acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa.

a) Muitas vezes lhe acontecera, bater a campainha de 
uma casa, e ser atendido por uma empregada...

b) No mesmo instante me lembro, de ter lido algu-
ma coisa nos jornais da véspera, sobre a “greve do pão 
dormido”…

c) ... e dentro do meu coração eu recebi, a lição de 
humildade daquele homem, entre todos útil e entre todos 
alegre...

d) E, enquanto tomo meu café, vou me lembrando de 
um homem modesto que conheci antigamente.

e) ... acham que obrigando, o povo a tomar seu café da 
manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o quê 
do governo.

18. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) De acordo com o texto da questão 
anterior, responda:

Considere as frases:
• Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despe-

diu ainda sorrindo. • ... estava falando com um colega,ainda 
que menos importante.

As expressões em destaque nas frases exprimem, res-
pectivamente, ideia de

a) inclusão; comparação.
b) tempo; concessão.
c) modo; finalidade.
d) adição; conclusão.
e) modo; condição.

19. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Utilizando o texto da questão 17 
como referência, responda:

Assinale a alternativa que se caracteriza pelo emprego 
de palavra ou expressão em sentido figurado.

a) Era pela madrugada que deixava a redação de 
jornal...

b) ... ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a 
porta do apartamento...

c) ... e dentro do meu coração eu recebi a lição de hu-
mildade daquele homem...

d) Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia 
o trabalho noturno.

e) E enquanto tomo meu café vou me lembrando de um 
homem modesto...

20. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Utilizando o texto da questão 17 
como referência, responda:

O texto traz
a) uma narrativa sobre um cotidiano remoto, em que 

são discutidas as dificuldades para se conseguir itens hoje 
facilmente encontrados.

b) informações sobre uma antiga greve, explicitando as 
consequências desse ato para profissionais das mais diver-
sas áreas de atividade.

c) uma crítica ao tratamento dispensado aos escritores, 
a exemplo do que ocorre com padeiros, cujas atividades 
não são socialmente valorizadas.

d) uma descrição da diminuição do prestígio e do reco-
nhecimento dos profissionais do jornalismo, a despeito da 
sua importância para a sociedade.

e) uma reflexão sobre a ideia de reconhecimento social 
e sua estreita relação com o prestígio que se atribui à ativi-
dade desempenhada.

21. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA PO-
LICIAL – VUNESP – 2018) Leia o texto para responder a 
questão.

O aspecto mais perverso da brutal recessão de 2014-
16 – e da lenta recuperação que a sucedeu até agora – é o 
custo desproporcional imposto aos mais pobres.

Como primeiro impacto, o fechamento de vagas no 
mercado de trabalho e a queda da renda reverteram uma 
trajetória de avanços sociais que já completava uma déca-
da. Durante o longo ciclo de retração, a taxa de desempre-
go subiu de 6,5% para 13,7%, ou, dito de outro modo, 5,9 
milhões de pessoas perderam seus postos de trabalho.

A retomada do crescimento econômico, iniciada no ano 
passado, tem se mostrado tímida e, embora a desocupa-
ção tenha caído um pouco, a qualidade das vagas geradas 
deixa a desejar.

Não surpreende, pois, que os dados mais recentes da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do 
IBGE mostrem um quadro deteriorado.

A partir deles, a consultoria LCA calculou que em 2017 
a pobreza extrema se elevou em 11%. Conforme os núme-
ros publicados pelo jornal Valor Econômico, 14,8 milhões de 
brasileiros são miseráveis – considerando uma linha de R$ 
136 mensais. O Nordeste abriga 55% desse contingente.

Embora não se possa afirmar com certeza, uma vez 
que o IBGE alterou a metodologia da Pnad e ainda não di-
vulgou as novas séries históricas, é plausível que também a 
exorbitante desigualdade social brasileira tenha aumentado 
com a recessão.

(Miséria brasileira, editorial.Folha de S.Paulo. 
14.04.2018. Adaptado)
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Assinale a alternativa em conformidade com a norma-
-padrão de concordância.

a) A consultoria identificou, com base nos dados dis-
ponibilizados pelo IBGE, forte tendência de aumento da 
pobreza.

b) Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios sugere aumento da pobreza especialmente no 
Nordeste.

c) A velocidade da retomada econômica e da geração 
de empregos determinarão a qualidade dessas vagas e dos 
salários.

d) O fechamento das vagas no mercado de trabalho ti-
veram impacto negativo na trajetória de avanços sociais.

e) É brutal e ao mesmo tempo perverso para com os 
mais pobres os inúmeros efeitos da lenta recuperação 
econômica.

22. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Utilizando o texto da questão 21 
como referência, responda:

Exprime ideia de possibilidade a expressão verbal des-
tacada na passagem:

a) Conforme os números publicados pelo jornal Valor 
Econômico, 14,8 milhões de brasileiros são miseráveis...

b) ...dito de outro modo, 5,9 milhões de pessoas perde-
ram seus postos de trabalho.

c) ... é plausível que também a exorbitante desigualda-
de social brasileira tenha aumentado com a recessão.

d) ... a qualidade das vagas geradas deixa a desejar.
e) ... reverteram uma trajetória de avanços sociais que 

já completava uma década.

23. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Utilizando o texto da questão 21 
como referência, responda: 

A mesma relação de sentido que se verifica entre as 
palavras destacadas nas frases “embora a desocupação te-
nha caído um pouco” / “a pobreza extrema se elevou” tam-
bém ocorre entre os termos:

a) perverso / brutal.
b) recuperação / desproporcional.
c) trajetória / retomada.
d) reverteram / geradas.
e) crescimento / recessão.

24. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Utilizando o texto da questão 21 
como referência, responda: 

A expressão destacada na passagem “Não surpreende, 
pois, que os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE mostrem um quadro 
deteriorado.” remete

a) à recuperação significativa da economia brasileira, 
que, apesar de contínua, tem sido incapaz de beneficiar os 
mais pobres.

b) à precariedade da situação dos mais pobres, agrava-
da pelo fechamento de postos de trabalho e pela diminuição 
da renda.

c) à fraca retomada do crescimento econômico, a qual 
tem sido insuficiente para diminuir os níveis de desocupação.

d) ao número de desempregados, que, embora venha 
aumentando, por enquanto não afetou os avanços sociais.

e) à estagnação da situação de pobreza extrema no 
Brasil, que já acomete mais da metade dos brasileiros.

25. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Utilizando o texto da questão 21 
como referência, responda: 

Considere o último parágrafo do texto para responder 
a questão.

Embora não se possa afirmar com certeza,uma vez que 
o IBGE alterou a metodologia da Pnad e ainda não divul-
gou as novas séries históricas, é plausível que também a 
exorbitante desigualdade social brasileira tenha aumentado 
com a recessão.

No trecho, os termos “plausível” e “exorbitante”, em 
destaque, significam, respectivamente:

a) alegável; que age indiscriminadamente.
b) reconhecível; sem solução.
c) admissível; que ultrapassa os limites.
d) considerável; difícil de ser interrompida.
e) incontestável; impossível de mensurar.

26. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Utilizando o texto da questão 21 
como referência, responda: 

Considere o último parágrafo do texto para responder 
a questão.

Embora não se possa afirmar com certeza,uma vez que 
o IBGE alterou a metodologia da Pnad e ainda não divul-
gou as novas séries históricas, é plausível que também a 
exorbitante desigualdade social brasileira tenha aumentado 
com a recessão.

A expressão “uma vez que”, em destaque, estabelece 
entre as frases relação com sentido de

a) conclusão.
b) conformidade.
c) condição.
d) causa.
e) oposição.

27. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Utilizando o texto da questão 21 
como referência, responda: 

Ao discutir a atual situação econômica do Brasil, o texto 
chama a atenção para

a) o atraso dos métodos de pesquisa adotados no Bra-
sil, incapazes de produzir dados condizentes com a realida-
de dos efeitos da economia sobre a população.

b) o modo como a recente recessão no Brasil prejudica 
sobretudo os mais vulneráveis economicamente, podendo 
ter aumentado ainda mais a desigualdade social.
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1. (PC-ES – AUXILIAR DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL 
– INSTITUTO AOPC – 2019) João e Adilson estão em uma 
reunião com todos os outros supervisores da empresa em 
que trabalham. Eles estão sentados juntos a uma mesa re-
tangular, cada um (João e Adilson) em uma ponta. Entre 
eles, de um lado, há três pessoas e, do outro, duas pesso-
as. Um garçom coloca, aleatoriamente, 7 pratos na mesa, 
um na frente de cada lugar. Em um desses pratos, está co-
lado um envelope com a quantia de R$ 1.000,00. Qual é a 
probabilidade de João ou Adilson receberem o prato com o 
envelope?

a) 1 / 14
b) 1 / 7
c) 2 / 7
d) 3 / 14
e) 4 / 7

2. (PC-PR – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – COPS-UEL 
– 2018) Um estudante precisa criar uma senha para se 
cadastrar em uma rede social. De acordo com as regras 
do portal, cujo sistema de login diferencia maiúsculas de 
minúsculas, a senha deve ser composta de exatos 8 ca-
racteres, os quais, obrigatoriamente, devem ser escolhidos 
apenas entre números ou letras do alfabeto, sejam maiús-
culas ou minúsculas.

Considerando o Novo Acordo Ortográfico, que ampliou 
para 26 as letras do alfabeto, assinale a alternativa que 
apresenta, corretamente, a probabilidade de o estudante 
criar ao acaso uma senha – para essa rede social – que se 
inicie com uma letra maiúscula e que não contenha qual-
quer caractere numérico.

a) 26 x 526/ 628

b) 26 x 527/ 628

c) 26 x 527/ 629

d) 263x 524/ 628

e) 263x 524/ 629

3. (PC-PR – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – COPS-UEL 
– 2018) Uma empresa recebeu 600 candidatos a uma de-
terminada vaga de emprego. Desses candidatos, 184 pos-
suem Ensino Superior completo. Sabe-se que, do total de 
candidatos, 405 pessoas falam inglês. Além disso, consta 
que, do total dos candidatos, 116 não possuem Ensino Su-
perior completo e não falam inglês.

Considerando os dados apresentados, assinale a alter-
nativa correta.

a) A probabilidade de um candidato falar inglês e pos-
suir Ensino Superior completo é de 6%.

b) A probabilidade de um candidato não falar inglês e 
possuir Ensino Superior completo é de 25%.

c) A probabilidade de um candidato falar inglês e não 
possuir Ensino Superior completo é de 50%.

d) Entre os candidatos que possuem Ensino Superior 
completo, a probabilidade de um deles falar inglês é de 
14%.

e) Entre os candidatos que falam inglês, a probabilidade 
de um deles possuir Ensino Superior completo é de 22%.

4. (PC-PI – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – NUCEPE – 
2018) Uma empresa sorteia entre seus vários funcionários 
7 viagens, com translado e hospedagem. Para facilitar, o 
sorteio é realizado considerando o número da matrícula de 
cada funcionário. Foram sorteados os 7 funcionários com 
respectivas numerações de matrícula: AA1, A1A, 1AA, 1A1, 
AAA, 111 e A11.

Para melhor organização da viagem, é necessário se-
parar os sete ganhadores em três grupos distintos, da se-
guinte maneira:

• AAA deve estar no mesmo grupo do funcionário AA1, 
mas não deve estar no grupo do funcionário 1A1;

• A1A não deve estar no grupo de 1AA, nem deve estar 
no grupo de 1A1;

• AA1 e A11 devem estar em grupos distintos;
• 1AA não deve estar no grupo de 1A1, nem deve estar 

no grupo de A1A;
• Cada grupo possui no máximo 3 pessoas;
• 1A1 não deve estar no grupo de AA1, e também não 

deve estar no grupo de A11;
• 111 não deve estar no grupo de AAA, e também não 

deve estar no grupo do funcionário 1A1;
• A11 não deve estar no grupo do funcionário AAA, e 

não deve estar no grupo do funcionário A1A.
Podemos afirmar, com certeza, que estão no mesmo 

grupo os funcionários de matrículas:

a) AAA, A1A e 1A1.
b) A11, 1AA e 111.
c) A1A, 1AA e 111.
d) A1A, AA1 e A11.
e) 1AA, 1A1 e A11.

5. (PC-RS – ESCRIVÃO E DE INSPETOR DE POLÍCIA 
– FUNDATEC – 2018) A progressão aritmética em que o 
quadragésimo segundo termo é 173 e o octogésimo quarto 
termo é 299 tem primeiro termo e razão respectivamente:

a) 142 e 1.
b) 101 e 2.
c) 50 e 3.
d) 224 e -1.
e) 286 e -1.

6. (PC-SC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FEPE-
SE – 2017) Uma empresa aluga containers para guarda 
de bens. Se o custo de alugar 1/4 de um container é R$ 
1.400,00 mensais, quanto custa alugar 4/5 deste container?

a) Mais do que R$ 4550,00.
b) Mais do que R$ 4500,00 e menos que R$ 4550,00.
c) Mais do que R$ 4450,00 e menos que R$ 4500,00.
d) Mais do que R$ 4400,00 e menos que R$ 4450,00.
e) Menos do que R$ 4400,00.
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7. (PC-SC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Em um supermercado, o preço do litro de leite sobe 
R$ 0,30 e passa a custar R$ 2,10.

Portanto, o porcentual do aumento foi:

a) Maior que 17%.
b) Maior que 16% e menor que 17%.
c) Maior que 15% e menor que 16%.
d) Maior que 14% e menor que 15%.
e) Menor que 14%.

8. (PC-SC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Um aeroporto é servido por somente duas empre-
sas aéreas, digamos A e B. Dentre os passageiros que pas-
sam pelo aeroporto, 81% fazem uso da empresa A e 50% 
fazem uso de ambas as empresas.

Portanto, a porcentagem de passageiros que utiliza a 
empresa B é:

a) Menor que 55%.
b) Maior que 55% e menor que 60%.
c) Maior que 60% e menor que 65%.
d) Maior que 65% e menor que 70%.
e) Maior que 70%.

9. (PC-SC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Denotamos por IR o conjunto dos números reais. 
Convencionamos nesta questão que uma função f : IR → IR 
écrescentese x < y implica que f(x) < f(y).

Considere as afirmativas abaixo:

1. A função f:IR→IR, dada por f(x) = -2x + 25 é crescente.
2. Se f é tal que f(x) ≥ f(y) implica x ≥ y então f é 

crescente.
3. A função f:IR → IR dada por f(x) = x2é crescente.
Assinale a alternativa que indica todas as 

afirmativascorretas.

a) É correta apenas a afirmativa 1.
b) É correta apenas a afirmativa 2.
c) É correta apenas a afirmativa 3.
d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
e) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. (PC-SC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FEPE-
SE – 2017) Um casal, Paula e Caio, combinam ir ao cinema 
com mais 7 amigos. Chegando ao cinema, todos devem 
formar uma fila para comprar os ingressos.

De quantas maneiras os amigos podem formar essa 
fila, de maneira que Paula e Caio fiquem sempre juntos?

a) Mais do que 80.000.
b) Mais do que 70.000 e menos que 80.000.
c) Mais do que 60.000 e menos que 70.000.
d) Mais do que 50.000 e menos que 60.000.
e) Menos do que 50.000.

11. (PC-SC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FEPE-
SE – 2017) Ana está reorganizando sua biblioteca. Dentre 
12 livros diferentes que possui, decide que irá manter 7 e 
doar os outros 5.

De quantas maneiras diferentes Ana pode escolher os 
7 livros que irá manter?

a) Mais de 900.
b) Mais de 800 e menos de 900.
c) Mais de 700 e menos de 800.
d) Mais de 600 e menos de 700.
e) Menos de 600.

12. (PC-SC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FE-
PESE – 2017) Em uma empresa, 51 dos funcionários são 
homens. Sabe-se que para cada 12 funcionários homens, 
trabalham na empresa 8 funcionárias mulheres.

Portanto, o total de funcionários (homens e mulheres) 
que trabalham na empresa é:

a) 91.
b) 90.
c) 88.
d) 87.
e) 85.

13. (PC-SC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FEPE-
SE – 2017) Uma empresa possui duas fábricas para produ-
zir o mesmo item. Em novembro de 2017 a fábrica A produz 
500 unidades e a fábrica B produz 1100 unidades. A empre-
sa então decide incrementar mensalmente a produção da 
fábrica A em 65 unidades e a da fábrica B em 25 unidades. 
Desta forma, em dezembro de 2017 a fábrica A produzirá 
565 unidades e a fábrica B produzirá 1125 unidades.

Qual o primeiro mês (e ano) que a produção mensal na 
fábrica A superará a produção mensal na fábrica B?

a) Janeiro de 2019
b) Fevereiro de 2019
c) Março de 2019
d) Abril de 2019
e) Dezembro de 2018

14. (PC-SC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FE-
PESE – 2017) Uma pessoa compra um terreno por R$ 
150.000,00. Porém, nos 3 anos subsequentes à compra, o 
terreno desvaloriza-se a taxa de 5% ao ano.

Qual o valor do terreno 3 anos após a compra?

a) Maior que R$ 128.500,00
b) Maior que R$ 128.250,00 e menor ou igual a 

R$128.500,00
c) Maior que R$ 128.000,00 e menor ou igual a 

R$128.250,00
d) Maior que R$ 127.500,00 e menor ou igual a 

R$128.00,00
e) Menor ou igual a R$127.500,00
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15. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Alfredo tem 7 barras de chocolate, todas de sabo-
res diferentes, e uma caixa onde cabem apenas 3 barras 
de chocolate. Alfredo decide encher completamente a caixa 
com suas barras para presentear um amigo.

Se a ordem em que as barras são colocadas na caixa 
não altera o presente, então o número de presentes dife-
rentes que Alfredo pode criar com 3 de suas barras de cho-
colate é igual a:

a) 35
b) 75
c) 150
d) 180
e) 210

16. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Em um campeonato de Xadrez, cada participante 
joga duas partidas contra cada um dos outros participantes 
(portanto, o participante A joga duas partidas contra o par-
ticipante B, duas partidas contra o participante C, e assim 
sucessivamente). Ao fi nal do campeonato foram jogadas 
342 partidas.

Portanto, o número de participantes nesse campeonato é:

a) 18
b) 19
c) 17
d) 16
e) 15

17. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Em uma cidade são cometidos 45 crimes a cada 30 
dias. Logo, em 360 dias são cometidos:

a) 430 crimes.
b) 445 crimes.
c) 510 crimes.
d) 540 crimes.
e) 570 crimes.

18. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Dois professores, João e Maria, são contratados 
para corrigir 121 provas. Os dois começam a corrigir as pro-
vas simultaneamente e só param quando todas estão corri-
gidas. Nota-se ainda que enquanto Maria corrige 6 provas, 
João corrige 5.

Assinale a alternativa que indica corretamente quantas 
provas Maria corrigiu a mais que João.

a) 7
b) 9
c) 11
d) 13
e) 15

19. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Uma funçãofdefi nida nos números reais é ditainjeti-
vase x ≠ y, então f(x) ≠ f(y).

Considere as afi rmativas abaixo:

1. A função f: dada por f(x) = x² é injetiva.
2. Se f é uma função tal que f(x) = f(y) implica que x = y, 

então, f é injetiva.
3. A função f:

então, f é injetiva.
dada por f(x) = -2x + 5 é injetiva.

Assinale a alternativa que indica todas as 
afi rmativascorretas.

a) É correta apenas a afi rmativa 3.
b) São corretas apenas as afi rmativas 1 e 2.
c) São corretas apenas as afi rmativas 1 e 3.
d) São corretas apenas as afi rmativas 2 e 3.
e) São corretas as afi rmativas 1, 2 e 3.

20. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Para o pagamento de um bem uma pessoa concor-
da em pagar 6 reais no primeiro mês, 12 reais no segundo, 
24 no terceiro e assim sucessivamente, por 10 meses.

Portanto, o valor total que a pessoa pagará pelo bem é:

a) Maior que 6300 reais.
b) Maior que 6200 reais e menor que 6300 reais.
c) Maior que 6100 reais e menor que 6200 reais.
d) Maior que 6000 reais e menor que 6100 reais.
e) Menor que 6000 reais.

21. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Três colegas pescam 21 quilos de peixe juntos e 
dividem todo o resultado da pescaria de maneira a formar 
uma progressão aritmética, em que o mínimo que um deles 
pode receber é 1 quilo de peixe.

Portanto, o máximo que um dos colegas pode receber 
de peixe é:

a) 9 kg.
b) 12 kg.
c) 13 kg.
d) 15 kg.
e) 18 kg.

22. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Em uma cidade, a razão entre agentes policiais ho-
mens e agentes policiais mulheres é 4:12.

Sabe-se também que o número de agentes mulheres 
excede o número de agentes homens em 16.

Para que a razão entre o número de agentes homens 
e o número de agentes mulheres passe para 1:2, qual o 
número de agentes homens é necessário contratar (sem 
contratar nenhuma agente mulher)?

a) 4
b) 6
c) 8
d) 12
e) 24
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23. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Em um shopping, o estacionamento é gratuito pela 
primeira hora. A segunda hora (ou fração desta) custa R$ 
2,50. A terceira hora (ou fração) custa R$ 2,75. A quarta 
hora (ou fração) custa R$ 3,00 e assim sucessivamente.

O custo de deixar um carro neste estacionamento por 
14 horas e meia é:

a) Mais do que R$ 90,00.
b) Mais do que R$ 85,00 e menos que R$ 90,00.
c) Mais do que R$ 80,00 e menos que R$ 85,00.
d) Mais do que R$ 75,00 e menos que R$ 80,00.
e) Menos que R$ 75,00.

24. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Uma empresa emprega 60 homens e 70 mulheres.

75% dos homens falam Inglês, enquanto 40% das mu-
lheres não falam Inglês.

Logo, o número de empregados desta empresa que 
são mulheres ou falam inglês é:

a) 97.
b) 115.
c) 127.
d) 130.
e) 157.

25. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPESE 
– 2017) Uma empresa farmacêutica testou um novo remé-
dio em um grupo de pessoas. Todas tomaram o remédio no 
mesmo dia, no mesmo momento. Duas pessoas apresenta-
ram reação alérgica no mesmo dia da ingestão do remédio.

De fato, a empresa verifica que o número de pacientes 
que apresentaram reação alérgica ao remédio é dado pela 
função r(t) = a t + b, onde t é o tempo em dias a partir da 
ingestão do remédio, e a e b são números reais.

Se após 3 dias cinco pessoas apresentaram reação 
alérgica, quantas pessoas apresentaram reação alérgica 
após 6 dias?

a) 14
b) 12
c) 10
d) 8
e) 6

26. (PC-SC – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – FEPE-
SE – 2017) Um pai paga mesada mensal para seus cinco 
filhos, a saber, Cláudia, Arthur, Joaquim, Danilo e Beatriz, 
nos valores de R$ 100, R$ 200, R$ 400, R$ 600 e R$ 700, 
não necessariamente nessa ordem.

Sabe-se que:
1. A mesada de Cláudia é o dobro da mesada de Bea-

triz. 2. O valor que Danilo recebe em um mês é igual ao que 
Beatriz recebe em três meses. 3. A mesada de Joaquim é 
maior que a de Danilo.

Portanto, a mesada mensal de Arthur, em reais, é:

a) 100.
b) 200.
c) 400.
d) 600.
e) 700.

27. (PC-AC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – IBADE 
– 2017) O agrônomo Pedro, muito cuidadoso com sua plan-
tação de pimentas malaguetas, observa diariamente, junto 
com uma equipe de funcionários, o desenvolvimento dos 
frutos produzidos por suas pimenteiras. Em um determina-
do dia, verificou que uma praga havia destruído 1 de suas 
pimenteiras. No dia seguinte, mais 2 pimenteiras estavam 
totalmente destruídas. No terceiro dia, havia mais 4 pimen-
teiras destruídas pela praga. Pedro iniciou um processo de 
dedetização urgente, mas as pragas continuaram a destruir 
suas pimenteiras de acordo com a sequência até o déci-
mo segundo dia, não destruindo mais nenhuma pimenteira 
do 13° dia em diante. Após a atuação desta forte praga, 
Pedro ficou com apenas 5 pimenteiras que não foram des-
truídas pela praga. Dessa forma, determine o número total 
de pimenteiras que Pedro tinha antes do aparecimento das 
pragas.

a) 8196
b) 4100
c) 2053
d) 2048
e) 4096

28. (PC-AC – AUXILIAR DE NECROPSIA – IBADE – 
2017) Em sorteio será realizado para selecionar o vencedor 
de uma viagem de fim de ano. Este sorteio será realizado 
com o auxílio de um globo, que contém 9 bolas idênticas, 
mas numeradas de 1 a 9, cada uma contendo apenas um 
único algarismo. Se o sorteio será aleatório e sem reposi-
ção para o preenchimento de um número de 3 algarismos, 
qual a probabilidade de ser sorteado um número composto 
por três algarismos consecutivos e em ordem crescente?

a) 1/318

b) 1/72
c) 7/99

d) 7/36

e) 392/92

29. (PC-AC – AUXILIAR DE NECROPSIA – IBADE 
– 2017) A Delegacia Especializada de Proteção à Crian-
ça e ao Adolescente (DEPCA) investiga 550 inquéritos de 
crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Confor-
me a delegada de Polícia Civil, Elenice Frez Carvalho, as 
investigações são de crimes sexuais, homicídios, maus-tra-
tos e abandono de capaz.Disponível em: <https://goo.gl/
MwtGl6>Acesso em 24 mar. 2017Supondo que nesta de-
legacia trabalham 11 agentes policiais, sendo 7 policiais do 
sexo masculino e 4 policiais do sexo feminino e ainda que 
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a equipe de investigação que será montada, deverá ser composta por 6 agentes policiais, sendo pelo menos 2 destes 
agentes do sexo feminino, determine o número de possibilidades distintas que a delegada terá para montar a equipe de 
investigação.

a) 343
b) 371
c) 434
d) 468
e) 102

30. (PC-AC – AUXILIAR DE NECROPSIA – IBADE – 2017) O agrônomo Pedro, muito cuidadoso com sua plantação 
de pimentas malaguetas, observa diariamente, junto com uma equipe de funcionários, o desenvolvimento dos frutos pro-
duzidos por suas pimenteiras. Em um determinado dia, verifi cou que uma praga havia destruído 1 de suas pimenteiras. 
No dia seguinte, mais 2 pimenteiras estavam totalmente destruídas. No terceiro dia, havia mais 4 pimenteiras destruídas 
pela praga. Pedro iniciou um processo de dedetização urgente, mas as pragas continuaram a destruir suas pimenteiras de 
acordo com a sequência até o décimo segundo dia, não destruindo mais nenhuma pimenteira do 13° dia em diante. Após 
a atuação desta forte praga, Pedro fi cou com apenas 5 pimenteiras que não foram destruídas pela praga. Dessa forma, 
determine o número total de pimenteiras que Pedro tinha antes do aparecimento das pragas.

a) 4096.
b) 2048.
c) 8196.
d) 2053.
e) 4100.

31. (POLICIA FEDERAL – PERITO CRIMINAL FEDERAL – CESPE – 2018) Uma serraria obtém um rendimento 
volumétrico de 50% ao processar 10 m3sólidos de toras deManilkara huberi(Ducke) A. Chev., proveniente da fl oresta 
amazônica. As espécies têm massa específi ca verde de 1.260 kg/m3, comprimento de 500 cm e diâmetros da base e do 
topo iguais a 50 cm e 40 cm, respectivamente. Do total de resíduos resultante desse processamento, 50% correspondem 
a serragem, e os outros 50%, a material em pedaços.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

O volume de cada tora pode ser calculado pelos métodos de Smalian:

 ou de Newton:

em que V é o volume da tora; At, a área do topo da tora; Ab, a área da base da tora; Am, a área mediana da tora; e C, 
o comprimento da tora.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

32. (POLICIA FEDERAL – PERITO CRIMINAL FEDERAL – CESPE – 2018) Os indivíduos S1, S2, S3 e S4, suspei-
tos da prática de um ilícito penal, foram interrogados, isoladamente, nessa mesma ordem. No depoimento, com relação 
à responsabilização pela prática do ilícito, S1 disse que S2 mentiria; S2 disse que S3 mentiria; S3 disse que S4 mentiria.

A partir dessa situação, julgue o item a seguir.
Considerando que a conclusão ao fi nal do interrogatório tenha sido a de que apenas dois deles mentiram, mas que 

não fora possível identifi cá-los, escolhendo-se ao acaso dois entre os quatro para novos depoimentos, a probabilidade de 
apenas um deles ter mentido no primeiro interrogatório é superior a 0,5.

( ) Certo ( ) Errado

33. (IGP-SC – PERITO CRIMINAL AMBIENTAL – IESES – 2017) Ou Nestor compra uma casa ou sua esposa, Lívia, 
vai viajar. Se Lívia vai viajar então seu fi lho Henrique compra um videogame. Se Henrique compra um videogame então 
seu irmão Celso não trabalha. Ora, sabe-se que Celso trabalha. Logo:

a) Nestor compra uma casa e Lívia vai viajar.
b) Nestor compra uma casa.
c) Nestor não compra uma casa.
d) Lívia vai viajar.



RACIOCÍNIO LÓGICO
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RACIOCÍNIO LÓGICO

1. (PC-SP – AGENTE POLICIAL– VUNESP – 2018) 
Paulo, Lucas, Sandro, Rogério e Vitor são suspeitos de te-
rem furtado a bicicleta de uma pessoa. Na delegacia:

• Vitor afi rmou que não tinha sido nem ele nem Rogério;
• Sandro jurou que o ladrão era Rogério ou Lucas;
• Rogério disse que tinha sido Paulo;
• Lucas disse ter sido Paulo ou Vitor;
• Paulo termina dizendo que Sandro é um mentiroso.
Sabe-se que um e apenas um deles mentiu. Sendo as-

sim, a pessoa que furtou a bicicleta foi

a) Vitor.
b) Lucas.
c) Paulo.
d) Sandro.
e) Rogério.

2. (PC-SP – AGENTE POLICIAL– VUNESP – 2018) 
Assinale a alternativa que contém um argumento válido.

a) Se derrubar o copo de vidro no chão, então recolhe-
rei os cacos. Se não recolhi os cacos, então não derrubei o 
copo de vidro no chão.

b) Comprei um par de sapatos ou lanchei na padaria. 
Se não comprei um par de sapatos, então não lanchei na 
padaria.

c) Fui à feira e guardei tudo. Se não guardei tudo, então 
não fui à feira.

d) Se estudo muito, então passo de ano. Se passei de 
ano, então estudei muito.

e) Não escrevi a carta ou não mandei o email. Se man-
dei o email, então escrevi a carta.

3. (PC-SP – AGENTE POLICIAL– VUNESP – 2018) Seja 
M a afi rmação: “Marília gosta de dançar”. Seja J a afi rmação 
“Jean gosta de estudar”. Considere a composição dessas 
duas afi rmações: “Ou Marília gosta de dançar ou Jean gosta 
de estudar”. A tabela-verdade que representa corretamente 
os valores lógicos envolvidos nessa situação é:

Os valores 1, 2, 3 e 4 da coluna Ou M ou J devem ser 
preenchidos, correta e respectivamente, por:

a) V, F, V e F.
b) F, V, V e F.
c) F, F, V e V.

d) V, F, F e V.
e) V, V, V e F.

4. (PC-SP – AGENTE POLICIAL– VUNESP – 2018) 
Considere a afi rmação: “Mateus não ganha na loteria ou ele 
compra aquele carrão”. Uma afi rmação equivalente a essa 
afi rmação é:

a) Mateus ganha na loteria e não compra aquele carrão.
b) Ou Mateus não compra aquele carrão ou ele não ga-

nha na loteria.
c)Mateus ganha na loteria ou ele compra aquele carrão.
d) Se Mateus ganha na loteria, então ele compra aquele 

carrão.
e) Se Mateus não ganha na loteria, então ele não com-

pra aquele carrão.

5. (PC-SP – AGENTE POLICIAL– VUNESP – 2018) 
Observe o diagrama de conjuntos e suas intersecções. Os 
números indicam a quantidade de turistas vindos da cidade 
K que já visitaram Campinas, Ribeirão Preto e Araraquara.

Dessa situação, é correto concluir que o número de 
turistas que visitou apenas uma dessas cidades supera o 
número daqueles que visitaram apenas duas dessas cida-
des em

a) 31.
b) 9.
c) 34.
d) 16.
e) 27.

6. (PC-SP – AGENTE POLICIAL– VUNESP – 2018) 
Uma afi rmação que corresponde à negação lógica da afi rma-
ção “Vou para Colômbia e participarei de um congresso” é:

a) Se eu for para Colômbia, então participarei de um 
congresso.

b) Vou para Colômbia e não participarei de um 
congresso.

c) Se eu não for para Colômbia, então não participarei 
de um congresso.

d) Não vou para Colômbia e não participarei de um 
congresso.

e) Não vou para Colômbia ou não participarei de um 
congresso.
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7. (PC-SP – AGENTE POLICIAL– VUNESP – 2018) 
Considere verdadeiras as afirmações a seguir:

• Se Marcelo acorda cedo, então Helena não sai de 
casa.

• Se Helena não sai de casa, então Marina vai para 
escola.

• Se Marina vai para escola, então Fábio pode jogar 
bola.

• Helena sai de casa e Fábio não pode jogar bola.
• Marcelo acorda cedo ou Fernanda faz o almoço.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

a) Fernanda faz o almoço.
b) Marina vai para escola.
c) Marcelo acorda cedo.
d) Helena não sai de casa.
e) Fábio pode jogar bola.

8. (PC-SP – AGENTE POLICIAL– VUNESP – 2018) 
Leia a frase a seguir:

• Qualquer pessoa sabe andar de bicicleta.
A afirmação que corresponde à negação lógica dessa 

frase é:

a) Todos que andam de bicicleta também andam de 
motocicleta.

b) Apenas uma pessoa sabe andar de bicicleta.
c) Pelo menos uma pessoa não sabe andar de bicicleta.
d) As crianças não sabem andar de bicicleta.
e) Ninguém sabe andar de bicicleta.

9. (PC-SP – AGENTE POLICIAL– VUNESP – 2018) 
Alberto, Clara e Eduardo são irmãos, e suas idades são 
10, 12 e 15 anos, não necessariamente nessa ordem. Cada 
um deles pratica um desses esportes: futebol, basquetebol 
e voleibol, também não necessariamente nessa ordem. Al-
berto não pratica voleibol, Eduardo é 5 anos mais novo que 
Clara, e quem pratica basquetebol é o mais velho entre os 
três irmãos.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

a) Clara tem 15 anos e Eduardo tem 12 anos.
b) Se Alberto pratica futebol, então ele tem 12 anos.
c) Basquetebol é o esporte praticado por Alberto.
d) Se Clara tem 15 anos, então ela pratica voleibol.
e) O irmão praticante de voleibol não tem 10 anos.

10. (PC-SP – AGENTE POLICIAL– VUNESP – 2018) 
Considere verdadeiras as afirmações a seguir:

• Luiza possui um gato.
• Henrique gosta de observar patos.
• Rafael não tem bicicleta.
• Tiago não gosta de comer macarrão.
A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro 

que:

a) Ou Luiza possui um gato ou Tiago não gosta de co-
mer macarrão.

b) Se Henrique gosta de observar patos, então Luiza 
possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão.

c) Se Luiza possui um gato, então Rafael tem bicicleta.
d) Rafael tem bicicleta ou Henrique gosta de observar 

patos.
e) Tiago não gosta de comer macarrão e Henrique não 

gosta de observar patos.

11. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL– VUNESP – 2018) Três amigos – João, Mário e Paulo 
– têm 1, 2 ou 3 filhos, moram em cidades distintas, sendo 
Santos, Campinas e Jaú, e cada um tem um animal de es-
timação devidamente regularizado, sendo gato, cachorro e 
coelho, não necessariamente nessas ordens. Sabe-se que 
João tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo, 
que mora em Santos. Quem mora em Santos tem gato. O 
morador de Campinas tem menos filhos do que Paulo e do 
que aquele que tem o coelho. Com base nessas informa-
ções, assinale a alternativa que apresenta uma associação 
correta.

a) Mário mora em Campinas.
b) Paulo tem somente 1 filho.
c) João mora em Santos.
d) Paulo tem cachorro.
e) Mário tem gato.

12. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL– VUNESP – 2018) Em determinada região, alguns 
professores são engenheiros, e todo engenheiro é advoga-
do. Sendo assim, nessa região, é

a) mentira que existe professor que é engenheiro e 
advogado.

b) mentira que todo professor é engenheiro.
c) verdade que não existe engenheiro que é professor 

e advogado.
d) verdade que todo professor é advogado.
e) verdade que todo advogado é professor.

13. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL– VUNESP – 2018) Se Mirian não é formada em Di-
reito ou José não é formado em Psicologia, então Roberto 
é advogado. Se Valéria é juíza, então Mirian não é formada 
em Direito. Se José não é formado em Psicologia, então An-
derson não é engenheiro e Walter é dentista. Sabendo-se 
que Roberto não é advogado, é correto afirmar que

a) Valéria não é juíza.
b) Valéria é juíza.
c) Anderson não é engenheiro.
d) Anderson é engenheiro.
e) Walter é dentista.



37

APOSTILAS OPÇÃO A Sua Melhor Opção em Concursos Públicos

A Opção Certa Para a Sua RealizaçãoRaciocínio Lógico

14. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL– VUNESP – 2018) Considere a seguinte proposição:

Todas as pessoas podem reunir-se pacificamente e têm 
o direito a receber informações de seu interesse.

Uma negação lógica para essa proposição está contida 
na alternativa:

a) Existe pessoa que não pode se reunir pacificamente 
com outras pessoas ou que não tem o direito a receber in-
formações de seu interesse.

b) Existe pessoa que não pode se reunir pacificamente 
com outras pessoas e que não tem o direito a receber infor-
mações de seu interesse.

c) Nenhuma pessoa pode se reunir pacificamente com 
outras pessoas ou tem o direito a receber informações de 
seu interesse.

d) Nenhuma pessoa pode se reunir pacificamente com 
outras pessoas e tem o direito a receber informações de 
seu interesse.

e) Todas as pessoas não podem se reunir pacificamente 
e não têm o direito a receber informações de seu interesse.

15. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL– VUNESP – 2018) Considere falsidade a proposição 
I, e verdade a proposição II:

I. Se Ana é auxiliar de papiloscopista, então Caio é 
investigador.

II. Caio é investigador ou Monica é escrivã.
Com base no que foi apresentado, é verdade que

a) Caio não é investigador, e Monica não é escrivã.
b) Ana não é auxiliar de papiloscopista, e Monica é 

escrivã.
c) Ana não é auxiliar de papiloscopista, e Caio não é 

investigador.
d) Ana é auxiliar de papiloscopista, e Monica é escrivã.
e) Caio é investigador, e Monica é escrivã.

16. (PC-SP –PAPILOSCOPISTA POLICIAL– VUNESP 
– 2018) Considere a afirmação:

Ou Rodrigo é o diretor ou Paulo não é o tesoureiro.
A alternativa que contém uma afirmação equivalente a 

essa é:

a) Paulo é o tesoureiro ou Rodrigo não é o diretor, e de 
modo algum Rodrigo não é o diretor e Paulo é o tesoureiro.

b) Paulo é o tesoureiro ou Rodrigo é o diretor, e de 
modo algum Rodrigo é o diretor e Paulo é o tesoureiro.

c) Paulo é o tesoureiro ou Rodrigo não é o diretor, ou de 
modo algum Rodrigo é o diretor ou Paulo não é o tesoureiro.

d) Paulo não é o tesoureiro ou Rodrigo é o diretor, e de 
modo algum Rodrigo é o diretor e Paulo não é o tesoureiro.

e) Paulo não é o tesoureiro ou Rodrigo não é o diretor, 
e de modo algum Rodrigo não é o diretor e Paulo não é o 
tesoureiro.

17. (PC-SP –PAPILOSCOPISTA POLICIAL– VUNESP 
– 2018) Há um estudante, um estagiário e um engenheiro. 
Os nomes são Bruno, Carlos e Antônio. As idades deles 
são 18, 26 e 28 anos. A ordem em que essas informações 
foram listadas é uma ordem qualquer. Apenas o engenheiro 
tem curso superior e ele não é o mais novo. Para ser diretor 
de uma construtora, é necessário ter curso superior. Antô-
nio não é o mais velho. O estagiário, primo de Carlos, é o 
mais velho. Antônio já visitou, com seus colegas de escola, 
a construtora que Carlos dirige.

Com essas informações, é correto concluir que

a) Carlos não é engenheiro ou Carlos tem 26 anos.
b) Bruno tem 18 anos, e é o estagiário.
c) Antônio não tem 18 anos.
d) Bruno é o engenheiro, primo de Carlos.
e) Se Bruno é o estagiário, então Antônio é o engenheiro.

18. (PC-SP –PAPILOSCOPISTA POLICIAL– VUNESP 
– 2018) Considere falsa a afirmação (I) e verdadeira a afir-
mação (II).

I. Todos os alunos estudam.
II. Alguns professores estudam.
Sendo assim, é correto concluir que

a) os alunos que estudam são professores.
b) qualquer professor que estuda é aluno.
c) existe aluno que não estuda.
d) todos os professores estudam.
e) qualquer aluno estuda.

19. (PC-SP –PAPILOSCOPISTA POLICIAL– VUNESP 
– 2018) Uma afirmação que seja equivalente à afirma-
ção – Se os conselhos foram ouvidos, então a decisão foi 
acertada– é

a) Se a decisão foi acertada, então os conselhos foram 
ouvidos.

b) Os conselhos não foram ouvidos ou a decisão foi 
acertada.

c) Os conselhos foram ouvidos e a decisão foi acertada.
d) Os conselhos não foram ouvidos e a decisão não foi 

acertada.
e) Os conselhos não foram ouvidos ou a decisão não 

foi acertada.

20. (PC-SP –PAPILOSCOPISTA POLICIAL– VUNESP 
– 2018) Considere as afirmações:

Se Ana é costureira, então Bruno não é pedreiro.
Se Bruno não é pedreiro, então César é servente.
Se César é servente, então Débora não é faxineira.
Se Débora não é faxineira, então Eliana é cozinheira.
Se Eliana é cozinheira, então Francisco não é mecânico.
Francisco é mecânico.
A partir dessas afirmações, é correto concluir que

a) Débora não é faxineira.
b) Ana é costureira.
c) César não é servente.
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d) Eliana é cozinheira.
e) Bruno não é pedreiro.

21. (PC-SP –PAPILOSCOPISTA POLICIAL– VUNESP 
– 2018) Uma afirmação que corresponde à negação lógica 
da afirmação –Leonardo é dentista ou Marcelo não é mé-
dico –é

a) Leonardo é dentista e Marcelo é médico.
b) Leonardo não é dentista ou Marcelo não é médico.
c) Ou Leonardo não é dentista ou Marcelo é médico.
d) Leonardo não é dentista e Marcelo é médico.
e) Se Leonardo é dentista, então Marcelo não é médico.

22. (PC-SP –PAPILOSCOPISTA POLICIAL– VUNESP 
– 2018) Pertencer ao conjunto A, pode ser apenas A ou 
pode ser apenas A e B ou pode ser A e B e C, mas não 
pode ser apenas A e C. Pertencer ao conjunto B, pode ser 
apenas B ou pode ser B e A ou pode ser B e C ou pode 
ser B e A e C. Pertencer ao conjunto C, pode ser C e B ou 
pode ser C e B e A, mas não pode ser C e A e não pode ser 
apenas C. Quanto às quantidades, e obedecendo às condi-
ções apresentadas, pertencer a apenas um conjunto, 5 ele-
mentos em cada caso; pertencer a apenas dois conjuntos, 
10 elementos em cada caso; pertencer aos três conjuntos, 
15 elementos. O número de elementos que pertencem aos 
conjuntos B ou C supera o número de elementos que per-
tencem ao conjunto A em um número igual a

a) 10.
b) 5.
c) 20.
d) 15.
e) 25.

23. (PC-SP –AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES– 
VUNESP – 2018) Uma negação lógica da afirmação “Marlu-
ce é a secretária e Rogério não é o presidente” está contida 
na alternativa:

a) Marluce não é a secretária e Rogério não é o 
presidente.

b) Marluce não é a secretária e Rogério é o presidente.
c) Marluce não é a secretária ou Rogério é o presidente.
d) Marluce é a secretária ou Rogério não é o presidente.
e) Marluce é a secretária ou Rogério é o presidente.

24. (PC-SP –AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES– 
VUNESP – 2018) Considere as afirmações:

Se Douglas estudar muito, então Juliana acordará 
cedo. Manoel irá à feira ou Juliana acordará cedo. Raquel 
dormirá até tarde ou Manoel não irá à feira. Juliana não 
acordará cedo.

Sabendo que as afirmações anteriores são VERDADEI-
RAS, é correto concluir que

a) Douglas não estudará muito ou Raquel não dormirá 
até tarde.

b) Raquel não dormirá até tarde ou Juliana acordará 
cedo.

c) Douglas estudará muito e Raquel dormirá até tarde.
d) Manoel não irá à feira e Douglas não estudará muito.
e) Se Manoel for à feira, então Douglas estudará muito.

25. (PC-SP –AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES– 
VUNESP – 2018) Assinale a alternativa que contém uma 
afirmação equivalente à proposição: Se os castelos são an-
tigos, então os prédios são recentes.

a) Se os prédios são recentes, então os castelos são 
antigos.

b) Os castelos não são antigos ou os prédios são 
recentes.

c) Os castelos são antigos e os prédios não são 
recentes.

d) Os prédios não são recentes ou os castelos não são 
antigos.

e) Ou os castelos são antigos ou os prédios são 
recentes.

26. (PC-SP –AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES– 
VUNESP – 2018) Considere as afirmações:

Alguns equilibristas trabalham em circos. Todos os ci-
clistas são equilibristas.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

a) há ciclistas que não são equilibristas.
b) todos os trabalhadores em circo são equilibristas.
c) não há ciclista que não trabalhe em circos.
d) os equilibristas que não são ciclistas não trabalham 

em circos.
e) os ciclistas que trabalham em circos são equilibristas.

27. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL– VUNESP 
– 2018) Em determinado local, algum artista é funcionário 
público e todos os artistas são felizes. Sendo assim, é cor-
reto afirmar que

a) algum artista é feliz.
b) algum artista que não é funcionário público não é 

feliz.
c) algum artista funcionário público não é feliz.
d) todo artista feliz é funcionário público.
e) todo artista funcionário público não é feliz.

28. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL– VUNESP 
– 2018) Considere falsa a afirmação “Cristiano é policial mi-
litar e Ana é policial civil” e verdadeira a afirmação “se Cris-
tiano é policial militar, então Ana é policial civil”.

Nessas condições, é necessariamente

a) falsidade que Ana é policial civil.
b) verdade que Cristiano e Ana são policiais civis.
c) verdade que Ana é policial civil.
d) falsidade que Cristiano é policial militar.
e) verdade que Cristiano é policial militar.
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29. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL– VU-
NESP – 2018) Samantha, Kaoana, Franciane e Débora têm 
26, 32, 36 e 41 anos, não necessariamente nessa ordem. 
Cada uma delas utiliza meio de transporte distinto das ou-
tras para irem aos seus trabalhos, sendo eles motocicleta, 
carro, bicicleta e ônibus, e trabalha em um bairro distinto de 
São Paulo, sendo Ipiranga, Pinheiros, Santana e Centro, 
não necessariamente nas ordens apresentadas. Sabe-se 
que a de maior idade vai trabalhar de carro e seu local de 
trabalho não é Pinheiros e, tampouco, Santana; Samantha 
tem menos idade que Franciane, não vai trabalhar de ôni-
bus e trabalha no Ipiranga; a mais nova delas vai trabalhar 
em Pinheiros, de motocicleta; Débora não anda de ônibus e 
é mais velha que Samantha e que Franciane. A alternativa 
que apresenta uma associação correta dessas pessoas às 
suas idades, aos seus meios de transporte ou aos bairros 
em que trabalham é:

a) Samantha tem 36 anos.
b) Franciane tem 32 anos.
c) Débora trabalha em Santana.
d) Franciane trabalha no Ipiranga.
e) Samantha trabalha de bicicleta.

30. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL– VU-
NESP – 2018) Se o depoente A compareceu ao plantão, 
então o boletim de ocorrência do depoente A foi lavrado. 
Se o depoente B compareceu ao plantão, então o boletim 
de ocorrência do depoente B foi lavrado. Sabendo-se que 
o boletim de ocorrência do depoente A não foi lavrado ou o 
boletim de ocorrência do depoente B não foi lavrado, então 
conclui-se, corretamente, que

a) o depoente A não compareceu ao plantão e o depo-
ente B também não compareceu.

b) o depoente B não compareceu ao plantão.
c) o depoente A não compareceu ao plantão ou o depo-

ente B não compareceu ao plantão.
d) o depoente A não compareceu ao plantão.
e) se o depoente A não compareceu ao plantão, então 

o depoente B também não compareceu.

31. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL– VU-
NESP – 2018) De um argumento válido, sabe-se que suas 
premissas são:

I. Se a investigação é feita adequadamente e as provas 
são consistentes, então é certo que o réu será condenado.

II. O réu não foi condenado.
Dessa forma, uma conclusão para esse argumento está 

contida na alternativa:

a) A investigação não foi feita adequadamente e as pro-
vas não foram consistentes.

b) A investigação foi feita adequadamente ou as provas 
foram consistentes.

c) A investigação não foi feita adequadamente, mas as 
provas foram consistentes.

d) A investigação não foi feita adequadamente ou as 
provas não foram consistentes.

e) A investigação foi feita adequadamente, mas as pro-
vas não foram consistentes.

32. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL– VUNESP 
– 2018) Uma equivalência lógica para a proposição Marcelo 
é inocente ou Alice é culpada está contida na alternativa:

a) Marcelo e Alice são culpados.
b) Se Marcelo não é inocente, então Alice é culpada.
c) Marcelo é inocente se, e somente se, Alice é culpada.
d) Se Marcelo é inocente, então Alice não é culpada.
e) Marcelo e Alice são inocentes.

33. (PC-SP –INVETIGADOR DE POLICIA– VUNESP – 
2018) Considere verdadeiras as três afi rmações seguintes:

• Ou Marta não é enfermeira, ou Clarice não é médica.
• Se Douglas não é professor, então Clarice é médica.
• Paulo é diretor ou Douglas não é professor.
Sabendo que Marta é enfermeira, a afi rmação que pos-

sui um valor lógico verdadeiro é

a) se Clarice não é médica, então Marta não é 
enfermeira.

b) se Marta é enfermeira, então Douglas não é professor.
c) Paulo é diretor e Douglas não é professor.
d) Clarice é médica ou Paulo não é diretor
e) se Clarice é médica, então Douglas não é professor.

34. (PC-SP –INVETIGADOR DE POLICIA– VUNESP – 
2018) Nas fi guras da sequência a seguir, a letra A sempre 
ocupa uma posição que será chamada de ponta. Já a letra 
B sempre ocupa uma posição que será chamada de fundo. 
Na 4ª fi gura da sequência, as duas letras estão em posi-
ções consecutivas, o que acontece também na 5ª fi gura e 
não acontece nas três primeiras fi guras.

Sabendo que essa sequência foi criada com um padrão 
lógico, e que é ilimitada, então o número de vezes em que 
as duas letras estão em posições consecutivas, nas cento e 
nove primeiras fi guras, é igual a
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1. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Um usuário de um computador com Windows 7 está 
utilizando o navegador Google Chrome, versão 65, para re-
alizar a busca por informações sobre cursos de informática. 
Ao localizar uma página com informações interessantes, o 
usuário decide por salvar a página. Nessa situação, um dos 
tipos de salvamento da página é: Página da web,

a) somente HTML.
b) imagem JPEG.
c) formato PDF.
d) somente texto.
e) formato impressão.

2. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Considere que você recebeu uma mensagem de 
e-mail com um anexo de arquivo de imagem em formato 
JPEG. Dentre as possíveis ações do serviço de e-mail, ao 
realizar a ação de Encaminhar desse e-mail, o

a) campo Cco: será preenchido com o endereço do re-
metente automaticamente.

b) campo Assunto da mensagem não poderá ser 
alterado.

c) arquivo de imagem será anexado automaticamente.
d) texto da mensagem não pode ser editado.
e) arquivo de imagem será descartado da mensagem.

3. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Considere a seguinte planilha elaborada no MS-Ex-
cel 2010 (em sua confi guração padrão e em português):

Suponha que as seguintes fórmulas tenham sido inseri-
das nas célulasA5, B5, C5eD5.

A5:=SOMA(A1:A4)B5:=SOMA(A1:B4)C5:=SO-
MA(A1:C4)D5:=MÉDIA(A5:C5)

O resultado produzido emD5será:

a) 12
b) 36
c) 18
d) 0
e) 6

4. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Em um documento editado no MS-Word 2010 (em 
sua confi guração padrão e em português), a palavra “Casa” 
de um parágrafo está com os formatos de fonte Arial, Ne-
grito e Sublinhado, apenas, e a palavra “Mesa”, de outro 
parágrafo, está com os formatos de fonte Calibri e Itálico, 
apenas. O usuário selecionou a palavra “Casa” e, a seguir, 
clicou no botão Pincel. Após isso, clicou na palavra “Mesa”.

É correto afi rmar que, após todas essas ações, a pala-
vra “Mesa” estará apenas com os formatos de fonte

a) Arial e Itálico.
b) Calibri, Negrito e Sublinhado.
c) Calibri, Itálico e Negrito.
d) Arial, Negrito e Sublinhado.
e) Calibri e Sublinhado.

5. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Em um computador com o sistema operacional MS-
-Windows 7, um usuário selecionou o arquivo A.txt em uma 
pasta no disco rígido e, em seguida, pressionou a tecla 
Delete (ou Del), confi rmando a exclusão. Posteriormente, 
selecionou com o botão direito domouse(supondo este em 
sua confi guração padrão) o arquivo B.txt em uma pasta em 
umpen drive, e ao soltar o botão, selecionou a opção Excluir 
exibida em um menu, confi rmando a exclusão.

A respeito desses procedimentos, é correto afi rmar que

a) ambos os arquivos serão colocados na Lixeira.
b) B.txt será colocado na Lixeira, enquanto A.txt será 

excluído defi nitivamente, sem ser colocado na Lixeira.
c) A.txt será colocado na Lixeira, enquanto B.txt será 

compactado e colocado em uma Lixeira Auxiliar do MS-
-Windows 7, destinada a arquivos excluídos depen drives.

d) ambos os arquivos serão excluídos defi nitivamente e 
não serão colocados na Lixeira.

e) A.txt será colocado na Lixeira, enquanto B.txt será 
excluído defi nitivamente, sem ser colocado na Lixeira.

6. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Em uma impressora jato de tinta colorida, há, normalmente, 
4 cartuchos de tinta em seu reservatório, cujas cores são, 
além do preto,

a) violeta, amarelo e verde.
b) ciano, amarelo e magenta.
c) verde, azul e marrom.
d) magenta, ouro e creme.
e) cinza, ouro e prata.

7. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018)
Um dos dispositivos de armazenamento externo de micro-
computadores são os pen drives, cujos valores típicos de 
capacidade de armazenamento são 4, 8 e 16

a) TB (TeraBytes).
b) GB (GigaBytes).
c) MB (MegaBytes).
d) KB (KiloBytes).
e) EB (ExaBytes).
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8. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Considerando-se, principalmente, os dispositivos mais re-
centes, há um tipo utilizado com microcomputadores que 
deve ser conectado em uma porta HDMI do microcomputa-
dor. Esse dispositivo corresponde

a) ao pen drive.
b) ao adaptador wireless.
c) à impressora.
d) ao microfone.
e) ao monitor de vídeo.

9. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Um mouse sem fio possui um dispositivo transmissor que 
envia os sinais a um dispositivo receptor ligado ao compu-
tador. Esse receptor de sinais é ligado, normalmente, em 
uma porta do tipo

a) USB.
b) DVI.
c) VGA.
d) Bluetooth.
e) PS2.

10. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Utilizando um navegador típico de Internet, o usuário digi-
tou o seguinte endereço: www.carlos.cim.br. De acordo com 
o endereço digitado, é correto afirmar que o usuário está 
acessando um site web de um profissional liberal da classe

a) contador.
b) instrutor.
c) impressor.
d) corretor.
e) importador.

11. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Atualmente, é muito comum realizar o acesso à Internet por 
meio de uma conexão sem fio disponibilizado por Access 
Points ou Roteadores fixos ou móveis. Dentre os esquemas 
de segurança disponibilizados nesse tipo de comunicação, 
o que fornece mais proteção é o

a) WPA.
b) WiFi.
c) WPS.
d) WEP.
e) WPA2.

12. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Uma das vantagens da telefonia IP (VoIP), se comparada 
com a telefonia tradicional (fixa e analógica), é a

a) ausência de atrasos na conversação, ou seja, a co-
municação é instantânea.

b) possibilidade de compartilhar o canal de comunica-
ção de dados com outros serviços.

c) maior confiabilidade devido ao uso de uma conexão 
permanente entre os interlocutores.

d) maior disponibilidade do canal de comunicação, pois 
o canal é dedicado.

e) melhor qualidade da ligação sem interrupção ou 
cortes.

13. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Na preparação de um e-mail a ser enviado, é necessário 
que se insira um endereço de e-mail válido.

Um endereço de e-mail com formato válido é

a) usuario~sobrenome@provedor^br
b) @usuario.provedor.br
c) usuario@provedor.br
d) #usuario@provedor.br
e) usuario.provedor.br@

14. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Ao se preparar uma mensagem para envio por meio de um 
correio eletrônico, o usuário anexou dois ou mais arquivos 
em uma mesma mensagem, sendo correto afirmar que es-
ses arquivos

a) podem ser todos do tipo pdf.
b) devem ser criptografados.
c) não podem ser protegidos por senha.
d) não podem ser de mesmo tamanho.
e) devem ser compactados.

15. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Ao se preparar uma mensagem para envio por meio de um 
correio eletrônico, é correto afirmar que

a) os campos Cc e Cco são ambos obrigatórios.
b) o campo Assunto é obrigatório, e o campo Cco é 

opcional.
c) os campos Para e Cco são ambos obrigatórios.
d) pelo menos um dos campos Para, Cc ou Cco deve 

ser especificado.
e) o campo Cco é obrigatório, e o campo Assunto é 

opcional.

16. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
No MS-Excel 2016, em português e em sua configuração 
padrão, existe a função NÃO. Assinale a alternativa que 
apresenta dois usos da função NÃO que produzem como 
resultado VERDADEIRO.

a) =NÃO(1) e =NÃO(VERDADEIRO)
b) =NÃO(FALSO) e =NÃO(0)
c) =NÃO(0) e =NÃO(10)
d) =NÃO(FALSO) e =NÃO(1)
e) =NÃO(VERDADEIRO) e =NÃO(FALSO)
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17. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018)
Analise a tabela a seguir, inserida no MS-Excel 2016, em 
português e em sua confi guração padrão.

Considere que a seguinte fórmula tenha sido inserida 
emC1:=NÚM.CARACT(B2)

O resultado produzido emC1foi:

a) 11
b) 4
c) 9
d) 6
e) 5

18. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
A planilha a seguir foi editada no MS-Excel 2016, em portu-
guês e em sua confi guração padrão.

As fórmulas posteriormente digitas nas célulasA6, 
B6eC6foram:

A6:=MÉDIA(A1:C2)
B6:=SOMA(A3:C4)
C6:=B6-A6

Assinale a alternativa que apresenta o resultado produ-
zido emC6.

a) 21
b) 12
c) 18
d) 24
e) 3

19. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
A hifenização no MS-Word 2016, em português e em sua 
confi guração padrão, admite os seguintes tipos:

a) Condicional, Simples e Nenhuma.
b) Opcional, Incondicional e Duplo.
c) Oculto, Explícito e Automático.
d) Nenhuma, Automático e Manual.
e) Manual, Implícito e Condicional.

20. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018)
Por meio do recurso Links da guia Inserir do MS-Word 2016, 
em português e em sua confi guração padrão, é possível a 
inserção de Hiperlink, Indicador e Referência Cruzada.

Assinale a alternativa correta a respeito da inserção de 
um Hiperlink em um documento do MS-Word 2016.

a) Introduz efeitos especiais em partes do documento, 
como textos piscantes, por exemplo.

b) Elimina espaços não utilizados no documento, o que 
faz gerar arquivos menores ao se salvar o documento.

c) Cria um índice para o documento, com base nos títu-
los de cada assunto.

d) Ajusta o espaçamento entre parágrafos, por meio de 
pontos de paradas predefi nidos.

e) Permite criar um link no documento para aces-
so rápido a páginas da web e a outras partes do próprio 
documento.

21. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018)
No MS-Word 2016, em português e em sua confi guração 
padrão, pode-se utilizar teclas de atalho para agilizar algu-
mas formatações no texto que está sendo editado. Para 
aplicar o formato subscrito a uma palavra selecionada, as 
teclas de atalho a serem utilizadas são:

a) Ctrl + U
b) Ctrl + T
c) Ctrl + S
d) Ctrl + C
e) Ctrl + =

22. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018)
Um usuário de um computador com o sistema operacional 
Windows e o MS-Offi  ce pretende copiar um texto elaborado 
no MS-Word e colá-lo em uma planilha elaborada no MS-
-Excel. Para tanto, executou as seguintes ações:

1.Selecionou o texto desejado no MS-Word.
2.Digitou o atalho Ctrl + C.
3.Abriu a planilha e selecionou a célula que receberá 

a cópia.
4.Digitou o atalho Ctrl + V.

Após essas ações, é correto afi rmar que elas

a) não realizarão a cópia, pois o atalho presente em-
2deveria estar no lugar de4, e vice-versa.

b) realizarão a cópia, conforme pretendido.
c) realizarão a cópia, porém irão apagar o texto do ar-

quivo elaborado no MS-Word.
d) não realizarão a cópia, pois os atalhos utilizados ape-

nas funcionam para um mesmo programa, não podendo ser 
utilizados entre programas distintos.

e) não realizarão a cópia, pois o atalho que deveria ser 
utilizado em4é Ctrl + X.
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23. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Os computadores pessoais, como os que utilizam o sistema 
operacional Windows, dispõem de uma região de memória 
para o armazenamento temporário de objetos copiados ou 
recortados, que ficam nesse local enquanto aguardam para 
serem colados. Essa área é denominada Área de

a) Transferência.
b) Recorte e Cola.
Armazenamento Temporário.
Trabalho.
Armazenamento Virtual.

24. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
A criação de atalhos para unidades de armazenamento em 
um computador com o sistema operacional Windows pode 
ser feita para

a) unidades de armazenamento internas e externas 
(HDs) e pen drives.

b) unidades de armazenamento externas (HDs), 
apenas.

c) pen drives e cartões de memória (por exemplo, SD), 
apenas.

d) pen drives, apenas.
e) unidades de armazenamento internas (HDs), apenas.

25. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
No sistema operacional Windows, um usuário deseja mover 
o arquivo a.txt da pasta P1 para a pasta P2. Para tanto, ele 
selecionou a.txt, digitou Ctrl + Z, abriu a pastaP2e digitou 
Ctrl + Y. É correto afirmar que, após essa ação,

a) a.txt será deletado sem ser copiado para P2.
b) a.txt será compactado e colocado em P2.
c) a.txt não será movido nem copiado de P1 para P2.
d) a.txt será movido deP1 para P2, conforme desejado.
e) a.txt será copiado de P1 para P2, permanecendo em 

P1.

26. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA PO-
LICIAL – VUNESP – 2018) O tipo de impressora que uti-
liza toner como material de impressão é conhecido como 
impressora

a) de impacto.
b) jato de tinta.
c) matricial.
d) térmica.
e) laser.

27. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) A maioria dos mouses possui um 
botão no centro, ou roda central, que tem como uma de 
suas funções rolar um texto para baixo ou para cima. Uma 
das denominações desse botão é

a) reset.
b) scroll.

c) start button.
d) modem.
e) touch.

28. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Utilizando o site de pesquisa (bus-
ca) Google na Internet, o usuário digitou o seguinte texto na 
Barra de pesquisa: concurso -vunesp

O resultado dessa forma de busca serão os sites que

a) apresentam ambas as palavras, concurso e vunesp, 
em qualquer ordem.

b) incluem a palavra concurso, no endereço do site, e a 
palavra vunesp na informação do site.

c) apresentam ambas as palavras, concurso e vunesp, 
nessa ordem.

d) incluem a palavra concurso, no texto da página, e a 
palavra vunesp no endereço dosite.

e) apresentam a palavra concurso e não apresentam a 
palavra vunesp.

29. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Considere o seguinte URL utili-
zado na barra de endereços de um navegador de Internet 
típico: http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal

Com relação a esse URL, é correto afirmar que

a) permite acesso exclusivo à Intranet, e apenas aos 
funcionários da polícia civil do Estado de São Paulo.

b) o tipo de serviço identificado pelo URL é para a trans-
ferência de arquivos entre o usuário e o servidor Internet.

c) a forma de acesso ao site identificado pelo URL só 
pode ser executada por meio de tablets.

d) a transferência de informação entre o navegador e o 
servidor Internet não é criptografada.

e) é um site cujo domínio é do tipo comercial, ou seja, 
para a realização de transações e negócios.

30. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA PO-
LICIAL – VUNESP – 2018) Um usuário da Internet está 
preparando uma mensagem de e-mail para enviar uma 
imagem em formato JPEG que está armazenada em seu 
computador. Uma das formas de se preparar e enviar corre-
tamente essee-mailcom a imagem é

a) em modo texto com formatação, incluir o link(cami-
nho) para a pasta com o arquivo da imagem.

b) em modo texto simples, ou sem formatação, utilizar o 
recurso de anexar o arquivo com a imagem.

c) em modo texto simples, ou sem formatação, inserir a 
imagem no corpo da mensagem.

d) inserir o link(caminho) para a pasta com o arquivo da 
imagem no campo Cco da mensagem.

e) inserir o atalho para o arquivo com a imagem no cor-
po da mensagem.
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31. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA PO-
LICIAL – VUNESP – 2018) Considere a seguinte planilha 
editada no MS-Excel 2016 (em português e em sua confi -
guração padrão).

Nessa planilha, foram inseridas três fórmulas, nas célu-
lasA6,B6eC6, conforme apresentado a seguir:

A6: =CONT. NÚM (A1:C3)B6: =MÍNIMO(C1:C3)C6: 
=A6-B6

O resultado produzido emC6foi:

a) 1
b) 3
c) 2
d) 6
e) 0

32. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA PO-
LICIAL – VUNESP – 2018) Deseja-se, no MS-Word 2016 
(em português e em sua confi guração padrão), confi gurar a 
página de um documento em colunas. Na janela Colunas, 
acessível por meio da guia Layout da Página, algumas das 
opções predefi nidas de colunas são:

a) De textos, De imagens e De fi guras.
b) Principal, Secundária e Oculta.
c) Larga, Normal e Estreita.
d) Uma, Duas e Três.
e) Simples, Dupla e Quádrupla.

33. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) No MS-Word 2016 (em português 
e em sua confi guração padrão), as teclas de atalho possibi-
litam um acesso direto a determinadas ações no aplicativo. 
Em particular, as teclas de atalho Ctrl+S, quando pressiona-
das, realizam a ação de

a) salvar o documento aberto.
b) sublinhar um texto selecionado.
c) substituir um texto por outro no documento.
d) inserir SmartArt no documento.
e) sombrear um texto selecionado.

34. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Um usuário de um computador 
com Windows e o MS-Offi  ce deseja elaborar um relatório no 
MS-Word, utilizando informações extraídas de uma planilha 
elaborada no MS-Excel. Uma das maneiras de se realizar 
a transferência das informações para o MS-Word é selecio-
nando as informações desejadas no MS-Excel e utilizando

a) a Área de Transferência, que receberá as informa-
ções a serem transferidas.

b) a Área de Notifi cação, por meio da qual as informa-
ções a serem transferidas são notifi cadas ao aplicativo que 
irá recebê-las.

c) a Área de Trabalho, que receberá as informações a 
serem transferidas.

d) o recurso Interação com o Conjunto de Aplicativos.
e) um Atalho para as informações a serem transferidas.

35. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
– 2018) A impressora presente em vários POS e ATMs para 
emissão de cupons fi scais e extratos bancários é do tipo

a) Jato de tinta.
b) Plotter.
c) Impacto.
d) Laser.
e) Térmica.

36. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
– 2018) Considere o cartão de memória (classe UHS) apre-
sentado na fi gura a seguir e assinale a alternativa com sua 
velocidade mínima de trabalho.

a) 3 MB/s.
b) 95 MB/s.
c) 30 MB/s.
d) 10 MB/s.
e) 32 MB/s.

37. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP – 2018) Assinale a alternativa que contém o cartão 
SD de maior capacidade de armazenamento atualmente.

a) SD UHS.
b) SD.
c) SDSC.
d) SDHC.
e) SDXC.
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DIREITO PENAL

1. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Assinale a alternativa que contempla um crime pre-
visto na Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empre-
sas e Falência) e apenado com detenção.

a) Omissão dos documentos contábeis obrigatórios.
b) Divulgação de informações falsas.
c) Desvio, ocultação ou apropriação de bens.
d) Violação de sigilo empresarial.
e) Favorecimento de credores.

2. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) É correto afirmar a respeito do crime de disparo de 
arma de fogo, previsto na Lei no 10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento), que

a) é inafiançável, de perigo abstrato e que não admite a 
suspensão condicional do processo.

b) se trata de crime comum, de perigo abstrato e que 
não admite a suspensão condicional do processo.

c) se trata de crime próprio, afiançável e que admite a 
suspensão condicional do processo.

d) não admite a suspensão condicional do processo, é 
afiançável e trata-se de crime de mão-própria.

e) é inafiançável, de perigo concreto e que admite a 
suspensão condicional do processo.

3. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Policial Militar que forja situação de flagrância, a fim 
de increpar indivíduo que sabe inocente e, com isso, dá 
causa à instauração de inquérito policial, comete crime de

a) falso testemunho (CP, art. 342).
b) calúnia qualificada (CP, art. 138, § 3º).
c) exercício arbitrário (CP, art. 350).
d) denunciação caluniosa (CP, art. 339).
e) comunicação falsa de crime (CP, art. 340).

4. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Historicamente, a expressão venditio fumi é identifi-
cada com o crime de

a) tráfico de influência (CP, art. 332).
b) contrabando (CP, art. 334).
c) usurpação de função pública (CP, art. 328).
d) estelionato (CP, art. 171).
e) falsificação de moeda (CP, art. 289).

5. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) No que concerne aos crimes contra a dignidade se-
xual, é correto afirmar que

a) dadas as condições de evolução social, não se pune 
atualmente a violação sexual mediante fraude e nem a 
sedução.

b) o crime de favorecimento da prostituição ou outra for-
ma de exploração sexual de maiores de 18 anos não-vulne-
ráveis só é punido se o agente tem intuito de lucro.

c) o crime de assédio sexual, por expressa disposição 
legal fruto de ativismo jurídico, é punido mais gravemente 
se cometido por homem contra mulher do que vice-versa.

d) é fato típico induzir menor de 14 (quatorze) anos a 
presenciar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a fim 
de satisfazer lascívia própria.

e) apenas pessoas dignas são objeto de proteção pe-
nal, excluídas as pessoas que voluntariamente se entregam 
à má vida ou a práticas sexuais promíscuas.

6. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) O crime de apropriação indébita (CP, art. 168)

a) torna-se qualificado quando a vítima é entidade de 
direito público ou instituto de economia popular, assistência 
social ou beneficência.

b) é de ação pública condicionada à representação.
c) apenas tem como objeto material a coisa alheia mó-

vel, sendo impossível falar-se em apropriação indébita de 
imóvel.

d) não admite a figura privilegiada, ao contrário do furto.
e) tem a punibilidade extinta em caso de devolução da 

coisa antes do oferecimento da denúncia.

7. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) O crime de extorsão mediante sequestro (CP, art. 
159)

a) é qualificado se do fato resulta lesão corporal grave 
ou morte.

b) é qualificado se cometido contra vítima menor de 18 
(dezoito) anos ou maior de 50 (cinquenta) anos.

c) não admite a modalidade tentada.
d) consuma-se quando o agente solicita vantagem 

como preço do resgate, por se tratar de crime contra o 
patrimônio.

e) consuma-se quando o agente obtém vantagem como 
preço do resgate, por se tratar de crime contra o patrimônio.

8. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) No que concerne ao crime de constrangimento ilegal 
(CP, art. 146), é correto afirmar que

a) se tipifica o crime, apenas, pela ação violenta, não ha-
vendo previsão legal para punição por mera grave ameaça.

b) qualifica o tipo a concorrência de 3 (três) ou mais 
agentes.

c) tipifica o crime a coação exercida para impedir suicí-
dio, o que se explica pelo fato de o suicídio não ser penal-
mente relevante.

d) tipifica o crime a intervenção médica ou cirúrgica, 
sem o consentimento do paciente ou de seu representante 
legal, mesmo se justificada por iminente perigo de vida.

e) se consuma quando a vítima, sem norma legal que 
a obrigue a tanto, faz ou deixa de fazer, cedendo à determi-
nação do agente.



68

APOSTILAS OPÇÃO A Sua Melhor Opção em Concursos Públicos

Direito Penal A Opção Certa Para a Sua Realização

9. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Maria e Mariana, ambas nascidas com genitais femi-
ninos, auto-identificadas e socialmente reconhecidas como 
mulheres, convivem em união estável e monogâmica. Ocor-
re que Maria, às escondidas, passa a manter relações se-
xuais com José. Mariana flagra Maria em ato sexual com 
José e, nesse contexto, Maria provoca injustamente Maria-
na, dizendo a José, em tom de escárnio, que Mariana é 
“xucra, burra e ruim de cama”, e que, além disso, Mariana 
“gosta de ser traída e não tomará qualquer atitude, por ser 
covarde e medrosa”. Embora nunca tenha praticado ato de 
violência doméstica, Mariana é tomada por violenta emoção 
e dispara projétil de arma de fogo contra a cabeça de Maria, 
que morre imediatamente.

É correto afirmar que Mariana praticou

a) ato típico, mas amparado por causa excludente de 
ilicitude.

b) homicídio qualificado, por meio insidioso.
c) feminicídio.
d) homicídio privilegiado.
e) homicídio qualificado, por motivo torpe.

10. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) A ação penal privada subsidiária é cabível no crime 
de

a) exercício arbitrário das próprias razões, sem empre-
go de violência (CP, art. 345, parágrafo único).

b) furto de coisa comum (CP, art. 156).
c) esbulho possessório de propriedade particular, sem 

emprego de violência (CP, art. 161, II, § 3º).
d) fraude à execução (CP, art. 179).
e) dano (CP, art. 163, caput).

11. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) No que concerne ao art. 107 do CP, que enumera as 
causas extintivas da punibilidade, trata-se de rol

a) exemplificativo, já que são admitidas pela legislação 
causas ali não contidas, como, por exemplo, o cumprimento 
da suspensão condicional do processo.

b) taxativo, já que não admite exceção.
c) taxativo, uma vez que as causas supralegais de 

extinção da punibilidade não são reconhecidas pela 
jurisprudência.

d) exemplificativo, já que são admitidas pela legislação 
causas ali não contidas, como, por exemplo, a incapacida-
de mental superveniente ao crime.

e) exemplificativo, já que são admitidas pela legislação 
causas ali não contidas, como, por exemplo, o indulto.

12. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) O Direito Penal trabalha com a necessidade de se 
apurar a responsabilidade subjetiva para punir o autor do 
crime. No que concerne à responsabilidade objetiva, o Di-
reito Penal

a) admite-a excepcionalmente, quando pune aquele 
que agiu em estado de completa embriaguez culposa.

b) não a admite, em hipótese alguma.
c) admite-a excepcionalmente, quando determina a pu-

nição do coautor particular nos crimes cometidos por fun-
cionários públicos.

d) admite-a excepcionalmente, quando estabelece a fi-
gura dos garantes nos crimes comissivos por omissão.

e) admite-a excepcionalmente, quando estabelece os 
crimes omissivos próprios.

13. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) “Existe_________ quando o agente prevê o resulta-
do, mas espera, sinceramente, que não ocorrerá; configura- 
se _________ quando a vontade do agente não está dirigi-
da para a obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso, 
mas, prevendo que o evento possa ocorrer, assume assim 
mesmo a possibilidade de sua produção.”

Assinale a alternativa que correta e respectivamente 
completa as lacunas.

a) dolo indireto ... dolo alternativo
b) dolo eventual ... culpa consciente
c) culpa inconsciente ... culpa consciente
d) culpa consciente ... dolo eventual
e) culpa inconsciente ... dolo eventual

14. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) João comete um crime no estrangeiro e lá é condena-
do a 4 anos de prisão, integralmente cumpridos. Pelo mes-
mo crime, João é condenado no Brasil à pena de 8 anos de 
prisão. João

a) cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que 
para essa quantidade de pena não se reconhece o cumpri-
mento no estrangeiro.

b) não cumprirá pena alguma no Brasil caso de trate de 
país com o qual o Brasil tem acordo bilateral para reconhe-
cer cumprimento de pena.

c) não cumprirá pena alguma no Brasil, uma vez já pu-
nido no país em que o crime foi cometido.

d) cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que o 
Brasil não reconhece pena cumprida no estrangeiro.

e) ainda deverá cumprir 4 anos de prisão no Brasil.

15. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Prescreve o art. 327 do CP: “considera-se funcioná-
rio público, para os efeitos penais, quem, embora transito-
riamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública.”

Tal norma traduz exemplo de interpretação
a) científica.
b) autêntica.
c) extensiva.
d) doutrinária.
e) analógica.
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16. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Assinale a alternativa correta.

a) O furto possui modalidade culposa.
b) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa 

da estabelecida em lei não é considerado crime.
c) A calúnia é crime apenado com reclusão.
d) O atentado violento ao pudor é apenado com 

reclusão.
e) A corrupção passiva é crime apenado com reclusão 

e multa.

17. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL– VUNESP 
– 2018) Sobre o crime de Moeda Falsa, previsto no Código 
Penal, é correto afirmar que

a) a lei não admite a punição da conduta praticada por 
funcionário público.

b) o tipo comporta a conduta de fabricar ou alterar, me-
diante falsificação, a moeda metálica ou papel-moeda, de 
curso legal no país ou no estrangeiro.

c) a lei admite a punição da conduta, na forma culposa.
d) a conduta típica consiste em reconhecer, como ver-

dadeira, no exercício de função pública, moeda metálica ou 
papel-moeda de curso legal no estrangeiro.

e) consiste fato atípico a conduta de quem desvia e faz 
circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada.

18. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) Tendo em conta os crimes contra a digni-
dade sexual (artigos 213 a 234-B do Código Penal) e os 
crimes contra a fé pública (artigos 289 a 311 do Código Pe-
nal), assinale a alternativa correta.

a) Ocultar documento público ou particular verdadeiro, 
em prejuízo alheio, não configura o crime de supressão de 
documento (art. 305 do CP), sendo típicas apenas as con-
dutas de suprimir e destruir documento público ou particular 
verdadeiro.

b) O cartão de crédito ou débito, para fins penais, é 
equiparado a documento particular.

c) A conduta de manter estabelecimento em que ocorra 
exploração sexual é atípica, desde que não envolva menor 
de 18 (dezoito) anos.

d) A conduta de atrair alguém à prostituição é atípica, 
desde que não se trate de pessoa menor de 18 (dezoito) 
anos.

e) Os crimes de falso reconhecimento de firma ou letra 
(art. 300 do CP); certidão ou atestado ideologicamente falso 
(art. 301 do CP) e falsidade material de atestado ou certidão 
(art. 301, parágrafo 1° do CP) são próprios de funcionários 
públicos.

19. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) Tendo em conta os crimes contra a liberdade 
individual, previstos nos artigos 146 a 149 do Código Penal, 
bem como os de extorsão (158 do CP) e extorsão mediante 
sequestro (159 do CP), é correto afirmar que

a) Mévio e Caio, demitidos, ao manterem preso, por 10 
dias, em uma casa abandonada, por vingança, o filho do 
dono da empresa em que trabalhavam, praticam o crime de 
extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159 do CP.

b) Mévio, ao manter Tícia, sua vizinha, presa em casa, 
amarrada à cama, por uma semana, condicionando sua 
soltura à entrega da senha do cofre, onde ele sabia existir 
dólares e joias, pratica o crime de cárcere privado, previsto 
no artigo 148 do CP.

c) mTício, ao submeter seus empregados a trabalho 
forçado e a condições degradantes, com restrição à loco-
moção, pratica o crime de constrangimento ilegal, previsto 
no artigo 146 do CP.

d) Tício, ao ficar parado em frente ao trabalho de Mévia, 
sua ex-mulher, fazendo gestos com as mãos que simboli-
zam disparos de arma de fogo, causando-lhe temor, pratica 
o crime de ameaça.

e) Caio, médico, ao realizar transfusão de sangue em 
Tício, menor, sem o consentimento dos pais, ainda que 
para salvá-lo de risco iminente de morte, pratica o crime de 
constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do CP.

20. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) Tendo em conta os artigos 138 a 145 do Có-
digo Penal, que tratam dos crimes contra a honra, assinale 
a alternativa correta.

a) Nos crimes de calunia e difamação, procede-se 
mediante queixa. Já no crime de injúria, em qualquer de 
suas modalidades, procede-se mediante representação do 
ofendido.

b) No crime de calúnia, praticado em detrimento de che-
fe de governo estrangeiro, admite-se exceção da verdade.

c) No crime de difamação, praticado em detrimento de 
funcionário público, admite-se a exceção da verdade, des-
de que a ofensa seja relativa ao exercício de suas funções.

d) A retratação da ofensa, que isenta o querelado de 
pena, desde que feita antes da sentença, aplica-se aos cri-
mes de calúnia, difamação e injúria.

e) Não constituem injúria ou difamação punível a ofen-
sa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte 
ou por seu procurador, estendendo a exclusão do crime a 
quem der publicidade à ofensa.

21. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) Tendo em vista as normas referentes ao 
concurso de crimes, previstas no Código Penal, assinale a 
alternativa correta.

a) No crime continuado, que se caracteriza quando o 
agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois 
ou mais crimes, aplicar-se-á a pena de um só dos crimes, 
se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

b) No concurso formal, que se caracteriza quando o 
agente, mediante duas ou mais ações, pratica 2 (dois) ou 
mais crimes, aplicar-se-á a mais grave das penas cabíveis 
ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em 
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até a metade.
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c) No crime continuado, tratando-se de crimes dolosos, 
contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave 
ameaça à pessoa, a pena de um só dos crimes, se idênti-
cas, ou a mais grave, se diversas, será aumentada, até o 
dobro.

d) No concurso material, que se caracteriza quando o 
agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 (dois) 
ou mais crimes, aplicar-se-á a mais grave das penas cabí-
veis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em 
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até a metade.

e) No concurso formal, que se caracteriza quando o 
agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 (dois) 
ou mais crimes, aplicar-se-á a pena dos crimes, cumulativa-
mente, se se tratar de ação ou omissão dolosa e os crimes 
concorrentes resultem de desígnios autônomos.

22. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) A respeito do concurso de pessoas, é correto 
afirmar que

a) Mévio e Caio, pelo ajuste da prática de furto à resi-
dência de Tício, uma vez descoberto o plano, serão puni-
dos, ainda que o crime não chegue a ser tentado.

b) Mévio e Caio, tendo furtado a residência dos pais de 
Caio, são isentos de pena, aplicando-se a ambos o perdão 
legal que exime de pena os crimes patrimoniais, cometidos 
sem violência, em detrimento de ascendentes.

c) Mévio, tendo ajustado com Caio apenas a prática 
de furto à residência de Tício, responderá pelos demais 
crimes eventualmente praticados por Caio, ainda que não 
previsíveis.

d) Caio, empresário, ciente da condição de funcionário 
público de Mévio, tendo o auxiliado na prática de peculato-
-furto, não responderá pelo crime funcional, já que a condi-
ção pessoal de funcionário público de Mévio a ele não se 
comunica.

e) Mévio, pela participação de menor importância na 
prática de furto à residência de Tício, poderá ter a pena 
diminuída. 

23. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) A respeito dos artigos 13 ao 25 do Código 
Penal, é correto afirmar que

a) a redução da pena em virtude do arrependimento 
posterior aplica-se a todos os crimes, excepcionados ape-
nas os cometidos com violência.

b) o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é prati-
cado não isenta de pena, considerando-se, no entanto, as 
condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente 
queria praticar o crime e não as da vítima.

c) o agente que, por circunstâncias alheias à própria 
vontade, não prossegue na execução do crime, só respon-
derá pelos atos já praticados.

d) o dever de agir para evitar o resultado incumbe a 
quem tenha, por lei ou convenção social, obrigação de cui-
dado, proteção e vigilância.

e) são excludentes da ilicitude o estado de necessidade 
e a legítima defesa, não sendo punível o excesso, se prati-
cado por culpa. 

24. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) Assinale a alternativa que possui um crime 
da Lei n° 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) apenado 
com detenção.

a) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
b) Disparo de arma de fogo.
c) Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
d) Comércio ilegal de arma de fogo.
e) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

25. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VUNESP 
– 2018) Nos termos da Lei n° 7.210/84 (Lei de Execução 
Penal), os condenados que cumprem pena em regime fe-
chado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter 
permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, 
quando ocorrer, entre outros, o seguinte fato:

a) frequência a curso supletivo profissionalizante, bem 
como de instrução do 2° grau ou superior, na Comarca do 
Juízo da Execução.

b) falecimento ou doença grave do cônjuge, compa-
nheira, ascendente, descendente ou irmão.

c) participação em atividades que concorram para o re-
torno ao convívio social.

d) necessidade de visita a integrantes de sua família.
e) frequência a Curso do Ensino Médio ou Superior, na 

Comarca do Juízo da Execução.

26. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) Aquele que faz, publicamente, apologia de 
fato criminoso pratica

a) crime de “incitação ao crime”.
b) crime de “associação criminosa”.
c) crime de “apologia de crime”.
d) fato atípico, em vista de revogação expressa do CP 

trazida pela ordem constitucional de 1988.
e) crime de “exercício arbitrário das próprias razões”.

27. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) No que diz respeito ao concurso de pessoas 
e às expressas regras do CP (arts. 29 a 31),

a) não se comunicam as circunstâncias e as condições 
de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

b) quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
punibilidade.

c) aplica-se a mesma pena a todos os coautores, ainda 
que a participação seja de menor importância.

d) quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
voluntariedade.
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e) mesmo que o crime sequer seja tentado, o ajuste, 
a determinação ou a instigação e o auxílio sempre são 
puníveis.

28. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) Aquele que pratica o fato para salvar de peri-
go atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de 
outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, 
nas circunstâncias, não era razoável exigir-se,

a) comete crime, embora esteja amparado por causa 
excludente de culpabilidade.

b) não comete crime, pois age amparado pelo estrito 
cumprimento do dever legal.

c) comete crime, embora esteja amparado por causa 
excludente de punibilidade.

d) não comete crime, pois age amparado pelo estado 
de necessidade.

e) não comete crime, pois age amparado pela legítima 
defesa.

29. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) Quando, por ineficácia absoluta do meio ou 
por absoluta impropriedade do objeto, é impraticável consu-
mar-se o crime, configura-se o instituto

a) da tentativa.
b) do arrependimento eficaz.
c) da desistência voluntária.
d) do arrependimento posterior.
e) do crime impossível.

30. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) No que diz respeito ao lugar do crime, o CP 
adotou a teoria

a) do resultado, ou seja, considera-se praticado o cri-
me no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o 
resultado.

b) da ubiquidade, ou seja, considera-se praticado o cri-
me no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou 
em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-
-se o resultado.

c) da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime 
no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em 
parte.

d) da extraterritorialidade, ou seja, considera-se pratica-
do no Brasil o crime cometido no estrangeiro contra a vida 
ou a liberdade do Presidente da República.

e) da territorialidade estendida, ou seja, considera-se 
praticado no Brasil o crime cometido a bordo de embarca-
ções e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou priva-
da, onde quer que se encontrem.

31. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014) A 
questão, refere -se às normas do Código Penal.

“Dar causa à instauração de investigação policial, de 
processo judicial, instauração de investigação administra-
tiva, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa 
contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocen-
te”. O delito ora tipificado é denominado

a) Fraude processual.
b) Comunicação falsa de contravenção.
c) Denunciação caluniosa.
d) Comunicação falsa de crime.
e) Tergiversação.

32. (PC-MG – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FU-
MARC - 2018) Ao anoitecer de 28 de abril de 2017, o fun-
cionário público municipal Mário Pança, ao sair da prefei-
tura de Passárgada, onde trabalha, encontra um pacote 
contendo cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em notas 
de R$ 100,00. Feliz com a possibilidade de saldar todas as 
suas dívidas, leva tal numerário para casa e, no dia seguin-
te, procura seus credores, saldando um a um. Marta Roche-
do, que havia perdido tal numerário, procura a Delegacia de 
Polícia local pedindo providências a respeito. Os policiais 
civis realizam investigações, conseguindo apurar que Mário 
Pança havia encontrado tal numerário, dando cabo de suas 
dívidas com o mesmo. Diante de tal enunciado, a opção em 
que se enquadra a conduta praticada por Mário Pança é:

a) Apropriação indébita de coisa alheia achada.
b) Furto privilegiado.
c) Furto simples.
d) Peculato apropriação.

33. (PC-MG – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FU-
MARC - 2018) A policial Michele Putin, na noite de 14 de 
março de 2018, quando retornava para sua casa, após lide-
rar uma exitosa operação contra o tráfico de entorpecentes 
na comunidade de “Miracema do Norte”, foi abordada por 
dois homens armados e friamente assassinada. Num fe-
nomenal trabalho investigatório, a Polícia Civil logrou êxito 
em identificar os assassinos como sendo os irmãos Jorge 
e Ernesto Petralha, apurando que tal homicídio se deu em 
represália pelas prisões ocorridas quando da citada opera-
ção policial.

Diante desse quadro, podemos asseverar que os as-
sassinos responderão por:

a) Feminicídio, conduta tipificada no art. 121, § 2°, VI 
CP.

b) Homicídio funcional, conduta tipificada no art. 121, § 
2°, VII CP.

c) Homicídio qualificado por motivo fútil, conduta tipifi-
cada no art. 121, § 2°, II CP.

d) Homicídio qualificado por motivo torpe, conduta tipifi-
cada no art. 121, § 2°, II CP.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

1. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) No que concerne às disposições da Lei no12.850/2013 
(Lei de Combate às Organizações Criminosas), é correto 
afirmar que

a) na hipótese de colaboração premiada, o prazo para 
oferecimento de denúncia, relativo ao colaborador, poderá 
ser suspenso por até 6 (seis) meses, improrrogáveis, até 
que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspen-
dendo-se o respectivo prazo prescricional.

b) na hipótese de colaboração premiada, o prazo para 
oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao co-
laborador, poderá ser suspenso por até 6 (seis) meses, 
prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as 
medidas de colaboração, não sendo suspenso o respectivo 
prazo prescricional.

c) o Delegado de Polícia terá acesso, independente-
mente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais 
do investigado que informem exclusivamente a qualificação 
pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Elei-
toral, empresas telefônicas, instituições financeiras, prove-
dores de internet e administradoras de cartão de crédito.

d) nos crimes previstos na referida lei, observadas as 
disposições do Código de Processo Penal, a instrução cri-
minal deverá ser encerrada no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual 
período, por decisão fundamentada, somente na hipótese 
de fato procrastinatório atribuível ao réu.

e) a infiltração de agentes de polícia em tarefas de in-
vestigação dependerá de representação do Delegado de 
Polícia, descrevendo indícios seguros na necessidade de 
obter as informações por meio desta operação, ao juiz com-
petente que poderá autorizar, de forma circunstanciada, 
motivada e sigilosa, cientificando, posteriormente, o Minis-
tério Público para o devido acompanhamento.

2. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP 
- 2018) Nos termos da Lei no11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha):

a) a mulher vítima será inquirida sempre com interme-
diação de profissional do sexo feminino especializado em 
violência doméstica e familiar designado pela autoridade 
judiciária ou policial.

b) é direito da mulher em situação de violência domés-
tica e familiar o atendimento pericial especializado, ininter-
rupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo 
feminino.

c) é direito da mulher em situação de violência domésti-
ca e familiar o atendimento policial e pericial especializado, 
ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do 
sexo feminino e previamente capacitados.

d) é direito da mulher em situação de violência domés-
tica e familiar o atendimento policial especializado, ininter-
rupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo 
feminino.

e) a mulher vítima será inquirida sempre com interme-
diação de profissional especializado em violência domésti-
ca e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial.

3. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) A prisão temporária é cabível

a) quando imprescindível para as investigações do 
inquérito policial nos crimes, entre outros, de latrocínio e 
epidemia com resultado morte, pelo prazo de trinta dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e com-
provada necessidade.

b) quando imprescindível para as investigações do in-
quérito policial nos crimes, entre outros, de latrocínio e rou-
bo, pelo prazo de trinta dias, prorrogável por igual período 
em caso de extrema e comprovada necessidade.

c) quando imprescindível para as investigações do in-
quérito policial ou instrução processual, nos crimes, entre 
outros, de latrocínio e sequestro ou cárcere privado, pelo 
prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em caso 
de extrema e comprovada necessidade.

d) quando imprescindível para as investigações do in-
quérito policial ou instrução processual, nos crimes, entre 
outros, de latrocínio e roubo, pelo prazo de trinta dias, pror-
rogável por igual período em caso de extrema e comprova-
da necessidade.

e) quando imprescindível para as investigações do in-
quérito policial, decretada de ofício pelo magistrado ou a 
requerimento do Delegado de Polícia, nos crimes, entre 
outros, de latrocínio e estupro, pelo prazo de trinta dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e com-
provada necessidade.

4. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Sobre as nulidades, é correto afirmar:

a) para fins de convalidação dos atos processuais, as 
nulidades da sentença condenatória deverão ser alegadas 
na execução da pena, sob pena de convalidação.

b) a preclusão não se aplica às nulidades por expressa 
disposição legal.

c) segundo o princípio da instrumentalidade das formas, 
não se anula um ato se, embora praticado em desacordo 
com a forma prevista em lei, atingiu o seu fim.

d) a não intervenção do Ministério Público na ação pri-
vada subsidiária da pública gera nulidade absoluta.

e) o princípio do interesse aplica-se tanto às nulidades 
absolutas como às relativas.

5. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) A respeito da prova, é correto afirmar:

a) não se admite a produção de provas não disciplinadas 
em lei, sob pena de violação do princípio da taxatividade.

b) a produção da chamada prova emprestada deve 
obedecer ao procedimento previsto no CPP, sob pena de 
seu não aproveitamento.

c) fonte de prova é o instrumento por meio do qual se 
introduzem no processo os elementos probatórios.
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d) meio de prova é tudo que é idôneo a fornecer o resul-
tado apreciável para a decisão do juiz.

e) elemento de prova é o dado bruto que se extrai da 
fonte da prova, ainda não valorado pelo juiz.

6. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) No que se refere à comunicação dos atos processu-
ais, assinale a alternativa correta.

a) A citação por procuração é aceita desde que o procu-
rador tenha poderes especiais para tanto.

b) Existem três formas de citação: a real, a ficta e a 
editalícia.

c) A ausência de citação é causa de nulidade absoluta 
no processo, mas a inobservância das formalidades da ci-
tação gera nulidade relativa do ato.

d) Ao verificar que o réu se oculta para não ser citado, 
dar-se-á a citação por edital.

e) No caso de citação do militar, além do mandado de 
citação, que deverá ser cumprido por oficial de justiça, tam-
bém é necessária a notificação do chefe da repartição pú-
blica em que o militar estiver lotado.

7. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Acerca do duplo grau de jurisdição, é correto afirmar 
que

a) constitui afronta ao princípio do duplo grau de jurisdi-
ção a cogitação da existência de um sistema com irrecorri-
bilidade das decisões interlocutórias.

b) a possibilidade de interposição de recurso espe-
cial e extraordinário não é manifestação do duplo grau de 
jurisdição.

c) o exame direto da matéria pelo Tribunal em recurso 
de apelação constitui supressão do primeiro grau de juris-
dição, mas não caracteriza violação do princípio do duplo 
grau de jurisdição.

d) a garantia do duplo grau de jurisdição vale tanto para 
o acusado como para o acusador.

e) a Constituição de 1988 assegurou expressamente 
referido princípio constitucional, dentre vários outros, assim 
como a Convenção Americana de Direitos Humanos, que 
assegura a todos os acusados, entre as garantias proces-
suais mínimas, o direito de recorrer da sentença a juiz ou 
tribunal superior.

8. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) No que se refere à prova testemunhal, assinale a al-
ternativa correta.

a) Não se admite no processo/inquérito policial a pre-
sença de testemunhas indiretas, que são as que depõem 
sobre conhecimentos obtidos por intermédio de terceiros.

b) É característica do testemunho a sua objetividade, 
isto é, a testemunha, como regra geral, depõe sobre fatos 
percebidos pelos seus sentidos, sem emissão de juízos de 
valor ou opinião pessoal.

c) A oitiva das testemunhas acontece no lugar que for a 
ela conveniente.

d) A judicialidade não é característica da prova testemu-
nhal, à vista de sua produção se dar também em inquérito 
policial.

e) Informantes não são classificados como testemu-
nhas por conta das informações sigilosas que detêm.

9. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) A respeito do inquérito policial, assinale a alternativa 
correta.

a) Para saber qual é a autoridade policial competente 
para um certo inquérito policial, utiliza-se o critério ratione 
lociou ratione materiae.

b) A autoridade policial poderá arquivar autos de inqué-
rito policial se convencida da inexistência da materialidade 
delitiva.

c) Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, autoridade policial poderá apreender os objetos que 
tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos 
criminais.

d) Como peça obrigatória para o oferecimento da de-
núncia, os autos de inquérito policial acompanharão a de-
núncia ou queixa.

e) O inquérito policial é um procedimento administrati-
vo, de natureza acusatória, escrito e sigiloso.

10. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Tício foi absolvido da acusação de prática do crime 
de homicídio qualificado. Inconformado com a decisão, o 
Ministério Público interpõe recurso de apelação por enten-
der ser a decisão manifestamente contrária à prova dos au-
tos. Dado provimento ao recurso e submetido a novo julga-
mento pelo Tribunal do Júri, Tício é agora condenado pela 
prática do crime de homicídio qualificado à pena de 12 anos 
de reclusão.

Com base em tais informações, afirma-se corretamente:

a) o efeito devolutivo da apelação contra decisões do 
Júri não é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

b) não se cogita a possibilidade de interposição de re-
curso de apelação quando houver injustiça no tocante à 
aplicação da pena.

c) no caso das sentenças do júri, a apelação é recurso 
vinculado e não de fundamentação livre.

d) com base no princípio da ampla defesa, é possível 
que a defesa interponha recurso de apelação contra a sen-
tença condenatória pelo mesmo fundamento (decisão con-
trária à prova dos autos).

e) não era dado ao Tribunal de Justiça prover o recurso 
interposto pelo Ministério Público, violando assim o direito 
fundamental da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri.

11. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Na teoria geral dos recursos fala-se em efeito iterati-
vo ou diferido.

Assinale a alternativa que contempla recurso ou ação 
autônoma em que referido efeito está presente.

a) Apelação.
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b) Revisão criminal.
c) Recurso extraordinário.
d) Mandado de segurança.
e) Recurso em sentido estrito.

12. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Nos termos do art. 252 do CPP, o juiz não poderá 
exercer jurisdição no processo em que

a) tiver funcionado seu cônjuge como defensor.
b) for amigo íntimo de qualquer das partes.
c) tiver aconselhado qualquer das partes.
d) for sócio de sociedade interessada no processo.
e) for credor de qualquer das partes.

13. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Caio está sendo processado criminalmente pela prá-
tica de crime de furto e em sua resposta alega ser improce-
dente a acusação, uma vez que discute na seara cível, em 
ação por ele proposta, a ilegitimidade da posse darespela 
suposta vítima.

Considerando a situação retratada, assinale a alterna-
tiva correta.

a) O juiz poderá suspender a ação penal a depender tão 
somente da prévia propositura da ação cível pelo acusado.

b) O juiz deverá suspender a ação penal até que se 
dirima no juízo cível a questão da legitimidade da posse.

c) O juiz criminal pode resolver,incidenter tantum, a 
questão da posse sem que seja necessária a suspensão 
da ação penal.

d) A resolução da questão prejudicial pelo juiz criminal 
faz coisa julgada.

e) Não há possibilidade de suspensão da ação penal.

14. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Tício está sendo processado pela prática de crime 
de roubo. Durante o trâmite do inquérito policial, entra em 
vigor determinada lei, reduzindo o número de testemunhas 
possíveis de serem arroladas pelas partes no procedimento 
ordinário.

A respeito do caso descrito, é correto que

a) não se aplica a lei nova ao processo de Tício em 
razão do princípio da anterioridade.

b) a lei que irá reger o processo é a lei do momento em 
que foi praticado o crime, à vista do princípio tempus regit 
actum.

c) em razão do sistema da unidade processual, pelo 
qual uma única lei deve reger todo o processo, a lei velha 
continua ultra-ativa e, por isso, não se aplica a nova lei, 
mormente por ser esta prejudicial em relação aos interes-
ses do acusado.

d) não se aplica a lei revogada ao processo de Tício em 
razão do princípio da reserva legal.

e) não se aplica a lei revogada porque a instrução ainda 
não se iniciara quando da entrada em vigor da nova lei.

15. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Nos termos da Lei Federal n° 9.099/1995 (Lei dos 
Juizados Especiais Criminais), consideram-se infrações pe-
nais de menor potencial ofensivo

a) somente as contravenções penais a que a lei comine 
pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou 
não com multa.

b) somente os crimes a que a lei comine pena máxima 
não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

c) as contravenções penais e os crimes a que a lei co-
mine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 
ou não com multa.

d) as contravenções penais e os crimes a que a lei co-
mine pena mínima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 
ou não com multa.

e) as contravenções penais e os crimes a que a lei co-
mine pena mínima não superior a 3 (três) anos, cumulada 
ou não com multa.

16. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) A respeito do inquérito policial, procedimento discipli-
nado pelo Código de Processo Penal, é correto afirmar que

a) os instrumentos do crime, bem como os objetos que 
interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

b) ao término do inquérito, a autoridade policial fará 
minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os 
autos ao membro do ministério público, não podendo o juiz 
competente tomar conhecimento dos fatos apurados antes, 
sob pena de nulidade.

c) nos crimes de ação privada, a autoridade policial po-
derá determinar a instauração de inquérito, ainda que não 
haja requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.

d) o inquérito, nos crimes em que a ação pública é con-
dicionada, poderá ser iniciado sem representação, desde 
que mediante despacho fundamentado da autoridade poli-
cial competente.

e) o inquérito não acompanhará a denúncia ou queixa, 
ainda que sirva de base a uma ou outra.

17. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Com relação à infiltração de agentes prevista na Lei 
n° 12.850/2013 (Organização Criminosa), é correto afirmar 
que

a) somente é possível por meio de representação de 
Delegado de Polícia.

b) é autorizada, em qualquer hipótese, para investiga-
ção de todos os crimes apenados com reclusão.

c) é autorizada somente na fase de investigação policial 
e para os crimes apenados com reclusão.

d) será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, 
sem prejuízo de eventuais renovações, desde que compro-
vada sua necessidade.

e) na hipótese de representação do delegado de polí-
cia, o juiz competente, poderá autorizar, mesmo sem a ma-
nifestação do Ministério Público.
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18. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Diante de uma investigação policial de um crime ape-
nado com detenção, e verificando a necessidade de inter-
ceptação da comunicação telefônica, é correto afirmar que

a) não deverá ser solicitada ao Poder Judiciário, pois 
não é admitida nos crimes apenados por detenção.

b) a autoridade policial deverá requerer ao Poder Judi-
ciário que a decretará por prazo não superior a 20 (vinte) 
dias.

c) poderá ser decretada pela autoridade policial pelo 
prazo de 20 (vinte) dias, sendo necessária a remessa da 
documentação ao Ministério Público para fiscalização da 
atividade policial.

d) poderá ser solicitada ao Poder Judiciário, mesmo na 
hipótese de a prova ter possibilidade de ser realizada por 
outros meios disponíveis.

d) a autoridade policial deverá requerer ao Ministério 
Público que a decretará por prazo não superior a 20 (vinte) 
dias.

19. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) Nos termos da Lei n° 9.099/95, com as alterações 
feitas pela Lei n° 11.313/06 (Lei dos Juizados Especiais Cri-
minais), é correto afirmar que

a) além das hipóteses do Código Penal e da legislação 
especial, dependerá de representação a ação penal relativa 
aos crimes de lesões corporais dolosas e lesões culposas 
leves.

b) consideram-se infrações penais de menor potencial 
ofensivo os crimes a que a lei comine pena máxima não 
superior a um ano, prevendo ou não a lei procedimento 
especial.

c) consideram-se infrações penais de menor potencial 
ofensivo as contravenções penais a que a lei comine pena 
máxima não superior a um ano, prevendo ou não a lei pro-
cedimento especial.

d) além das hipóteses do Código Penal e da legislação 
especial, dependerá de representação a ação penal relativa 
aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

e) a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais 
leves independe de representação da vítima lesionada, en-
tretanto, se o crime for de lesão corporal culposa, há neces-
sidade da representação.

20. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) No que concerne à prisão temporária, é correto afir-
mar que

a) é possível a sua decretação, pelo Tribunal de Justiça, 
no crime de estupro, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade.

b) é possível sua decretação nos crimes dolosos, como 
regra, com prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual 
período e nos crimes culposos, como exceção, com prazo 
de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período; em ambos 
os casos, é necessário comprovar a extrema necessidade.

c) no crime de favorecimento da prostituição ou de ou-
tra forma de exploração sexual de criança ou adolescente 
ou de vulnerável, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogá-
vel por igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade.

d) somente será decretada em face de representação 
da autoridade policial e apenas nas hipóteses previstas na 
legislação que disciplina o assunto, sempre com prazo de 
5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de 
extrema e comprovada necessidade.

e) não é possível a sua decretação no crime de tortura, 
pois a legislação que disciplina o assunto estabelece um rol 
taxativo de crimes, e a tortura não está contemplada.

21. (PC-SP–DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) A respeito das provas, disciplinadas nos artigos 155 
a 250 do Código de Processo Penal, é correto afirmar que

a) o juiz, no ordenamento brasileiro, não pode determi-
nar a produção de prova, de ofício. A atividade probatória é 
de iniciativa das partes, cabendo ao juiz deferi-las ou inde-
feri-las, tendo em vista a pertinência.

b) o juiz formará sua convicção pela livre apreciação 
da prova produzida judicialmente em contraditório e nos 
elementos informativos colhidos no curso do inquérito po-
licial que, inclusive, poderão fundamentar exclusivamente 
a decisão.

c) os pais, os filhos e irmãos do acusado poderão se 
recusar a depor em processo, salvo quando não for possí-
vel, por outro meio, obter-se a prova do fato e suas circuns-
tâncias, ocasião em que prestarão compromisso de dizer a 
verdade.

d) as cartas remetidas ao acusado poderão ser junta-
das em prol de sua defesa, ainda que não haja consenti-
mento dos signatários.

e) o exame de corpo e delito, direto ou indireto, é indis-
pensável nos crimes que deixam vestígios, exceto quando 
há confissão do acusado.

22. (PC-SP–ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP - 2018) Mévio, durante um mês, foi vítima de crime 
de ameaça, processável por ação penal pública, condicio-
nada à representação. As ameaças eram feitas por carta, 
mensagens de celular e ligações telefônicas. No dia 20 de 
janeiro de 2017, enquanto dirigia, ele recebeu, via celular, 
vídeo mostrando seu carro, saindo há pouco da garagem 
do prédio onde se encontrava, seguido das palavras: “estou 
atrás de você”. Em desespero, Mévio bate o carro e, com 
ferimentos sérios, após passar por cirurgia, fica internado. 
Impossibilitado de comparecer à Delegacia, a esposa de 
Mévio noticia o fato à autoridade policial. A autoridade poli-
cial, passados poucos dias, identifica a pessoa que seguia 
o carro de Mévio no dia do acidente. Tratava-se um vizinho 
de bairro que, meses antes, teve com Mévio uma discus-
são, em jogo de futebol. Ouvido o vizinho, em 10 de feverei-
ro de 2017, este confessou ser o autor das ameaças, mas 
disse que tudo não passara de brincadeira. Mévio, ainda 
internado, contrata advogado e outorga a ele poderes es-
peciais para representar contra o vizinho, para que fosse 
processado e condenado pelo crime de ameaça praticado. 
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O advogado contratado por Mévio comparece à Delegacia, 
para representar contra o vizinho, somente em 05 de agosto 
de 2017, tendo juntado a procuração. Passado um tempo, 
Mévio e o vizinho, em uma nova partida de futebol, reconci-
liam-se e passam a bradar a todos que tudo não passou de 
uma brincadeira. Mévio, agora pessoalmente, comparece 
à Delegacia, em 10 de outubro de 2017, e se retrata da 
representação anteriormente feita, dizendo não mais querer 
processar o amigo.

Diante da situação hipotética, assinale a alternativa cor-
reta, levando em conta o Código de Processo Penal.

a) A representação, por previsão legal, pode ser objeto 
de retratação, desde que a vítima se retrate antes do prazo 
de seis meses, contados da data da representação. Tendo 
se retratado no prazo, o vizinho não mais poderá ser pro-
cessado pelo crime praticado.

b) A representação, por previsão legal, só pode ser feita 
pessoalmente, pela própria vítima. Assim sendo, a repre-
sentação feita pelo advogado de Mévio, ainda que com pro-
curação específica, não possui validade.

c) A representação, por previsão legal, não pode ser 
objeto de retratação. Assim, ainda que arrependido e recon-
ciliado com o autor do fato, Mévio não poderá voltar atrás 
da decisão de processá-lo.

d) A representação, por previsão legal, deve ser feita no 
prazo máximo de seis meses da data do fato, sob pena de 
decadência. Tendo sido feita fora do prazo, a representação 
feita por Mévio, ainda que mediante procuração, não tem 
validade.

e) A representação, por previsão legal, deve ser feita no 
prazo máximo de seis meses da data em que se descobrir 
o autor do fato, sob pena de decadência. Tendo sido feita 
dentro do prazo, ainda que mediante procuração específi-
ca, é regular.

23. (PC-SP–INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
- 2018) No que concerne ao regramento específico das pro-
vas no CPP,

a) o “reconhecimento de pessoas” em sede policial é 
diligência que não requer qualquer formalidade, sendo fa-
cultado ao Delegado, caso deseje, alinhar várias pessoas 
para que o reconhecedor aponte o autor do crime.

b) a “acareação” é meio de prova expressamente pre-
visto em lei, mas não se a admite entre acusados, sendo 
possível, apenas, entre testemunhas.

c) o ascendente pode se recusar a ser “testemunha”, 
mas, caso não o faça, deverá prestar compromisso de dizer 
a verdade.

d) consideram-se “documentos” para fins de prova 
quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos, exclu-
ídos, expressamente, os particulares.

e) a pessoa vítima de crime pode ser objeto de “busca 
e apreensão”.

24. (PC-SP–INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
- 2018) No que concerne ao regramento geral das provas 
no CPP.

a) o juiz pode formar sua convicção exclusivamente ba-
seado nos elementos informativos colhidos na investigação.

b) são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 
processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas 
em violação a normas constitucionais ou legais.

c) são inadmissíveis, sem exceção, as provas deriva-
das das ilícitas.

d) no curso da instrução é vedado ao juiz, por sua inicia-
tiva, determinar diligência para dirimir dúvida sobre ponto 
relevante.

e) quanto ao estado das pessoas, não se observará 
qualquer restrição estabelecida na lei civil, dada a busca da 
verdade real que norteia o processo penal.

25. (PC-SP–INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
- 2018) De acordo com o art. 5°, § 5° do CPP, nos crimes 
de ação privada, a autoridade policial somente poderá pro-
ceder a inquérito

a) mediante requisição judicial.
b) após lavratura do respectivo Boletim de Ocorrência.
c) a requerimento de quem tenha qualidade para 

intentá-la.
d) mediante requisição judicial ou de órgão ministerial.
e) mediante requisição de órgão ministerial.

26. (PC-SP–PERITO CRIMINAL– VUNESP - 2014) O 
Código de Processo Penal determina que, na presença de 
vestígios, é indispensável, sob pena de nulidade,

a) o comparecimento do Delegado de Polícia no sítio 
do evento.

b) exame de corpo de delito.
c) um levantamento pericial potencialmente eficaz.
d) um levantamento pericial eficiente.
e) concurso da Polícia Militar do Estado.

27. (PC-SP–PERITO CRIMINAL– VUNESP - 2014) 
exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados 
por perito oficial portador de

a) notável saber técnico-jurídico-forense.
b) especialização na área de aderência técnico-científica.
c) termo técnico de Compromisso de Encargo.
d) diploma de curso superior.
e) certificado de conclusão de Curso Técnico de Capa-

citação em Perícias.

28. (PC-SP–PERITO CRIMINAL– VUNESP - 2014) A 
questão, refere-se às normas do Código de Processo Penal.

Em face do tema “Dos peritos e intérpretes”, assinale a 
alternativa correta.

a) No caso de não comparecimento do perito, sem justa 
causa, a autoridade poderá determinar a sua condução.
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1. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) É hipótese de licitação dispensável:

a) para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública.

b) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gê-
neros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência 
de marca.

c) para a contratação de serviços técnicos, de natu-
reza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização.

d) a alienação de bens imóveis, conforme lei autorizati-
va do ente estatal proprietário do bem a ser alienado.

e) quando não acudirem interessados à licitação ante-
rior e está, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas 
as condições preestabelecidas.

2. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP 
– 2018) Nos termos da Lei no11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha):

a) a mulher vítima será inquirida sempre com interme-
diação de profissional do sexo feminino especializado em 
violência doméstica e familiar designado pela autoridade 
judiciária ou policial.

b) é direito da mulher em situação de violência domés-
tica e familiar o atendimento pericial especializado, ininter-
rupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo 
feminino.

c) é direito da mulher em situação de violência domésti-
ca e familiar o atendimento policial e pericial especializado, 
ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do 
sexo feminino e previamente capacitados.

d) é direito da mulher em situação de violência domés-
tica e familiar o atendimento policial especializado, ininter-
rupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo 
feminino.

e) a mulher vítima será inquirida sempre com interme-
diação de profissional especializado em violência domésti-
ca e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial.

3. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) É correto afirmar a respeito do crime de disparo de 
arma de fogo, previsto na Lei no10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento), que

a) é inafiançável, de perigo abstrato e que não admite a 
suspensão condicional do processo.

b) se trata de crime comum, de perigo abstrato e que 
não admite a suspensão condicional do processo.

c) se trata de crime próprio, afiançável e que admite a 
suspensão condicional do processo.

d) não admite a suspensão condicional do processo, é 
afiançável e trata-se de crime de mão-própria.

e) é inafiançável, de perigo concreto e que admite a 
suspensão condicional do processo.

4. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) A prisão temporária é cabível

a) quando imprescindível para as investigações do 
inquérito policial nos crimes, entre outros, de latrocínio e 
epidemia com resultado morte, pelo prazo de trinta dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e com-
provada necessidade.

b) quando imprescindível para as investigações do in-
quérito policial nos crimes, entre outros, de latrocínio e rou-
bo, pelo prazo de trinta dias, prorrogável por igual período 
em caso de extrema e comprovada necessidade.

c) quando imprescindível para as investigações do in-
quérito policial ou instrução processual, nos crimes, entre 
outros, de latrocínio e sequestro ou cárcere privado, pelo 
prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em caso 
de extrema e comprovada necessidade.

d) quando imprescindível para as investigações do in-
quérito policial ou instrução processual, nos crimes, entre 
outros, de latrocínio e roubo, pelo prazo de trinta dias, pror-
rogável por igual período em caso de extrema e comprova-
da necessidade.

e) quando imprescindível para as investigações do in-
quérito policial, decretada de ofício pelo magistrado ou a 
requerimento do Delegado de Polícia, nos crimes, entre 
outros, de latrocínio e estupro, pelo prazo de trinta dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e com-
provada necessidade.

 5. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Nos termos da Lei Federal n° 9.099/1995 (Lei dos Juizados 
Especiais Criminais), consideram-se infrações penais de 
menor potencial ofensivo

a) somente as contravenções penais a que a lei comine 
pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou 
não com multa.

b) somente os crimes a que a lei comine pena máxima 
não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

c) as contravenções penais e os crimes a que a lei co-
mine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 
ou não com multa.

d) as contravenções penais e os crimes a que a lei co-
mine pena mínima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 
ou não com multa.

e) as contravenções penais e os crimes a que a lei co-
mine pena mínima não superior a 3 (três) anos, cumulada 
ou não com multa.
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6. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL– VUNESP 
– 2018) Nos termos da Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), é correto afirmar que

a) é vedada a aplicação, nos casos de violência domés-
tica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou 
outras de prestação pecuniária, bem como a substituição 
de pena que implique o pagamento isolado de multa.

b) em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução 
criminal, caberá a prisão temporária do agressor, decretada 
pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou 
mediante representação da autoridade policial.

c) a ofendida deverá ser notificada dos atos processu-
ais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao 
ingresso e à saída da prisão, sendo desnecessária a intima-
ção do advogado constituído ou do defensor público.

d) é direito da mulher em situação de violência domésti-
ca e familiar o atendimento policial e pericial especializado, 
ininterrupto e prestado por servidores – exclusivamente do 
sexo feminino.

e) as medidas protetivas de urgência somente poderão 
ser concedidas pelo juiz, após representação do Delegado 
de Polícia ou a requerimento do Ministério Público, desde 
que com anuência da ofendida.

7. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL– VUNESP 
– 2018) Diante de uma investigação policial de um crime 
apenado com detenção, e verificando a necessidade de 
interceptação da comunicação telefônica, é correto afirmar 
que

a) não deverá ser solicitada ao Poder Judiciário, pois 
não é admitida nos crimes apenados por detenção.

b) a autoridade policial deverá requerer ao Poder Judi-
ciário que a decretará por prazo não superior a 20 (vinte) 
dias.

c) poderá ser decretada pela autoridade policial pelo 
prazo de 20 (vinte) dias, sendo necessária a remessa da 
documentação ao Ministério Público para fiscalização da 
atividade policial.

d) poderá ser solicitada ao Poder Judiciário, mesmo na 
hipótese de a prova ter possibilidade de ser realizada por 
outros meios disponíveis.

e) a autoridade policial deverá requerer ao Ministério 
Público que a decretará por prazo não superior a 20 (vinte) 
dias.

8. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL– VUNESP 
– 2018) Nos termos da Lei n° 9.099/95, com as alterações 
feitas pela Lei n° 11.313/06 (Lei dos Juizados Especiais Cri-
minais), é correto afirmar que

a) além das hipóteses do Código Penal e da legislação 
especial, dependerá de representação a ação penal relativa 
aos crimes de lesões corporais dolosas e lesões culposas 
leves.

b) consideram-se infrações penais de menor potencial 
ofensivo os crimes a que a lei comine pena máxima não 
superior a um ano, prevendo ou não a lei procedimento 
especial.

c) consideram-se infrações penais de menor potencial 
ofensivo as contravenções penais a que a lei comine pena 
máxima não superior a um ano, prevendo ou não a lei pro-
cedimento especial.

d) além das hipóteses do Código Penal e da legislação 
especial, dependerá de representação a ação penal relativa 
aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

e) a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais 
leves independe de representação da vítima lesionada, en-
tretanto, se o crime for de lesão corporal culposa, há neces-
sidade da representação.

9. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL– VUNESP 
– 2018) No que concerne à prisão temporária, é correto afir-
mar que

a) é possível a sua decretação, pelo Tribunal de Justiça, 
no crime de estupro, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade.

b) é possível sua decretação nos crimes dolosos, como 
regra, com prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual 
período e nos crimes culposos, como exceção, com prazo 
de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período; em ambos 
os casos, é necessário comprovar a extrema necessidade.

c) no crime de favorecimento da prostituição ou de ou-
tra forma de exploração sexual de criança ou adolescente 
ou de vulnerável, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogá-
vel por igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade.

d) somente será decretada em face de representação 
da autoridade policial e apenas nas hipóteses previstas na 
legislação que disciplina o assunto, sempre com prazo de 
5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de 
extrema e comprovada necessidade.

e) não é possível a sua decretação no crime de tortura, 
pois a legislação que disciplina o assunto estabelece um rol 
taxativo de crimes, e a tortura não está contemplada.

10. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
– 2018) Assinale a alternativa que possui um crime da Lei 
n° 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) apenado com 
detenção.

a) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
b) Disparo de arma de fogo.
c) Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
d) Comércio ilegal de arma de fogo.
e) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
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11. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
– 2018) Observados os demais requisitos previstos na Lei 
n° 7.960/89 (Prisão Temporária), caberá prisão temporária 
quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer 
prova admitida na legislação penal, de autoria ou participa-
ção do indiciado, entre outros, nos seguintes crimes:

a) roubo, estupro e epidemia com resultado de morte.
b) tráfico de drogas, roubo e concussão.
c) peculato, concussão e prevaricação.
d) cárcere provado, homicídio culposo e extorsão.
e) genocídio, terrorismo e peculato.

12. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
– 2018) Nos termos da Lei n° 7.210/84 (Lei de Execução 
Penal), os condenados que cumprem pena em regime fe-
chado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter 
permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, 
quando ocorrer, entre outros, o seguinte fato:

a) frequência a curso supletivo profissionalizante, bem 
como de instrução do 2° grau ou superior, na Comarca do 
Juízo da Execução.

b) falecimento ou doença grave do cônjuge, compa-
nheira, ascendente, descendente ou irmão.

c) participação em atividades que concorram para o re-
torno ao convívio social.

d) necessidade de visita a integrantes de sua família.
e) frequência a Curso do Ensino Médio ou Superior, na 

Comarca do Juízo da Execução.

13. (PC-SP – DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL– 
VUNESP – 2014) À luz da Lei n.º 11.340/2006 – Lei Maria 
da Penha, é correto afirmar que

a) a violência doméstica e familiar contra a mulher 
constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

b) tal norma não é aplicável aos crimes praticados com 
violência doméstica e familiar contra crianças e adolescen-
tes de sexo feminino.

c) não caracteriza violência moral a conduta que confi-
gure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher.

d) é permitida a aplicação, nos casos de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta bási-
ca ou outras de prestação pecuniária, bem como a substi-
tuição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

e) aplica-se a Lei n.º 9.099/1995 – Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais – aos crimes praticados com violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

14. (PC-SP – DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL– VU-
NESP – 2014) Lei n.º 9.099/1995, artigo 69: “________que 
tomar conhecimento da ocorrência lavrará _____ e o en-
caminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato 
e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames 
periciais necessários”.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas do texto

a) O juiz leigo ... termo de registro criminal
b) A autoridade policial ... termo circunstanciado
c) A autoridade administrativa ... sindicância
d) O promotor de justiça ... inquérito civil
e) Qualquer policial ... auto de infração penal

15. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL– VUNESP – 2014) As contravenções penais se dife-
renciam dos crimes, pois aquelas não

a) geram antecedentes criminais ( LCP, art. 7.º).
b) são punidas na forma tentada ( LCP, art. 4.º).
c) são processadas por ação penal de iniciativa pública 

( LCP, art. 17).
d) geram reincidência ( LCP, art. 7.º).
e) admitem pena de prisão, apenas multa ( LCP, art. 

9.º).

16. (PC-SP – FOTÓGRAFO TÉCNICO PERICIAL– VU-
NESP – 2014) Considera-se, consoante o art. 1.º da Lei de 
Introdução ao Código Penal, contravenção a infração penal 
a que a Lei comina pena(s)

a) de prisão simples ou multa.
b) privativa de liberdade.
c) de reclusão ou de detenção.
d) restritiva de direitos.
e) privativas e restritivas de liberdade.
17. (PC-SP –TÉCNICO DE LABORATÓRIO– VUNESP 

– 2014) A Constituição Federal prevê que as obras, ser-
viços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que

a) é aplicável somente às autarquias, fundações e em-
presas públicas.

b) não permitirá exigências de qualificação técnica ou 
econômica dos concorrentes.

c) será disciplinado por leis estaduais.
d) assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes.
e) não permitirá hipóteses de dispensa ou inexigibilidade.

18. (PC-SP –INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
– 2014) A prisão temporária, nos termos da Lei n.º 7.960/89, 
será decretada pelo Juiz, em face da representação da au-
toridade policial ou de requerimento do Ministério Público, 
e terá o prazo de:

a) cinco dias, prorrogáveis por igual período em caso de 
extrema e comprovada necessidade.

b) dez dias, prorrogáveis por igual período, desde que 
autorizada pelo juiz do caso.

c) cinco dias, improrrogáveis.
d) dez dias, improrrogáveis.
e) quinze dias, prorrogáveis por até trinta dias, se ne-

cessário, a critério do juiz do caso.
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19. (PC-SP –INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
– 2014) Conforme a Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/06), 
no atendimento à mulher em situação de violência domés-
tica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras 
providências,

a) expedir ordem policial contra o ofensor para a ime-
diata desocupação do imóvel, a fim de que a ofendida a 
entregue ao ofensor

b) fornecer transporte para a ofendida e seus depen-
dentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco 
de vida.

c) verificar se algum dos funcionários da Delegacia de 
Polícia poderia abrigar, temporariamente, a ofendida e seus 
dependentes

d) abrigar a ofendida e seus dependentes no Distrito 
Policial se houver risco de vida para alguém da família

e) solicitar, em 24 horas, a presença do ofensor no Dis-
trito Policial, para uma tentativa de conciliação entre este e 
a ofendida

20. (PC-SP –INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
– 2014) A Lei de Crimes Hediondos (Lei n.º 8.072/90) dis-
põe que será de três a seis anos de reclusão a pena pre-
vista no art. 288 do Código Penal (Associação Criminosa), 
quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. 
Nessa hipótese, o participante e o associado que denun-
ciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu 
desmantelamento,

a) deverá cumprir a pena em estabelecimento distinto 
dos demais participantes.

b) deixará de responder pelo referido crime.
c) terá a pena reduzida de um a dois terços.
d) terá a pena anistiada pelo Presidente da República.
e) terá sua pena convertida para prestação de serviços 

à comunidade.

21. (PC-SP –INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
– 2014) Hércules, delegado de polícia, efetuou uma prisão 
em flagrante delito, mas deixou de comunicar ao juiz com-
petente, de imediato, a prisão da pessoa, mesmo estando 
obrigado a fazê-lo. Segundo as leis brasileiras, essa omis-
são de Hércules constitui crime de

a) omissão delituosa.
b) tortura.
c) omissão de socorro.
d) abuso de autoridade.
e) usurpação de poder.

22. (PC-SP –INVESTIGADOR DE POLÍCIA– VUNESP 
– 2014) Com relação ao crime e à contravenção, assinale a 
alternativa correta.

a) A contravenção penal somente pode ser apenada 
com detenção.

b) O crime é infração penal menos grave do que a 
contravenção.

c) A contravenção poderá ser dolosa ou culposa.
d) A contravenção penal poderá ser apenada com pri-

são simples.
e) O crime é doloso e a contravenção, culposa.

23. (PC-SP –DELEGADO DE POLÍCIA– VUNESP – 
2014) “X”, primário e de bons antecedentes, cumpre, com 
bom comportamento, pena de vinte anos de reclusão em 
regime fechado, pela prática do crime de latrocínio. Até o 
momento, “X” cumpriu quatorze anos do total da pena. Nes-
se caso, a resposta correta para a pergunta – “X” tem direito 
à concessão de algum benefício? – é:

a) “X” tem direito ao livramento condicional.
b) “X” tem direito à concessão da liberdade provisória.
c) “X” tem direito à concessão dosursis.
d) “X” tem direito à concessão da suspensão condicio-

nal da pena.
e) “X” não faz jus a nenhum benefício por ter praticado 

crime hediondo.

24. (PC-SP –DELEGADO DE POLÍCIA– VUNESP – 
2014) A respeito da licitação, assinale a assertiva correta.

a) A impugnação das cláusulas contidas no edital de 
licitação é restrita a quem dela participa e deve se dar até 
o momento da abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência.

b) Nas concorrências de âmbito internacional, por ques-
tão de soberania nacional, o edital não deverá se flexibilizar 
ao sabor das diretrizes da política monetária e do comércio 
exterior.

c) É inexigível a licitação para contratação de entida-
des privadas sem fins lucrativos, para implementação de 
cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água 
para consumo humano e produção de alimentos em prol de 
famílias rurais de baixa renda flageladas pela crônica falta 
de água.

d) Salvo se posição individual divergente estiver de-
vidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na 
reunião em que tiver sido tomada a decisão, os membros 
das Comissões de licitação responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela Comissão.

e) Finalizada a licitação, o licitante vencedor nutre ver-
dadeiro direito adquirido à contratação pelo Poder Público, 
o qual não poderá alegar motivo de interesse público para 
deixar de contratar naquele momento.

25. (PC-SP –DELEGADO DE POLÍCIA– VUNESP 
– 2014) Uma determinada empresa estatal veio a alienar 
imóvel público desafetado a entidade de serviço social au-
tônomo e, para tanto, se valeu de hipótese legal de licita-
ção dispensada prevista no art. 17, I, “e”, da Lei n.o8.666/93 
(venda a outro órgão ou entidade da administração pública, 
de qualquer esfera de governo). Partindo-se de tais pressu-
postos, é correto afirmar que essa venda é
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a) ilegal, pois a negociação não fora precedida por lici-
tação na modalidade de leilão.

b) ilegal, pois a negociação não fora precedida por lici-
tação na modalidade tomada de preços.

c) legal, porque os serviços sociais autônomos integram 
a Administração Pública indireta, fazendo jus à dispensa de 
licitação.

d) ilegal, porque a hipótese de dispensa de licitação não 
se faz presente no caso.

e) legal, porque havendo desafetação do patrimônio pú-
blico, era permitido à estatal vendê-lo diretamente à entida-
de integrante do sistema “S” que presta serviço de interesse 
público.

26. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL– VUNESP 
– 2013) Assinale a alternativa que está de acordo com o 
disposto na Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006).

a) Em qualquer fase do inquérito policial ou da instru-
ção criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, a ser 
decretada pela autoridade policial competente, desde que 
esta entenda urgente e indispensável a sua aplicação.

b) Nos casos de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, poderão ser aplicadas ao réu as penas de deten-
ção, reclusão, de pagamento de cesta básica ou outras de 
prestação pecuniária, bem como a imposição de multa.

c) Constatada a prática de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher, poderá ser aplicada ao agressor, entre 
outras, a medida protetiva de urgência de afastamento do 
lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, po-
dendo a intimação ser entregue pela ofendida diretamente 
ao agressor.

d) No atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre ou-
tras providências, conceder-lhe as medidas protetivas de 
urgência cabíveis no caso.

e) O juiz assegurará à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, para preservar sua integridade física 
e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista, quando 
necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis 
meses.

27. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL– VUNESP 
– 2013) Para os efeitos da Lei n.º 9.099/1995, com as alte-
rações da Lei n.º 11.313/2006 (Lei dos Juizados Especiais 
Criminais), consideram-se infrações penais de menor po-
tencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que 
a lei comine pena

a) máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou 
não com multa.

b) exclusivamente de multa.
c) mínima de 1 (um) ano e máxima de 3 (três) anos, 

cumulada ou não com multa.
d) de detenção ou multa.
e) restritiva de direitos.

28. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL– VUNESP 
– 2013) Fulano, casado com Ciclana, num momento de dis-
cussão no lar, destruiu parte dos instrumentos de trabalho 
de sua esposa. Considerando a conduta de Fulano em face 
do disposto na Lei Maria da Penha, pode-se afirmar que

a) Fulano, pela sua conduta, poderá ser submetido à 
pena de pagamento de cestas básicas em favor de entida-
des assistenciais.

b) Fulano não se sujeitará às penas da Lei Maria da 
Penha, pois a sua conduta ocorreu apenas dentro do am-
biente familiar.

c) Fulano estará sujeito à prisão preventiva, a ser de-
cretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 
Público ou mediante representação da autoridade policial.

d) Fulano não poderá ser processado pela Lei Maria 
da Penha, tendo em vista que esta se destina a proteger 
a mulher contra agressões físicas, psicológicas ou morais, 
mas não patrimoniais.

e) Ciclana terá direito a obter medida judicial protetiva 
de urgência contra Fulano, podendo entregar pessoalmente 
a intimação da respectiva medida ao seu marido.

29. (PC-SP –INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL– 
VUNESP – 2013) Quanto ao crime de tortura, é correto afir-
mar que

a) a lei brasileira que comina pena para o crime de tor-
tura não se aplica quando o crime foi cometido fora do terri-
tório nacional, mesmo sendo a vítima brasileira.

b) o condenado pelo crime de tortura cumprirá todo o 
tempo da pena em regime fechado.

c) é afiançável, mas insuscetível de graça ou anistia.
d) na aplicação da pena pelo crime de tortura, não se-

rão admitidas agravantes ou atenuantes.
e) a condenação acarretará a perda do cargo, função 

ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo 
dobro do prazo da pena aplicada.

30. (PC-SP –INVESTOGADOR DE POLÍCIA– VU-
NESP – 2013) Segundo a Lei n.º 8.072/1990, são conside-
rados crimes hediondos:

a) o racismo e a corrupção ativa.
b) o terrorismo e o atentado violento ao pudor.
c) a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração 

de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e o 
estupro de vulnerável.

d) a prática da tortura e a corrupção ativa.
e) o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 

racismo.

31. (PC-SP –DELEGADO DE POLÍCIA– VUNESP – 
2018) Considere o seguinte caso hipotético: “X”, administra-
dor financeiro da campanha de “Y” à Prefeitura Municipal, 
apropria-se de recursos ou valores destinados ao financia-
mento eleitoral, em proveito próprio.

É correto afirmar que “X”
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1. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
– 2018) Observe a fi gura.

(https://planetabiologia.com/sistema-tegumentar-a-pe-
le-humana/. Adaptado)

A disposição das cristas e sulcos papilares que com-
põem os desenhos papilares é formada em qual camada 
da pele?

a) Hipoderme.
b) Derme.
c) Corpúsculo de Meissner.
d) Camada Muscular.
e) Epiderme.

2. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
– 2018) Nas cobaias, existem dois pares de alelos com se-
gregação independente, que condicionam, respectivamen-
te, o comprimento e a cor da pelagem. A pelagem longa 
e marrom é condicionada pelo genótipo duplo recessivo, 
enquanto as pelagens curta e preta são dominantes para 
esses fenótipos. O cruzamento entre um macho duplo he-
terozigoto e uma fêmea dupla recessiva, para esses alelos 
citados, deverá gerar

a) 1/2 de fi lhotes com pelagem curta e preta.
b) 1/3 de fi lhotes com pelagem curta e marrom.
c) 1/4 de fi lhotes com pelagem longa e preta.
d) 1/8 de fi lhotes com pelagem curta e marrom.
e) 1/16 de fi lhotes com pelagem longa e marrom.

3. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
– 2018) As fotografi as mostram nove etapas do desenvol-
vimento embrionário humano, desde o óvulo não fecunda-
do (1) até o estágio (9) em que ocorre a nidação no útero 
materno.

(www.laifi .com)

Com relação ao desenvolvimento ilustrado, é correto 
afi rmar que, na etapa

a) 8, ocorre a formação dos três tecidos embrionários: a 
endoderme, a mesoderme e a ectoderme.

b) 2, ocorre a fecundação com união dos 46 cromosso-
mos maternos com os 46 cromossomos paternos.

c) 9, ocorre a formação do tubo neural e do sistema ner-
voso, sendo por isso classifi cada como etapa de nêurula.

d) 6, ocorre a formação do blastocisto, etapa caracteri-
zada pela presença de uma cavidade embrionária.

e) 4, ocorre a formação de dois blastômeros, classifi ca-
dos como células-tronco totipotentes.

4. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
– 2018) As leveduras Saccharomyces cerevisiae são am-
plamente utilizadas na fabricação de pães e de bebidas al-
coólicas. Esses microrganismos promovem a fermentação, 
realizada por diversos tipos de fungos para obtenção de 
energia. No entanto, para que ocorra a via metabólica da 
fermentação, é necessário que a levedura

a) produza inicialmente o gás carbônico, molécula que 
será utilizada como reagente no processo fermentativo.

b) sintetize aminoácidos essenciais os quais serão poli-
merizados durante a síntese proteica da fermentação.

c) consuma no interior de suas mitocôndrias moléculas 
de glicose e de gás oxigênio para produção de ATP.

d) realize inicialmente a hidrólise das moléculas de açú-
cares por meio de enzimas específi cas.

e) libere gás oxigênio, o qual é responsável pela oxida-
ção das moléculas de açúcares que serão metabolizadas 
em álcool e gás carbônico.
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5. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
– 2018) Uma das semelhanças entre os processos de divi-
são celular mitótico e meiótico corresponde à existência da 
etapa anáfase em ambos. Porém, na meiose, ocorrem duas 
etapas anáfases, enquanto na mitose ocorre apenas uma 
etapa anáfase. Tal diferença é decorrente da

a) condensação cromossômica no início do processo 
que ocorre apenas na mitose.

b) existência de duas divisões consecutivas na meiose 
e de apenas uma divisão na mitose.

c) duplicação cromossômica no início do processo que 
ocorre apenas na meiose.

d) duplicação da ploidia celular ao fi nal do processo 
meiótico, enquanto na mitose tal ploidia se reduz.

e) formação de duas células fi lhas diploides na meiose 
e de quatro células fi lhas haploides na mitose.

6. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
– 2018) A fi gura ilustra uma possível sequência no processo 
evolutivo celular, a partir de um procarionte ancestral.

(www.cientic.com. Adaptado)

Tendo em vista o processo ilustrado e as características 
das células mais evoluídas atuais, é correto afi rmar que, ao 
longo do tempo, houve

a) desenvolvimento de membranas internas, assim 
como a internalização de estruturas energéticas.

b) surgimento espontâneo e abrupto de estruturas in-
ternas mais complexas, tais como o núcleo e as organelas.

c) modifi cações de estruturas já existentes, relaciona-
das à captação de luz, tais como as mitocôndrias.

d) a fagocitose e a pinocitose de organelas relaciona-
das à respiração, tais como os cloroplastos.

e) mutações genéticas responsáveis pela formação 
imediata dos cloroplastos e mitocôndrias.

7. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014) A 
coloração da pele humana é bastante variável, apresentan-
do inúmeras classifi cações com relação às muitas tonalida-
des manifestadas.

Tendo em vista os fatores relacionados à manifestação 
dos fenótipos existentes para a coloração da pele humana, 
é correto afi rmar que

a) a coloração da pele humana é um exemplo da intera-
ção de fatores ambientais, fi siológicos e genotípicos.

b) a luz solar altera o genótipo responsável pela produ-
ção de pigmentos cutâneos, alterando, portanto, o fenótipo 
manifestado.

c) a exposição ao sol estimula a produção do pigmento 
queratina, responsável pela coloração mais escura da pele.

d) o ambiente é um fator determinante no fenótipo ma-
nifestado apenas nas regiões intertropicais, mais expostas 
à incidência solar.

e) o albinismo é uma evidência do fenótipo branco ser 
condicionado por um genótipo dominante, independente do 
ambiente.

8. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014) 
Observe a fi gura de uma célula eucariótica.

As características presentes que permitem sua classifi -
cação como pertencente a um vegetal é a presença de

a) parede celular e cloroplasto.
b) mitocôndrias e vacúolo.
c) núcleo e nucléolo.
d) membrana celular e membrana nuclear.
e) complexo golgiense e ribossomos.

9. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014) No 
processo de garimpagem em rios brasileiros é utilizado o 
mercúrio para a formação de amálgamas com o ouro, faci-
litando assim a identifi cação desse metal precioso, junto às 
demais partículas de sedimentos existentes no rio.

Como o ponto de liquefação do mercúrio é menor que o 
do ouro, basta um maçarico para separar estes dois mine-
rais, obtendo assim o ouro puro.

Tais processos contaminam com esse metal pesado, 
tóxico para a maioria dos seres vivos, tanto a água dos rios 
como a atmosfera.

Uma maneira de se constatar uma eventual contamina-
ção ambiental por mercúrio é a análise bioquímica de pelos 
e penas de predadores de topo dos ecossistemas, em fun-
ção desse metal apresentar propriedade

a) biodegradável durante sua passagem pelo trato 
digestório.
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b) neurotóxica, afetando o funcionamento do sistema 
nervoso.

c) catalisadora de divisões mitóticas cancerígenas.
d) cumulativa nas células e tecidos dos organismos.
e) bloqueadora do processo da respiração celular.

10. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014) A 
fi gura ilustra parte do sistema cardiovascular humano. Po-
dem ser visualizados o coração e os vasos sanguíneos de 
grosso calibre, estando as artérias em cinza claro e as veias 
em cinza escuro.

Tendo em vista a fi siologia dos vasos sanguíneos, é 
correto afi rmar que a função exercida pelas

a) veias é conduzir sangue dos tecidos corpóreos de 
volta às cavidades inferiores do coração, sob baixa pressão.

b) artérias é conduzir sangue bombeado pelas cavida-
des inferiores do coração em direção aos tecidos corpóre-
os, sob alta pressão.

c) artérias é conduzir sangue dos tecidos corpóreos 
de volta às cavidades superiores do coração, sob baixa 
pressão.

d) veias é conduzir sangue bombeado pelas cavidades 
superiores do coração em direção aos tecidos corpóreos, 
sob alta pressão.

e) artérias e pelas veias é conduzir sangue, tanto para 
os tecidos corpóreos, como de volta ao coração, indepen-
dente da pressão ou das cavidades.

11. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014) 
Uma determinada raça de cães apresenta pelagem negra 
ou branca. Cruzando entre si indivíduos de pelagem bran-
ca, a prole será sempre branca. Cruzando entre si indivídu-
os de pelagem negra, pode ocorrer o nascimento de cães 
de pelagem negra ou branca.

Sabendo que essa característica é determinada por 
apenas um par de genes alelos autossômicos, é correto 
afi rmar que o nascimento de fi lhotes brancos, a partir de 
parentais negros, ocorre

a) pois a pelagem negra é recessiva.
b) quando os parentais são homozigotos.
c) quando os parentais são heterozigotos.
d) pois a pelagem branca é dominante.
e) pois os fi lhotes brancos são heterozigotos.

12. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014)
Observe as fi guras que ilustram seis diferentes grupos de 
seres vivos.

Os seres vivos ilustrados estão organizados

a) ilustrando a evolução biológica dos 6 Reinos de se-
res vivos ocorrida no planeta.

b) de acordo com a complexidade de sua organização 
celular.

c) em função do tipo celular presente e a forma de nu-
trição característica.
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d) em três Reinos de unicelulares e três Reinos de plu-
ricelulares com tecidos organizados.

e) em cinco Reinos de organismos celulares e um gru-
po de parasitas obrigatórios.

13. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014) 
O processo de evolução dos seres vivos ocorre por meio 
da seleção e da transmissão hereditária de características 
anatômicas, fisiológicas ou bioquímicas, que se mostram 
mais aptas à sobrevivência dos indivíduos em seu habitat.

Tendo em vista o neodarwinismo (teoria sintética da 
evolução), é correto afirmar que as características hereditá-
rias, transmitidas sexuadamente ao longo das gerações de 
organismos eucariontes, são

a) protegidas biologicamente para que não sofram qual-
quer alteração.

b) misturadas por meio da meiose, formação de game-
tas e fecundação.

c) expressadas sob um código genético que varia para 
cada espécie.

d) moléculas de proteínas contidas nos núcleos das cé-
lulas sexuais.

e) trechos de cromossomos formados por moléculas de 
DNA ou RNA.

14. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) Assinale a alternativa que apre-
senta, correta e respectivamente, uma forma considerada 
segura, que permite evitar doenças sexualmente transmis-
síveis, e duas dessas doenças.

a) Diafragma; gonorreia e HPV.
b) Vasectomia; cancro mole e hepatite B.
c) Laqueadura; herpes e HPV.
d) Camisinha; sífilis e aids.
e) DIU; hepatite e gonorreia.

15. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) A figura representa um importante 
órgão que atua na digestão humana.

(http://www.webmd.com)

A respeito do órgão destacado, é correto afirmar que 
ele

a) possui microvilosidades.
b) absorve todos os nutrientes.
c) digere principalmente o amido.
d) forma as fezes.
e) produz e secreta um ácido.

16. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) Os movimentos respiratórios de 
inspiração e expiração são controlados por uma região do 
sistema nervoso chamada

a) cerebelo.
b) substância branca.
c) bulbo.
d) córtex cerebral.
e) hipotálamo.

17. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) O sistema genital feminino é for-
mado pelos seguintes componentes:

a) ovários, tubas uterinas, útero e vagina.
b) epidídimo, útero, ovários e próstata.
c) epidídimo, útero, tubas uterinas e próstata.
d) ovários, canais deferentes, vagina e epidídimo.
e) vesícula seminal, vagina, ovários e útero.

18. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) O corpo humano é coordenado 
pelos diversos hormônios secretados por glândulas endó-
crinas. Uma delas é a suprarrenal, que produz e secreta a 
adrenalina. Esse hormônio pode provocar no corpo

a) dilatação dos vasos sanguíneos da pele.
b) aumento no ritmo cardíaco.
c) aumento no estado de sonolência.
d) redução da concentração de glicose no sangue.
e) redução na frequência dos movimentos respiratórios.

19. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) São exemplos de doenças passí-
veis de vacinação:

a) doença de Chagas e amarelão.
b) malária e conjuntivite.
c) dengue e teníase.
d) aids e catapora.
e) febre amarela e gripe.

20. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) A ureia, um tipo de excreta nitro-
genada, é produzida e lançada no sangue e passa por uma 
sequência de órgãos até sair do corpo humano. A sequên-
cia de órgãos do sistema urinário pelos quais a ureia deve 
passar é:
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a) rim → ureter → bexiga → uretra.
b) uretra → bexiga → rim → ureter.
c) rim → uretra → ureter → bexiga.
d) bexiga → ureter → rim → uretra.
e) bexiga → ureter → uretra → rim.

21. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) A respeito da circulação humana, 
é correto afirmar que

a) as contrações e relaxamentos do coração são origi-
nados por suas valvas internas.

b) o sangue que sai do ventrículo direito segue direta-
mente para a artéria aorta.

c) o sangue contido nas veias cavas desemboca direta-
mente no ventrículo esquerdo.

d) nas câmaras cardíacas localizadas no lado esquerdo 
circula apenas sangue arterial.

e) no interior das veias circula apenas sangue venoso, 
e nas artérias, apenas sangue arterial.

22. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) Escoliose, lordose e cifose são 
alguns tipos de problemas que podem ocorrer

a) nas articulações dos braços.
b) no intestino delgado.
c) no coração.
d) na coluna vertebral.
e) na pele.

23. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) A pele é formada pela epiderme 
e derme. A epiderme é a região mais externa da pele e é 
formada por células achatadas, sendo que as mais superfi-
ciais, quando morrem, formam camadas de queratina, que 
atuam

a) como barreira elétrica.
b) como lubrificante.
c) reduzindo a desidratação
d) na captação de sensações de pressão.
e) na reserva de energia.

24. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) A figura representa um tipo de 
plano de divisão do corpo humano.

O plano de divisão é o

a) transverso.
b) sagital.
c) dorsal.
d) ventral.
e) frontal.

25. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) Considere a sequência que indica 
os níveis de organização biológica: molécula → organela 
→X→ tecido → órgão →Y→ organismo. Os níveis de orga-
nização indicados porXeYsão, respectivamente,

a) sistema e átomo.
b) população e comunidade.
c) átomo e população.
d) comunidade e célula.
e) célula e sistema.

26. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) Baleias, cachalotes, orcas, gol-
finhos e botos são os principais exemplos de mamíferos 
aquáticos. Embora estejam nesse ambiente, possuem mui-
tas semelhanças com os mamíferos terrestres. Dentre es-
sas semelhanças, é correto citar:

a) respiração pulmonar e glândulas mamárias.
b) nadadeiras e respiração cutânea.
c) moela e osso esterno em quilha.
d) respiração branquial e glândulas mamárias.
e) respiração branquial e placenta.
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CRIMINOLOGIA

1. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) No que concerne às Escolas Penais, é correto afir-
mar que a

a) “Positiva” entende que o crime deriva de circuns-
tâncias biológicas ou sociais, tendo sido defendida por 
Feuerbach.

b) “Clássica” funda-se no livre-arbítrio e tem em Carrara 
um de seus maiores expoentes.

c) “Lombrosiana” acredita que o homem é racional e 
nasce livre, sendo o crime fruto de uma escolha errada, 
concepção hipotetizada por Lombroso e também por Ferri.

d) “Clássica” entende que a pena é medida profilática, 
de cura, pensamento difundido por Carmignani.

e) “Positiva” nasce em contraposição às ideias de Lom-
broso, defende o naturalismo-racional e tem em Garofalo 
um de seus doutrinadores.

2. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Assinale a alternativa correta sobre o atual estágio de de-
senvolvimento dos estudos criminológicos, em relação ao 
conceito de prevenção da infração penal e ao respeito ao 
Estado Democrático de Direito.

a) Não há evidências ou estudos que demonstrem que 
investimentos tecnológicos nas polícias contribuem para a 
redução dos crimes.

b) Não há evidências ou estudos que demonstrem que 
o aumento do número de esclarecimento de crimes e pri-
sões contribuiu para a redução dos crimes.

c) Campanhas de orientação às vítimas de crimes se-
xuais com o objetivo de que denunciem os agressores aca-
bam por aumentar a vulnerabilidade das vítimas.

d) As mortes decorrentes de oposição à intervenção 
policial não devem ser equiparadas aos homicídios dolosos 
em geral para fins criminológicos, em virtude de relaciona-
rem-se a condicionantes criminais diversas.

e) Medidas destinadas a priorizar atendimento policial a 
determinados tipos de crimes ou vítimas em decorrência da 
gravidade ou vulnerabilidade não devem ser adotadas sob 
pena de violação à igualdade de todos perante a lei.

3. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) A 
instalação, na cidade de São Paulo, de câmeras de video-
monitoramento que possuem a funcionalidade de leitura de 
placas de veículos e cruzamento com banco de dados cri-
minais, com o objetivo de identificar veículos utilizados ou 
que foram objeto da prática de crimes pode ser definida, no 
âmbito do conceito de Estado Democrático de Direito e dos 
modernos conceitos de prevenção criminal do crime, como 
uma medida prioritariamente de prevenção

a) secundária.
b) básica.
c) quaternária.
d) terciária.
e) primária.

4. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente tipos ou 
definições de vítimas, nos termos propostos por Benjamin 
Mendelsohn.

a) Vítima depressiva, Vítima indefesa; Vítima falsa; Víti-
ma imune; e Vítima reincidente.

b) Vítima isolada; Vítima por proximidade; Vítima 
com ânimo de lucro; Vítima com ânsia de viver; e Vítima 
agressiva.

c) Vítima sem valor; Vítima pelo estado emocional; Ví-
tima perverse; Vítima alcoólatra; e Vítima por mudança da 
fase de existência.

d) Vítima que se converte em autor; Vítima propensa; 
Vítima da natureza; Vítima resistente; e Vítima reincidente.

e) Vítima completamente inocente ou vítima ideal; Víti-
ma de culpabilidade menor ou por ignorância; Vítima volun-
tária ou tão culpada quanto o infrator; Vítima mais culpada 
que o infrator; e Vítima unicamente culpada.

5. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos estu-
dos desenvolvidos no âmbito da vitimologia.

a) Os estudos, as teorias e as classificações desenvol-
vidos no âmbito da vitimologia demonstram que a conduta 
da vítima não pode ser indicada como fator que, de algum 
modo, contribui para a prática do crime.

b) Uma das grandes contribuições do atual estágio de 
desenvolvimento da vitimologia foi demonstrar que o fêno-
meno da subnotificação é um mito e praticamente insignifi-
cante em termos quantitativos.

c) O aumento do número de crimes investigados 
e processados pode ocasionar uma maior vitimização 
secundária.

d) O preconceito posterior à prática do crime que recai 
sobre a vítima, em crimes sexuais, por parte da sociedade 
em geral e que contribui para a subnotificação deste tipo de 
crime é denominado de vitimização primária.

e) Pesquisas de vitimização devem, paulatinamente, 
substituir os indicadores criminais baseados em registros 
de crimes.

6. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
A ausência de utilitarismo da ação, a malícia da conduta e 
seu respectivo negativismo são fatores associados à teoria 
sociológica da criminalidade denominada como

a) Subcultura Delinquente.
b) Anomia
c) Teoria Ecológica do Crime.
d) Labeling approachou “etiquetamento”.
e) Associação Diferencial.



132

APOSTILAS OPÇÃO A Sua Melhor Opção em Concursos Públicos

Criminologia A Opção Certa Para a Sua Realização

7. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
A teoria sociológica da criminalidade que teve, entre seus 
principais autores, Émile Durkheim e Robert Merton é co-
nhecidamente denominada na criminologia como

a) Escola de Chicago.
b) Teoria Ecológica do Crime.
c) Labeling approachou “etiquetamento”.
d) Associação Diferencial.
e) Anomia.

8. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) O 
comportamento criminal é aprendido, mediante a interação 
com outras pessoas, resultante de um processo de comuni-
cação, ou seja, o crime não pode ser definido simplesmente 
como disfunção ou inadaptação de pessoas de classes me-
nos favorecidas, não sendo exclusividade destas.

Trata-se, nesse texto, da ideia que é base da teoria so-
ciológica da criminalidade surgida em um ambiente pós-Pri-
meira Guerra Mundial e denominada como

a) Anomia.
b) Teoria Ecológica do Crime.
c) Associação Diferencial.
d) Subcultura Delinquente.
e) Labeling approachou “etiquetamento”.

9. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Os conceitos básicos de “desorganização social” e de “áre-
as de delinquência” são desenvolvidos e relacionados com 
o fenômeno criminal de modo preponderante, por meio da 
teoria sociológica da criminalidade, denominada como

a) Escola de Chicago.
b) Subcultura Delinquente.
c) Associação Diferencial.
d) Anomia.
e) Labeling approachou “etiquetamento”.

10. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Em relação ao método da criminologia, é correto afirmar que

a) em razão do volume de dados, a criminologia foca 
suas análises em metodologias quantitativas, reservando 
às ciências jurídicas as metodologias que têm por base 
análises qualitativas.

b) o método empírico dominou a fase inicial e pré-cien-
tífica da criminologia, cedendo espaço posteriormente ao 
método dogmático e descritivo, que melhor se adequa à 
fase científica e ao reconhecimento da criminologia como 
ciência autônoma.

c) o método dedutivo é priorizado na criminologia por 
respeito à cientificidade deste ramo do saber.

d) o método empírico tem protagonismo, por tratar-se a 
criminologia de uma ciência do ser.

e) as premissas dogmáticas norteiam as diversas linhas 
e pensamentos criminológicos de modo que se permita a 
sistematização do conhecimento.

11. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Em relação ao conceito e aos objetos de estudo da crimino-
logia, é correto afirmar que

a) a criminologia é o ramo das ciências criminais que de-
fine as infrações penais (crimes e contravenções) e comina 
as respectivas sanções (penas e medidas de segurança).

b) a criminologia extrapola a análise do controle social 
formal do crime, preocupando-se também com os sistemas 
informais, e, sob um ponto de vista crítico, pode até mesmo 
defender a extinção de alguns crimes para determinadas 
condutas.

c) após os inúmeros equívocos e abusos cometidos 
a partir das visões lombrosianas, a criminologia moderna 
afastou-se do estudo sobre o criminoso, pois funda-se em 
conceitos democráticos e respeita os direitos fundamentais 
da pessoa humana.

d) o estudo do crime por parte da criminologia tem por 
objetivo principal a análise de seus elementos objetivos e 
subjetivos indispensáveis à tipificação penal

e) a preocupação com o estudo da vítima motivou a 
criação da criminologia como ciência autônoma, sendo 
este, por consequência, seu primeiro objeto de estudo.

12. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Assinale a alternativa que apre-
senta um exemplo de política de prevenção criminal priori-
tariamente terciária.

a) Previsão do direito do condenado de abreviar o tem-
po imposto em sua sentença penal, mediante trabalho, es-
tudo ou leitura.

b) Instalação de câmeras de videomonitoramento em 
um estabelecimento que foi alvo de diversos roubos.

c) Melhoria na regulação do sistema financeiro para 
prevenção às práticas de lavagem de dinheiro.

d) Programas de educação aos jovens para prevenção 
ao uso de drogas.

e) Instalação de iluminação pública em locais com alto 
índice de criminalidade.

13. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Assinale a alternativa correta no 
que diz respeito à classificação dos tipos de vítimas segun-
do Hans Von Henting.

a) Vítima com ânsia de viver– denomina-se assim 
aquela que, sob o pretexto de que a persecução judicial lhe 
causaria maiores danos do que o próprio sofrimento resul-
tante da ação criminosa, acaba deixando de processar o 
autor do delito. São vistos tais comportamentos geralmente 
nos roubos ocorridos nas ruas, nos crimes sexuais e nas 
chantagens.

b) Vítima imune– é considerada dessa forma a pessoa 
que, em decorrência de seu cargo, função, ou algum tipo de 
prestígio na sociedade em que vive, acredita que não está 
sujeita a qualquer tipo de ação delituosa que possa trans-
formá-la em vítima. Um exemplo é o padre.
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c) Vítima falsa– é taxada dessa forma a vítima que, 
pela cobiça, pelo anseio de se enriquecer de maneira rá-
pida ou fácil, acaba sendo ludibriada por estelionatários ou 
vigaristas.

d) Vítima que se converte em autor– denomina-se as-
sim a vítima que, por não aceitar ser agredida pelo autor, 
reage e passa a agredi-lo da mesma forma, sempre em sua 
defesa ou em defesa de outrem, ou também no caso de 
cumprimento do dever. Nessa situação, há sempre a dispo-
sição da vítima em lutar com o autor.

e) Vítima da natureza– denomina-se assim a pessoa 
que possui uma tendência natural de se tornar vítima. Isso 
pode decorrer da personalidade deprimida, desenfreada, li-
bertina ou aflita da pessoa, sendo que esses tipos de perso-
nalidade podem de algum modo contribuir com o criminoso.

14. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Segundo a teoria sociológica da 
criminalidade denominada associação diferencial, é correto 
afirmar que

a) é o grau de autocontrole apresentado por um indi-
víduo que irá determinar sua maior ou menor propensão 
ao crime, autocontrole esse que é adquirido por meio da 
socialização familiar.

b) nos termos propostos por Sutherland, a conduta cri-
minosa não é algo anormal, não é sinal de uma personali-
dade imatura, de um deficit de inteligência, antes é um com-
portamento adquirido por meio do aprendizado que resulta 
da socialização num determinado meio social.

c) a tensão entre as metas socioculturais recomenda-
das pelo sistema social e as reais condições de alcançá-las 
pelos meios legítimos, sobretudo para certos indivíduos, 
cria um rompimento por meio do qual as normas sociais en-
tram em conflito com os valores de um indivíduo ou de uma 
subcultura exigindo um comportamento ilegal para alcance 
do fim legítimo.

d) diferentes atos criminosos são intercambiáveis, 
porque estes mostram as mesmas características como o 
imediatismo e o baixo grau de esforço. Assim, as diferen-
ças entre crimes instrumentais e expressivos, ou entre cri-
mes violentos e crimes não coercitivos, “são sem sentido e 
enganosas”.

e) as diferenças de aspirações individuais e os meios 
disponíveis, as oportunidades bloqueadas e a privação re-
lativa são fatores que, articulados, ocasionam a prática de 
crimes.

15. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Assinale a alternativa correta em 
relação ao método da criminologia.

a) A criminologia utiliza um método lógico, abstrato e 
dedutivo.

b) A criminologia limita interessadamente a realidade 
criminal (da qual, por certo, só tem uma imagem fragmen-
tada e seletiva), observando-a sempre sob o prisma do mo-
delo típico estabelecido na norma jurídica.

c) A criminologia analisa dados e induz as correspon-
dentes conclusões, porém suas hipóteses se verificam – e 
se reforçam – sempre por força dos fatos que prevalecem 
sobre os argumentos puramente subjetivos.

d) A criminologia utiliza como método a ordenação e 
a orientação de suas conclusões com apoio em uma série 
de critérios axiológicos (valorativos) fundados no dever-ser.

e) O método básico da criminologia é o dogmático; e 
seu proceder, o dedutivo sistemático.

16. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP – 2018) O saber criminológico, no Estado Democráti-
co de Direito, tem por objetivo evitar a ocorrência do delito; 
portanto, são aspectos importantes de prevenção terciária

a) o policiamento, a assistência social e o conselho 
tutelar.

b) a educação, a religião e o lazer.
c) a laborterapia, a liberdade assistida e a prestação de 

serviços comunitários.
d) as posturas municipais, a classificação etária dos 

programas televisivos e o civismo.
e) a cultura, a qualidade de vida e o trabalho.

17. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP – 2018) Na questão, assinale a alternativa contendo 
a informação que preenche corretamente a lacuna.

A _______ é a autorrecriminação da vítima pela ocor-
rência do crime contra si, buscando razões que, possivel-
mente, tornaram-na responsável pelo delito.

a) sobrevitimização
b) vitimização primária
c) vitimização secundária
d) vitimização terciária
e) heterovitimização

18. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP – 2018) Na questão, assinale a alternativa contendo 
a informação que preenche corretamente a lacuna.

A teoria _______ considera que o crime é um fenôme-
no natural da vida em sociedade; todavia, sua ocorrência 
deve ser tolerada, mediante estabelecimento de limites ra-
zoáveis, sob pena de subverter a ordem pública, os valores 
cultuados pela sociedade e o sistema normativo vigente.

a) da associação diferencial
b) do etiquetamento oulabelling approach
c) behaviorista
d) da anomia
e) da subcultura delinquente
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19. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP – 2018) A polícia, o ministério público, o poder judici-
ário e o sistema penitenciário são instituições encarregadas 
de exercer o controle social

a) primário.
b) formal.
c) informal.
d) terciário.
e) secundário.

20. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP – 2018) Segundo a doutrina dominante, Criminologia 
é uma ciência que se serve do método

a) lógico abstrato.
b) dogmático.
c) normativo.
d) empírico.
e) dedutivo.

21. (PC-SP – AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES 
POLICIAL – VUNESP – 2018) É correto afirmar que as me-
didas voltadas à população carcerária, com caráter punitivo 
e com desiderato na recuperação do recluso para evitar, por 
meio da ressocialização, sua reincidência,

a) integram a prevenção primária, atacando a raiz do 
conflito e visando à recuperação do criminoso, diminuindo-
-se os indicadores criminais.

b) são relevantes para a criminologia, impactando na di-
minuição dos indicadores criminais, entretanto não podem 
ser consideradas como medidas de prevenção.

c) são relevantes para a criminologia e integram a pre-
venção terciária, visando à recuperação do criminoso.

d) são relevantes para a criminologia, atacando a raiz 
do conflito e visando à recuperação do criminoso, entretanto 
não podem ser consideradas como medidas de prevenção.

e) são relevantes para a vitimologia, atacando a raiz do 
conflito e visando à recuperação do criminoso, entretanto 
não podem ser consideradas como medidas de prevenção.

22. (PC-SP – AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES 
POLICIAL – VUNESP – 2018) Na classificação de Ben-
jamin Mendelsohn, avítima imagináriaé considerada uma 
vítima

a) mais culpada que o infrator.
b) voluntária ou tão culpada quanto o infrator.
c) completamente inocente ou ideal.
d) unicamente culpada.
e) de culpabilidade menor ou por ignorância.

23. (PC-SP – AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES 
POLICIAL – VUNESP – 2018) É correto afirmar que o con-
trole social formal é representado, entre outras, pelas se-
guintes instâncias:

a) Igreja, Família e Opinião Pública.

b) Escola, Igreja e Polícia.
c) Forças Armadas, Polícia e Escola.
d) Polícia, Forças Armadas e Ministério Público.
e) Família, Escola e Ministério Público.

24. (PC-SP – AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES 
POLICIAL – VUNESP – 2018) Assinale a alternativa correta 
no que diz respeito à vitimologia.

a) Na década de 80 do século XX, a ONU promulgou 
um dos principais diplomas internacionais no que diz res-
peito aos direitos das vítimas.

b) Vitimização terciária é definida como o resultado dos 
obstáculos e sofrimentos vivenciados pela vítima, em de-
corrência dos procedimentos legais da persecução penal 
desenvolvida pelo Estado.

c) No Brasil, a vitimologia é sistematizada por autores 
nacionais a partir da década de 30 do século XX, ajudando 
a nortear a elaboração do Código Penal de 1940.

d) Vitimização secundária é definida como o resultado 
da agressão infligida à vítima pelo autor do crime.

e) O termo “vitimologia” foi cunhado na década de 20 do 
século XX, ao término da primeira guerra mundial.

25. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) A atuação da polícia judiciária ao investigar 
e prender infratores acaba por contribuir com a inserção do 
infrator no sistema de justiça criminal, inserindo-o em uma 
“espiral” que o impedirá de retornar à situação anterior sen-
do, para sempre, definido como criminoso.

Essa afirmação se relaciona, preponderantemente, 
com qual teoria sociológica da criminalidade?

a) Janelas quebradas.
b) Etiquetamento Social.
c) Anomia.
d) Subcultura.
e) Ecológica do crime.

26. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) O objeto de estudo da Criminologia que mais 
traduz a função exercida pela polícia judiciária é

a) a vítima.
b) o criminoso.
c) o autor do fato.
d) o crime.
e) o controle social.

27. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) Assinale a alternativa que concilia os princí-
pios do Estado Democrático de Direito com a necessidade 
de prevenção da infração penal, sob a ótica do atual pensa-
mento criminológico.

a) A violação aos direitos fundamentais do preso, 
ainda que com a intenção de prevenir crimes, acaba por 
provocá-los.
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b) A pena indeterminada em abstrato e aplicada de 
acordo com a gravidade em concreto do fato, a livre cri-
tério de cada juiz, é mais eficaz em termos de prevenção 
criminal.

c) A superlotação carcerária demonstra umdeficitde 
aplicação da Lei de Execução Penal, contudo pode até con-
tribuir para a prevenção de infrações penais.

d) A conduta do policial que, em legítima defesa própria 
ou de terceiros, provoca a morte de alguém que se opôs a 
uma intervenção legal deve ser equiparada aos crimes de 
homicídios a fim de que seja destacada a letalidade policial.

e) Os limites impostos pelos direitos fundamentais na 
investigação do crime são obrigatórios nos termos consti-
tucionais, mas reduzem a eficácia da prevenção criminal.

28. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) Com relação às classificações de vítimas, 
apresentadas por Benjamim Mendelsohn, em relação aos 
estudos de vitimologia,

a) vítima resistente é aquela que concorre para a pro-
dução do resultado.

b) vítima ideal é aquela que contribui, de alguma forma, 
para o resultado danoso.

c) vítima como única culpada pode ser exemplificada 
pelo indivíduo embriagado que atravessa avenida movi-
mentada vindo a falecer atropelado.

d) vítima por ignorância é aquela que não tem nenhuma 
participação no evento criminoso.

e) vítima completamente inocente é aquela cuja par-
ticipação ativa é imprescindível para a caracterização do 
crime.

29. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) Com relação às teorias sociológicas da cri-
minalidade, é correto afirmar que

a) a teoria do autocontrole sustenta que as falhas ou 
negligências na educação em casa, familiar não são causas 
preponderantes do crime.

b) a teoria da anomia vê o delito como um fenômeno 
normal da sociedade e não como algo necessariamente 
ruim.

c) a teoria da associação diferencial foi a primeira a re-
futar a existência dos crimes de colarinho branco.

d) a teoria da anomia estabelece que a conduta criminal 
é algo que se aprende.

e) a teoria da associação diferencial defende que os 
indivíduos adquirem (ou não) a capacidade de controle da 
impulsividade e imediatismo (autocontrole) por meio da so-
cialização familiar.

30. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) Assinale a alternativa correta em relação ao 
conceito, método, objeto ou finalidade da Criminologia.

a) Por ser uma categoria jurídica, o crime não é objeto 
de estudo da Criminologia, que se ocupa de seus efeitos.

b) A finalidade precípua da Criminologia é fundamentar 
a tipificação criminal das condutas e as respectivas penas.

c) Criminologia é uma ciência auxiliar do Direito Penal 
e a ele se circunscreve, visto ocupar-se das consequências 
dele decorrentes.

d) A vítima, primeiro objeto a ser estudado pela Crimi-
nologia, deixou de ser interesse dessa ciência a partir do 
surgimento da vitimologia.

e) Uma das finalidades da Criminologia, no seu atual 
estágio de desenvolvimento, é questionar a própria existên-
cia de alguns tipos de crimes.

31. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) É correto afirmar que a Polícia Civil é uma

a) Polícia Administrativa, que integra o controle social 
formal.

b) Polícia Administrativa, que integra o controle social 
formal e informal.

c) Polícia Judiciária, que não integra o controle social.
d) Polícia Judiciária, que integra o controle social formal.
e) Polícia Judiciária, que integra o controle social 

informal.

32. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VUNESP 
– 2018) Com relação à criminologia no Estado Democrático 
de Direito, é correto afirmar que as políticas públicas de Se-
gurança Pública devem

a) primar pela repressão ao crime e pelo combate à 
corrupção.

b) priorizar a prevenção criminal integralizada com to-
dos os entes federativos.

c) priorizar a prevenção criminal terciária e a repressão 
ao crime organizado.

d) primar pela repressão criminal integralizada com to-
dos os entes federativos.

e) primar pela repressão ao crime e pelo controle social.

33. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VUNESP 
– 2018) É correto afirmar que os programas de apoio, de 
controle de meios de comunicação, de ordenação urbana 
estão inseridos como medidas de prevenção.

a) secundária.
b) primária.
c) imediata.
d) terciária.
e) controlada.

34. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) É correto afirmar que a liberdade assistida e 
a prestação de serviços comunitários pelos criminosos es-
tão inseridas como medidas de prevenção

a) primária.
b) imediata.
c) controlada.
d) secundária.
e) terciária.



MEDICINA LEGAL



145

APOSTILAS OPÇÃO A Sua Melhor Opção em Concursos Públicos

A Opção Certa Para a Sua RealizaçãoMedicina Legal

MEDICINA LEGAL

1. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 2018) Com relação à traumatologia médico-legal, a diferença 
conceitual entre degola (decapitação) e esgorjamento reside

a) na separação total da cabeça do restante do corpo na degola, sendo a lesão sempre profunda.
b) no instrumento utilizado, sendo cortante na degola e cortante e contundente no esgorjamento.
c) no instrumento utilizado. Cortante na decapitação e contundente no esgorjamento.
d) na localização da lesão, sendo a degola posterior ao pescoço e o esgorjamento anterior ou lateral.
e) na localização da lesão, sendo a degola lateral e o esgorjamento anterior.

2. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 2018) A putrefação é o processo de decomposição da matéria 
orgânica por bactérias e pela fauna macroscópica, sendo um fenômeno destrutivo e transformativo, que acaba por devol-
vê-la à condição de matéria inorgânica. Alguns fatores podem infl uir e alterar esse processo, dentre eles a temperatura 
ambiente. Podemos então afi rmar corretamente que temperaturas:

a) abaixo de 5 graus celsius aceleram o processo.
b) abaixo de zero grau celsius tendem a conservar indefi nidamente o corpo.
c) entre 5 e 10 graus celsius tendem a conservar indefi nidamente o corpo.
d) acima de 25 graus celsius não aceleram o processo.
e) entre 10 e 15 graus celsius tendem a conservar o cadáver por cerca de 48 horas.

3. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 2018) Ainda em relação à rigidez cadavérica, a fi gura representa 
a ligação entre a actína e a miosina II, importantes no processo de contratura muscular, consequentemente no processo 
derigor mortis.

Assinale a alternativa correta.

a) A fi gura I representa a fase de relaxamento, que necessita de DNA nesse processo e corresponde ao religamento 
entre as duas moléculas.
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b) A figura II representa a fase de relaxamento, que 
necessita de GUANINA nesse processo e corresponde à 
dissolução do citosol.

c) A figura II representa a fase de relaxamento, que ne-
cessita de ATP nesse processo e corresponde ao desliga-
mento das duas moléculas.

d) A figura I representa a fase de relaxamento, que ne-
cessita de DNA nesse processo e corresponde ao desliga-
mento entre as duas moléculas.

e) A figura I representa a fase de relaxamento, que ne-
cessita de ATP nesse processo e corresponde ao religa-
mento entre as duas moléculas.

4. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) De modo geral, nos casos de morte de causa desco-
nhecida, o cadáver deve ser encaminhado para o IML (Ins-
tituto Médico Legal) ou para o SVO (Serviço de Verificação 
de Óbitos) respectivamente, quando a morte for decorrente 
de

a) acidente de trânsito – suicídio.
b) causa natural sem assistência médica – acidente de 

trânsito.
c) homicídio – suicídio.
d) suicídio – morte natural ou suspeita sem assistência 

médica.
e) causa externa ou morte suspeita – morte natural sem 

assistência médica.

5. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP - 
2018) São os 3 fenômenos abióticos mediatos que ocorrem 
progressivamente após a morte. Algor (resfriamento), livor 
(manchas de hipóstase) e rigor (rigidez cadavérica). Des-
tes, a rigidez generalizada pode ser observada

a) somente após 48 horas do óbito.
b) entre 8 e 24 horas após o óbito.
c) entre 1 e 2 horas do óbito.
d) entre 4 e 6 horas após o óbito.
e) entre 24 e 48 horas após o óbito.

6. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP - 2018) Necropapiloscopia, por definição, 
refere-se

a) às técnicas de classificação do sistema de Vucetich.
b) à leitura de minúcias empregadas na pesquisa 

dactiloscópica.
c) à dactiloscopia aplicada para a identificaçãopost 

mortem.
d) à identificação que sucede à cremação.
e) ao processo de reconhecimento de cadáveres por 

familiares.

7. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP - 2018) O sistema utilizado para análise, 
classificação, identificação e arquivamento das impressões 
digitais utilizando todos os dactilogramas de um indivíduo é 
chamado de sistema

a) infradactilar.
b) autodactilar.
c) de arquivo.
d) monodactilar
e) decadactilar.

8. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP - 2018) Entre os fenômenos transformati-
vos conservadores, possíveis de ocorrer no cadáver, a mu-
mificação, geralmente, requer que o corpo encontre-se em

a) local seco, com alta temperatura e bem ventilado.
b) solo arenoso, úmido e com alta temperatura.
c) local úmido, com baixa temperatura e pouco ventilado.
d) solo argiloso, úmido e pouco ventilado.
e) local seco, com baixa temperatura e bem ventilado.

9. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP - 2018) Após o exame necroscópico do 
corpo de uma pessoa que faleceu de causa violenta, o do-
cumento, no Instituto Médico Legal, assinado pelo médico 
legista, que permitirá que o corpo possa ser sepultado ou 
inumado, denomina-se

a) relatório de óbito.
b) laudo de óbito.
c) certidão de óbito.
d) atestado de óbito.
e) notificação de óbito.

10. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP - 2018) Na análise de uma ossada huma-
na pelo antropólogo forense, com a finalidade de identifi-
cação de um indivíduo, características do crânio poderão 
contribuir para predizer, principalmente, o(s) seguinte(s) 
parâmetro(s):

a) idade e altura.
b) somente sexo.
c) sexo e altura.
d) somente idade.
e) sexo e idade.

11. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA PO-
LICIAL – VUNESP - 2018) Toda perícia médico-legal se 
materializa por meio da emissão de um documento deno-
minado laudo pericial. A parte do laudo, minudente, porme-
norizada, detalhada e que dá embasamento à prova pericial 
é denominada

a) preâmbulo.
b) discussão.
c) conclusão.
d) descrição.
e) histórico.
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12. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP - 2018) a fórmula E4343/I4242, o número 4 repre-
senta o tipo fundamental

a) presilha interna.
b) arco plano.
c) presilha externa.
d) arco ganchoso.
e) verticilo.

13. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP - 2018) O sistema datiloscópico [...] foi introduzido 
na medicina legal brasileira por volta de 1903, representan-
do uma verdadeira mudança nos métodos de identificação, 
ante sua praticidade, simplicidade, eficiência e segurança 
nos resultados [...].

(https://fezanella.jusbrasil.com.br/. Adaptado)

O sistema mencionado no texto refere-se ao sistema 
criado por

a) Ricardo Gumbleton Daunt.
b) Rodrigues Alves.
c) Marcello Malpighi.
d) Eduardo Ramos.
e) Juan Vucetich.

14. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
- 2018) Impressões digitais (cristas epidérmicas) têm sido 
usadas como um meio de identificação há mais de 2000 
anos. Elas também foram extensivamente estudadas cien-
tificamente por antropólogos e biólogos. No entanto, apesar 
de todo o conhecimento empírico e experimental, nenhuma 
explicação amplamente aceita para o desenvolvimento das 
cristas epidérmicas nos dedos, palmas das mãos e plantas 
dos pés ainda emergiu. [...].

(Kücken M, Newell AC. J Theor Biol.Fingerprintforma-
tion. 2005)

O momento em que se dá a completa formação das 
impressões digitais é

a) em torno dos 6 meses de gestação.
b) nos 3 primeiros meses de vida após o nascimento.
c) por ocasião do trabalho de parto.
d) 3 semanas após o nascimento.
e) imediatamente após a fertilização.

15. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP - 2018) As técnicas de identificação criminal usadas 
hoje pelas forças policiais americanas estão enraizadas na 
ciência da antropometria, que se concentra na medição e 
registro meticulosos de diferentes partes e componentes do 
corpo humano. Geralmente, a aplicação da lei no final do 
séc. XIX e início do séc. XX acreditava que cada indivíduo 
possuía uma combinação única de medidas de diferentes 
partes do corpo, e a comparação dessas medidas poderia 
ser usada para distinguir os indivíduos.

(nleomf.org/museum/News/november-2011.Adaptado)

O criminologista que primeiro desenvolveu esse siste-
ma antropométrico foi

a) Cesare Lombroso.
b) Alphonse Bertillon.
c) Marcello Malpighi.
d) Juan Vucetich.
e) Enrico Ferri.

16. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
- 2018) No incêndio e desabamento de um prédio, algumas 
vítimas tiveram seus corpos fragmentados e carbonizados. 
Considerando-se os recursos utilizados pela odontologia 
legal para a identificação de indivíduos, é correto afirmar:

a) os exames imaginológicos dentais geralmente não 
auxiliam na identificação.

b) são necessários pelo menos 12 pontos dentais de 
coincidência para a identificação.

c) a identificação pela análise da arcada dental tem 
pouca contribuição diagnóstica.

d) se a vítima for criança, a análise dentária para esti-
mativa da faixa etária tem pouco valor.

e) componentes dentais como esmalte, dentina e ce-
mento podem resistir a altas temperaturas.

17. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
- 2018) No exame antropológico forense de uma ossada hu-
mana completa, correspondente a um indivíduo adulto, com 
finalidade de definir altura e sexo, os ossos mais indicados 
para essa análise são, respectivamente:

a) crânio e úmero.
b) fêmur e clavícula.
c) fêmur e pelve.
d) clavícula e rádio.
e) crânio e fíbula.

18. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
- 2018) Como resultado do processo natural da putrefação 
do corpo após a morte, em determinada fase, ocorre uma 
dissolução dos tecidos, por ação conjunta de microrganis-
mos e fauna cadavérica, a qual é composta de larvas e in-
setos. Esse fenômeno ocorre na fase:

a) esqueletização.
b) cromática.
c) mumificação.
d) coliquativa.
e) enfisematosa.

19. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP - 2018) Em um exame necroscópico, o médico legis-
ta observou na região posterior da perna direita uma lesão 
arroxeada, com presença de infiltração hemática nas ma-
lhas do tecido decorrente de ruptura de vaso sanguíneo. 
Dessa análise, é correto afirmar que se trata de

a) equimose e a lesão é pós-mortal.
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b) equimose e a lesão é vital.
c) livor (ou hipóstase) cadavérico móvel.
d) hematoma e a lesão é vital.
e) livor (ou hipóstase) cadavérico fixo.

20. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP - 2018) Um eminente médico e professor de medici-
na legal de renomada universidade recebeu uma consulta 
sobre determinado assunto de sua especialidade. Portanto, 
ao responder por escrito, objetivando esclarecer dúvidas 
existentes em um relatório médico legal, ele emitirá um do-
cumento denominado:

a) Parecer.
b) Declaração.
c) Atestado.
d) Comunicação.
e) Auto.

21. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
- 2014) A expulsão de um concepto do útero materno, com 
menos de 20 semanas de gestação, devido à presença de 
um leiomioma uterino, é considerada um aborto

a) eugênico.
b) econômico.
c) espontâneo.
d) acidental.
e) terapêutico.

22. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP - 2014) É 
considerada um fenômeno cadavérico transformativo des-
trutivo a

a) saponificação.
b) calcificação.
c) corificação.
d) putrefação.
e) mumificação.

23. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP - 2014) 
Homem de 25 anos de idade, internado na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), em coma há 5 meses por trauma cra-
niencefálico secundário a atropelamento, morre por trom-
boembolia pulmonar decorrente da estase sanguínea pela 
imobilidade prolongada.

A natureza da morte e a instituição que deverá emitir a 
declaração de óbito são, respectivamente:

a) violenta; Instituto Médico Legal.
b) natural; Instituto Médico Legal.
c) violenta; hospital de internação.
d) natural; Serviço de Verificação de Óbitos.
e) violenta; Serviço de Verificação de Óbitos.

24. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP 
- 2014) A técnica de identificação de criminosos, desen-
volvida por Alphonse Bertillon, em 1882, que consiste na 

análise do conjunto de medidas corporais, marcas indivi-
duais, como cicatrizes, marcas de nascença e tatuagens, 
é chamada de

a) fisiologia criminal.
b) fotocomposição criminal.
c) estrutura criminal.
d) grafologia criminal.
e) antropometria criminal.

25. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VU-
NESP - 2014) São sinais de fenômenos transformativos 
pós-mortais:

I. mancha verde abdominal;
II. manchas de hipóstase;
III. acúmulo de gases no subcutâneo.

Classifique cada um dos itens apresentados como ver-
dadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que apre-
senta a classificação correta.

a) V, V, V.
b) F, V, V.
c) V, F, V
d) V, F, F.
e) F, F, V.

26. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP - 
2014) Considerando-se agentes lesivos, é correto afirmar:

a) a queimadura elétrica (resultante do calor da corren-
te elétrica) não apresenta marcas características.

b) a queimadura na pele pela exposição ao sol é um 
exemplo de energia física.

c) perfuração do tímpano por som excessivamente alto 
é um exemplo de lesão por energia de ordem mecânica.

d) a radioatividade é um exemplo de energia lesiva de 
ordem química.

e) a lesão no esôfago provocada por ingestão de soda 
cáustica é um exemplo de energia de ordem física.

27. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP 
- 2014) Em relação às técnicas de identificação forense, é 
correto afirmar que

a) não é possível a identificação genética (análise do 
DNA) em cadáveres em avançado estado de putrefação.

b) a análise datiloscópica não pode ser realizada em 
cadáveres submersos, em virtude do destacamento da 
epiderme.

c) a identificação da arcada dentária não pode ser reali-
zada em indivíduos cuja dentição seja incompleta e/ou mal 
preservada.

d) em cadáveres não identificados, a identificação da-
tiloscópica é o primeiro método a ser utilizado, sempre que 
possível.
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e) a análise de DNA deve ser sempre realizada em to-
dos os cadáveres não identificados, por ser o método mais 
rápido, preciso e menos custoso.

28. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP 
– 2014) Em relação à Medicina Legal, é correto afirmar que

a) é a ciência aplicada aos fatos que ocorrem somente 
após a morte do ser humano.

b) o estudo das doenças mentais não faz parte das dis-
ciplinas da Medicina Legal.

c) não é especialidade médica, mas sim, uma carreira 
policial

d) Tanatologia e Medicina Legal são sinônimos.
e) é a aplicação dos conhecimentos médicos aos pro-

blemas judiciais.

29. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP - 
2014) A imagem a seguir representa uma mulher agredida 
com derramamento de substância cáustica no rosto

O tipo de energia que produziu as lesões observadas 
é o de ordem

a) química.
b) biodinâmica.
c) física.
d) físico-química.
e) mecânica.

30. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP - 
2014) Em relação às feridas contusas, é correto afirmar que

a) geralmente há integridade de vasos, nervos e ten-
dões no fundo da lesão.

b) são caracterizadas, em todas as suas formas, por 
integridade da epiderme.

c) apresentam cauda de escoriação voltada para o lado 
em que a ação do instrumento terminou.

d) não se observam equimoses e escoriações em 
bordos.

e) bordos esbranquiçados e aspecto de pergaminho do 
fundo da lesão são característicos.

31. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP 
- 2014) Em qual(is) parte(s) do corpo são constatadas as 
manchas de hipóstase observadas nas primeiras horas 
após a morte?

a) No dorso, nas nádegas, e na parte de trás dos mem-
bros inferiores.

b) Em toda a cabeça.
c) Exclusivamente no dorso.
d) Exclusivamente na face.
e) Depende da posição em que o corpo permaneceu 

após a morte.

32. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP 
- 2014) Em relação ao diagnóstico da realidade da morte, 
assinale a alternativa que apresenta fenômenos abióticos 
imediatos.

a) Desidratação; manchas de hipóstase; resfriamento 
do corpo.

b) Rigidez cadavérica; resfriamento do corpo; mancha 
verde abdominal.

c) Cessação da circulação; cessação da respiração; 
perda da consciência.

d) Rigidez cadavérica; cessação da respiração; resfria-
mento do corpo.

e) Resfriamento do corpo; manchas de hipóstase; rigi-
dez cadavérica.

33. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP 
- 2014) José agride João com uma agulha de seringa con-
tendo sangue contaminado por HIV. A ferida puntiforme 
acarretada pela agulha cicatriza-se em 5 dias, porém João 
torna-se portador do HIV. Em relação à lesão corporal pro-
vocada, é correto afirmar que

a) do ponto de vista médico-legal, pode ser desconsi-
derada, em razão do pequeno tamanho da lesão e de sua 
rápida cicatrização.

b) é de natureza grave, pela enfermidade incurável re-
presentada pela infecção por HIV.

c) é de natureza gravíssima, pela enfermidade incurá-
vel representada pela infecção por HIV.

d) é de natureza leve, já que a ferida cicatrizou-se em 
5 dias.

e) doenças infectocontagiosas não fazem parte dos 
itens que definem a natureza da lesão.

34. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP 
- 2014) Em relação a cadáveres carbonizados, é correto 
afirmar que

a) o exame microscópico da pele queimada deve ser 
sempre realizado.

b) é recomendável o exame de traqueia e brônquios.
c) não é necessária a realização de necropsia.
d) exames radiológicos são sempre desnecessários.
e) não há como distinguir a queimadura ocorrida em 

vida daquela ocorrida após a morte.
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CRIMINALÍSTICA

1. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPIA POLICIAL 
– VUNESP – 2018) Sobre a fotografia sinalética, é correto 
afirmar que se trata do processo de fotografação com re-
dução de

a) um sétimo de frente e de perfil esquerdo, disciplinada 
com acurada distância focal, que permite calcular o peso do 
indivíduo.

b) um terço de frente e de perfil direito, disciplinada 
com exata distância focal, que permite calcular o peso do 
indivíduo.

c) um décimo de frente e de perfil direito, disciplinada 
com aproximada distância focal, que permite calcular a es-
tatura do indivíduo.

d) um sétimo de frente e de perfil direito, disciplinada 
com exata distância focal, que permite calcular a estatura 
do indivíduo.

e) um sétimo de frente e de perfil direito, disciplinada 
com exata distância focal, que permite determinar a apa-
rência do indivíduo.

2. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPIA POLICIAL 
– VUNESP – 2018) São reagentes utilizados na revelação 
de impressões latentes:

a) ninidrina, nitroglicerina, ácido aminofluorocrômico 
(DFO) e cianoacrilato.

b) ninidrina, nitrato de prata, ácido aminofluorocrômico 
(DFO) e cianoacrilato.

c) azul de metileno, nitrato de prata, ácido aminofluoro-
crômico (DFO) e cianoacrilato.

d) ninidrina, nitrato de prata, ácido ascórbico e 
cianoacrilato.

e) ninidrina, nitrato de prata, ácido aminofluorocrômico 
(DFO) e trinitrato de glicerina.

3. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPIA POLICIAL 
– VUNESP – 2018) Nos locais de crime, as impressões 
digitais deixadas pelos suspeitos e reveladas por meio da 
aplicação de reagentes químicos pelo auxiliar de papilosco-
pista policial são chamadas de

a) impressões latentes.
b) impressões reveladas.
c) amostras dactiloscópicas.
d) impressões determinantes.
e) provas documentais.

4. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPIA POLICIAL 
– VUNESP – 2018) A sigla AFIS, abreviatura do inglês, na 
suatradução literalsignifica

a) Software de Análise de Identificação Digital.
b) Sistema Automatizado de Identificação de Impres-

sões Digitais.
c) Serviço de Análise de Impressões Digitais.

d) Sistema de Análise de Identificações Digitais.
e) Serviço de Inteligência para Identificação Digital.

5. (PC-SP – PAPILOSCOPIA POLICIAL – VUNESP – 
2018) As impressões digitais das mãos humanas têm sido 
usadas como meio confiável de identificação pessoal há 
mais de um século. Durante esse tempo, não foram encon-
trados dois padrões de impressão digital idênticos.

(Swofford, Henry J. - ArticleThe OntogenyoftheFriction-
Ridge: GeorgiaStateUniversity, DepartmentofBiology, Jour-
nalofForensicIdentification – 2008)

A afirmação refere-se a um dos postulados da papilos-
copia. Trata-se de

a) visibilidade.
b) infalibilidade.
c) previsibilidade.
d) variabilidade.
e) perenidade.

6. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014) É 
correto afirmar que todo espaço físico onde ocorreu a práti-
ca de infração penal se trata de

a) área física interna infracional.
b) local de crime.
c) campo pericial interno.
d) área de configuração penal.
e) campo fático de aplicação de técnicas operacionais.

7. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014) 
Criminalística é a disciplina que tem por objetivo, com rela-
ção ao crime ou à identidade do criminoso,

a) o reconhecimento e a interpretação dos indícios ma-
teriais extrínsecos.

b) o reconhecimento e a análise dos fatos materiais 
intrínsecos.

c) possibilitar a aplicação de teorias criminológicas no 
evento.

d) aplicar, por via indireta (exame), a dogmática penal-
-processual penal.

e) exercitar a ciência enquanto realidade normativo-legal.

8. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP – 
2014) Criminalística pode ser definida como um conjunto de 
conhecimentos oriundos de várias ciências que permitem

a) antecipar, logicamente, futuros eventos criminosos.
b) localizar eventos futuros de forma preditiva.
c) descobrir crimes e seus respectivos autores.
d) preventivamente ocupar espaços voltados à 

macrocriminalidade.
e) informar as atividades de polícia preventiva.
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9. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP 
– 2014) O local de crime pode ser classificado segundo 
diversos critérios, dentre eles quanto à natureza da área, 
configurando- se como exemplo de local externo

a) garagens.
b) residências.
c) lojas.
d) apartamentos.
e) estádio de futebol.

10. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP 
– 2014) Local de crime em que o cenário do evento infracio-
nal e demais vestígios não foram alterados em nenhum dos 
seus aspectos é classificado como

a) aliterado.
b) violado.
c) conspurcado.
d) idôneo.
e) inidôneo.

11. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP 
– 2014) Levantamento pericial de local de crime quanto à 
região de ocorrência, referindo-se isto quanto à área de 
maior concentração de vestígios da ocorrência do fato, é 
denominado de

a) imediato.
b) aberto.
c) interno.
d) preservado.
e) autônomo.

12. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP – 
2014) Local de crime é todo espaço ou área física, externa, 
interna ou mista

a) que necessariamente se utiliza para o cometimento 
de crimes de tráfico.

b) que eventualmente é utilizado(a) para crimes contra 
a vida.

c) onde materialmente se encontra o autor da infração 
penal.

d) que não será objeto de investigação policial, por 
exclusão.

e) onde ocorreu a prática da infração penal. 

13. (PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA – VUNESP – 
2014) Assinale a alternativa correta.

a) A papiloscopia compreende a datiloscopia, a quiros- 
copia e a podoscopia.

b) Papiloscopia é o estudo das impressões digitais.
c) O desenho das polpas digitais modifica-se ao longo 

da vida de um indivíduo.
d) Datiloscopia é o mesmo que papiloscopia.
e) Gêmeos idênticos (univitelinos) possuem impres-

sões digitais idênticas.

14. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2014) A alternativa que completa, corretamente, a 
lacuna da frase é:

A ________é uma técnica de identificação de cri- mino-
sos, desenvolvida em 1882 por Alphonse Bertillon, a qual 
consiste em registro de medidas corporais, bem como de-
mais marcas pessoais do criminoso, tais como tatuagens, 
cicatrizes ou marcas de nascença, para o fim de auxiliar na 
identificação criminal.

a) papiloscopia forense
b) antropologia criminal
c) datiloscopia forense
d) criminalística forense
e) antropometria criminal

15. (PC-SP – AGENTE DE POLÍCIA – VUNESP – 2013) 
No que concerne à prevenção do delito, de acordo com o 
Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa correta.

a) A função da pena é unicamente repressiva, sendo 
irrelevante sua adequação em face do delinquente individu-
almente considerado.

b) A função da prevenção especial da pena consiste 
principalmente na intimidação dos propensos a delinquir.

c) O legislador penal brasileiro adotou a teoria mista, 
também denominada eclética ou unitária da pena.

d) A função da prevenção geral da pena consiste princi-
palmente em reeducação do condenado bem como em sua 
ressocialização.

e) A função da pena é unicamente preventiva, sendo 
irrelevante sua adequação em face do delinquente individu-
almente considerado.

16. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VUNESP 
– 2013) A atuação das polícias, do ministério público e da 
justiça criminal, quando focada em determinados grupos ou 
setores da sociedade, por possuírem maior risco de praticar 
o crime ou de ser vitimados por este, constitui programa de 
prevenção

a) secundária.
b) quaternária.
c) primária.
d) quinária.
e) terciária.

17. (PC-MG – PERITO CRIMINAL – FUMARC – 2013) 
Nos casos de crimes contra o patrimônio, com relação à 
avaliação prevista nas normas legais, éCORRETOafirmar:

a) Somente objetos em perfeitas condições de manu-
tenção, uso e funcionamento serão avaliados diretamente.

b) Somente serão solicitadas ao Perito Criminal avalia-
ções de objetos que permitam seu deslocamento à presen-
ça doexpert, para que o trabalho se desenvolva a contento.
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c) A avaliação indireta é solicitada quando o Perito pos-
sui apenas informações acerca do objeto em questão, for-
necidas pela vítima, independentemente de constarem ou 
não dos autos.

d) Quando acionado para proceder a uma avaliação di-
reta, o Perito estará se deparando com o objetoin natura, 
podendo contar com sua perspicácia, sua acuidade técnica 
e seus órgãos de sentido para desenvolver seu trabalho.

18. (PC-RJ – PERITO LEGISTA – FGV – 2011) Assina-
le a alternativa que completa o fragmento a seguir.

Albodactilograma, um método auxiliar na identificação 
das pessoas, consiste em__________

a) examinar a imagem negativa das impressões digitais.
b) examinar a disposição dos pontos brancos que apa-

recem ao longo das linhas de uma impressão digital com 
auxílio de uma lupa.

c) usar tinta branca e registrar as impressões em papel 
preto.

d) analisar linhas brancas, geralmente transversais, 
que atravessam os dactilogramas, decorrentes de pregas 
naturais da pele.

e) considerar branca a impressão quando o dedo, ou a 
sua falange distal, não existe.

19. (PC-RJ – PERITO LEGISTA – FGV – 2011) A indivi-
dual dactiloscópica de um cidadão apresenta:série – V4221 
e seção – E3241. Sabendo-se que cada letra, ou número, 
corresponde aos dedos, assinale a alternativa em que o 
tipo fundamental da classificação das impressões digitais 
de Vucetich está atribuído corretamente:

a) polegar direito, arco.
b) indicador direito, presilha externa.
c) mínimo esquerdo, verticilo.
d) médio esquerdo, verticilo.
e) anular direito, presilha interna.

20. (PC-ES – MÉDICO LEGISTA – INSTITUTO AOCP 
– 2019) A lei n° 12.654/2012 – relacionada à coleta de perfil 
genético como forma de identificação criminal, que alterou 
as Leis n° 12.037/2009 e n° 7.210/1984 – tem como objeti-
vo contribuir no combate aos altos índices de criminalidade 
e impunidade no Brasil. Sobre o assunto, assinale a alter-
nativa correta.

a) Essa lei prevê que o perfil genético também pode ser 
obtido, se for necessário, para a investigação policial.

b) Os dados relacionados à coleta de perfil genético de-
vem ser armazenados em banco de dados gerenciado pelo 
Ministério da Justiça.

c) Uma vez inserido no banco de dados criminais, não 
há previsão de exclusão do perfil genético.

d) Essa lei determina a inclusão do perfil genético de 
indivíduos condenados por crimes contra a pessoa no ban-
co de dados.

e) Essa lei prevê que os dados constantes no banco de 
dados não terão caráter sigiloso, pois são necessários para 
a instrução processual.

21. (PC-PI – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – NUCE-
PE – 2018) Em relação à identificação policial ou judiciária 
podem ser destacados vários métodos de identificação, en-
tre eles, o sistema dactiloscópico de Vucetich, que se ba-
seia na disposição das cristas papilares que se encontram 
na polpa dos dedos. A presença de um, ou dois, ou nenhum 
delta numa impressão digital estabelece os quatro tipos 
fundamentais do Sistema dactiloscópico de Vucetich, assim 
qual a alternativa CORRETA em relação a esse sistema?

a) Presilha externa: presença de um delta à direita do 
observador e de núcleo voltado à esquerda.

b) Verticilo: presença de dois deltas e um núcleo central.
c) Presilha interna: presença de um delta à esquerda 

do observador e de núcleo voltado em sentido contrário ao 
delta.

d) Arco: presença de dois deltas e um núcleo central.
e) Presilha externa: ausência de deltas e apenas com 

sistema de linhas basilares e marginais. Não tem núcleo.

22. (PC-AC – PERITO CRIMINAL – FUNCAB – 2015) 
De acordo com o sistema dactiloscópico de Vucetich, assi-
nale a assertiva correta.

a) Presilha interna ocorre quando as linhas se dividem 
da direita para o centro e voltam para a direita, formando 
apenas um delta à esquerda.

b) No arco, situa-se apenas o sistema de linhas margi-
nais e basais, não encontrando o sistema central, tampouco 
havendo formato de delta.

c) Presilha externa ocorre quando as linhas de encami-
nham da esquerda para o centro e voltam para a esquerda, 
resultando a presença de um delta à direita.

d) No sistema de identificação de Vucetich, utilizam-se 
apenas as impressões dos cinco dedos da mão direita do 
indivíduo para a sua classificação.

e) O arco é a parte central do polegar que forma um 
turbilhão em que se encontram as linhas do sistema basal e 
marginal, formando dois triângulos.

23. (PC-DF – PERITO MÉDICO-LEGISTA – FUNIVER-
SA – 2015) Com relação aos postulados e princípios da cri-
minalística, é correto afirmar que:

a) o conteúdo de um laudo pericial criminalístico pode 
sofrer variações conforme o perito criminal que o produzir.

b) mais precisa será a conclusão da perícia, quanto 
mais rápidos e mais modernos forem os meios utilizados 
pelo perito.

c) todo contato deixa uma marca conforme o princípio 
da descrição.

d) a análise pericial deve sempre seguir o método 
científico.

e) dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca 
idênticos conforme o princípio da análise.
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24. (PC-DF – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – FUNI-
VERSA – 2015) Assinale a alternativa que apresenta a fór-
mula datiloscópica que representa um indivíduo que tem 
uma série com arco no polegar, verticilo no indicador, presi-
lha interna no dedo médio, presilha externa no anular e arco 
no dedo mínimo.

a) I4411/E4321
b) A4231/V2341
c) V3243/A4231
d) E4321/V3243
e) A1234/I2342

25. (PC-DF – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – FUNI-
VERSA – 2015) Quanto aos métodos de identifi cação, assi-
nale a alternativa correta.

a) A bertilhonagem tem por base a associação de vá-
rias medidas do esqueleto com sinais particulares e com 
as impressões digitais, servindo para identifi car, com igual 
precisão, crianças, jovens e adultos.

b) A datiloscopia preenche todos os requisitos de um 
processo infalível de identifi cação, isto é, imutabilidade e 
classifi cabilidade.

c) A fotografi a sinalética apresenta grande relevância 
como método isolado de identifi cação devido à unicidade e 
classifi cabilidade.

d) O retrato falado e a fotografi a sinalética são proces-
sos de identifi cação criminal considerados científi cos.

e) Identidade é o conjunto de caracteres físicos, funcio-
nais e psíquicos, natos ou adquiridos, porém permanentes, 
que torna uma pessoa diferente das demais e idêntica a si 
mesma.

26. (PC-GO – PAPILOSCOPISTA – FUNIVERSA – 
2015) Dada a seguinte fórmula dactiloscópica, A2431 / 
E3123, a presença do tipo fundamental da classifi cação de 
Vucetich identifi cado como verticilo pode ser encontrado no

a) polegar esquerdo.
b) dedo mínimo direito.
c) dedo médio direito.
d) dedo indicador direito.
e) dedo anular esquerdo.

27. (PC-GO – PAPILOSCOPISTA – FUNIVERSA – 
2015) Quanto à identifi cação civil, é correto afi rmar que

a) o Cadastro Nacional de Registro de Identifi cação Ci-
vil tem por base o número único de registro de identidade 
civil obtido no momento da realização do registro geral da 
carteira de identidade no órgão emitente estadual.

b) a carteira de identidade, emitida por órgão de iden-
tifi cação federal, apresenta validade em todo o território 
nacional.

c) basta a apresentação da certidão de nascimento ou 
de casamento, esta sempre necessária quando uma reque-
rente do sexo feminino tenha seu nome alterado em con-
sequência do matrimônio, para a expedição da carteira de 
identidade.

d) armas da República e inscrição “República Federa-
tiva do Brasil”, nome da unidade da Federação, identifi ca-
ção do órgão expedidor, registro geral no órgão emitente, 
local e data da expedição, nome, fi liação, local e data de 
nascimento do identifi cado, comarca, cartório, livro, folha 
e número do registro de nascimento, fotografi a no formato 
3X4 cm, assinatura e impressão digital do polegar direito do 
identifi cado e assinatura do dirigente do órgão expedidor 
são elementos que deverão estar presentes na carteira de 
identidade, não cabendo exceções.

e) o número único de registro de identidade civil substi-
tui a carteira de identidade nas relações do cidadão brasilei-
ro com os organismos governamentais e privados.

28. (PC-TO – PAPILOSCOPISTA – AROEIRA – 2014)
Segundo Luis Reyna Almandos, além das linhas negras, 
que são as cristas papilares, e os espaços claros, que são 
os sulcos interpapilares, uma impressão digital pode conter 
as linhas brancas datiloscópicas. Esse tipo de impressão 
classifi ca-se como

a) papilograma.
b) datilograma.
c) albodatilograma.
d) poroscograma.

29. (PC-TO – PAPILOSCOPISTA – AROEIRA – 2014)
No sistema de classifi cação datiloscópico de impressões 
digitais de Vucetich, a ausência de deltas, a inexistência de 
núcleos e os sistemas de linhas basilares e marginais ca-
racterizam o tipo denominado

a) verticilo.
b) arco.
c) presilha interna.
d) presilha externa.

30. (PC-TO – PAPILOSCOPISTA – AROEIRA – 2014)
Em uma impressão digital, os pontos característicos en-
contrados servem de parâmetros para sua classifi cação 
ou comparação com outras impressões digitais. Analise os 
fragmentos de impressões digitais apresentados a seguir.

Os pontos identifi cados são, respectivamente,

a) extremidade de linha; ilha ou ilhota; linha cortada e 
bifurcação.

b) linha cortada; extremidade de linha; bifurcação e ilha 
ou ilhota.

c) ilha ou ilhota; linha cortada; bifurcação e extremidade 
de linha.

d) ilha ou ilhota; extremidade de linha; linha cortada e 
bifurcação.
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31. (PC-TO – PAPILOSCOPISTA – AROEIRA – 2014) 
As impressões em locais de crimes podem ser encontradas 
de três formas básicas: 1 - a que se faz sobre superfícies 
plásticas, tornando a impressão em relevo; 2 - a que para 
ficar evidente precisa ser levantada ou visualizada com 
produtos próprios (carbonato de chumbo, negro de fumo e 
outros métodos mais modernos) e 3 - a que é impregnada 
de qualquer sujidade (gordura, sangue, tinta, graxa, carvão 
etc.) marca a superfície de contato. As descrições apresen-
tadas referem-se, respectivamente, às impressões:

a) moldadas, latentes e reveladas ou normais.
b) latentes, moldadas; e reveladas ou normais.
c) moldadas, reveladas ou normais e latentes.
d) reveladas ou normais, latentes e moldadas.

32. (PC-TO – PAPILOSCOPISTA – AROEIRA – 2014) 
Juan Vucetich elaborou uma classificação datiloscópica que 
denominou de: arco (1); presilha interna (2); presilha ex-
terna (3); verticilo (4). Quanto à classificação, considere a 
definição a seguir: “ é a figura de impressão digital que pos-
sui dois ou mais deltas, destacados pelas linhas do sistema 
nuclear que envolvem o centro, voltando sobre si mesmas, 
dando conformações de círculos concêntricos, espirais, 
ovoidais, sinuosos e ganchosos”. O tipo descrito é:

a) arco.
b) presilha externa.
c) presilha Interna.
d) verticilo.

33. (PC-TO – PAPILOSCOPISTA – AROEIRA – 2014) 
No começo do século XX, Alphonse Bertillon (pai da ciência 
forense) afirmou e demonstrou que não só as impressões 
digitais, mas também as impressões palmares (palma da 
mão) e plantares (sola do pé), são elementos de identifi-
cação incontestáveis e que mesmo uma pequena parte 
destas impressões é suficiente para determinar a identi-
dade do indivíduo, basta que ela apresente certo número 
de particularidades coincidentes. A papiloscopia foi dividida 
em: (1) - identificação por meio das impressões palmares; 
(2) - identificação por meio das impressões plantares; (3) 
- identificação por meio dos poros das papilas dérmicas e 
(4) identificação humana por meio das impressões digitais. 
Esses processos são denominados, respectivamente, de:

a) datiloscopia; quiroscopia; podoscopia; poroscopia.
b) podoscopia; quiroscopia; poroscopia; datiloscopia.
c) quiroscopia; datiloscopia; podoscopia; poroscopia.
d) quiroscopia; podoscopia; poroscopia; datiloscopia.

34. (PC-TO – PAPILOSCOPISTA – AROEIRA – 2014) 
A identificação entre duas impressões digitais faz-se por 
meio da verificação dos pontos característicos de cada uma 
das impressões encontradas no local do crime e a fornecida 
pelo suspeito. No Brasil, aceita-se afirmar que duas impres-
sões são iguais, portanto, foram produzidas pelo mesmo 
dedo, quando houver um mínimo de pontos característicos 

coincidentes entre a impressão padrão e a de um indivíduo 
suspeito. Assim, que quantidade de pontos característicos 
coincidentes é aceita?

a) Vinte e um pontos.
b) Quinze pontos.
c) Doze pontos.
d) Nove pontos.

35. (PC-TO – PAPILOSCOPISTA – AROEIRA – 2014) A 
papiloscopia baseia-se em alguns princípios fundamentais 
relacionados com a identificação humana, como: 1. o que 
diz que os desenhos papiloscópicos em cada ser humano 
já estão definitivamente formados ainda dentro da barriga 
da mãe, a partir do sexto mês de gestação; 2. o que diz que 
este desenho formado não se altera ao longo dos anos, sal-
vo algumas alterações que podem ocorrer devido a agentes 
externos, como queimaduras, cortes ou doenças de pele, 
como a lepra; 3. o que garante que os desenhos das digitais 
são diferentes tanto entre pessoas como entre os dedos do 
mesmo indivíduo, sendo que jamais serão encontrados dois 
dedos com desenhos idênticos e 4. o que indica o potencial 
de uso dos desenhos das digitais na identificação humana. 
Os quatro enunciados apresentados correspondem, res-
pectivamente, aos princípios denominados de:

a) perenidade; classificabilidade; imutabilidade; 
variabilidade.

b) variabilidade; perenidade; classificabilidade; 
imutabilidade.

c) perenidade; imutabilidade; variabilidade; 
classificabilidade.

d) imutabilidade; perenidade; variabilidade; 
classificabilidade.

36. (PC-TO – PAPILOSCOPISTA – AROEIRA – 2014) 
Às impressões constituídas de papilas dérmicas, cujas li-
nhas negras são formadas pelas cristas papilares e os es-
paços em branco são formados pelos sulcos interpapilares, 
denominam-se:

a) interpapilogramas.
b) papilogramas.
c) papiloscogramas.
d) datiloscogramas.

37. (PC-TO – PAPILOSCOPISTA – AROEIRA – 2014) 
A pele é o maior órgão de nosso corpo, apresenta espessu-
ra que varia de 0,5 a 6 mm e funciona como uma capa que 
protege os órgãos internos. As camadas da pele, da parte 
externa para a parte interna, são:

a) epiderme – derme – hipoderme.
b) hipoderme – derme – epiderme.
c) derme – epiderme – hipoderme.
d) epiderme – hipoderme – derme.
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1. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Supondo que o Presidente da República decida no-
mear como novo Ministro de Defesa FULANO DE TAL, é 
correto afirmar que referido Ministro

a) deverá possuir no mínimo 18 anos de idade, poden-
do ser brasileiro nato ou naturalizado, no gozo de seus di-
reitos políticos.

b) obrigatoriamente, deverá possuir mais de 21 anos de 
idade e ser exclusivamente brasileiro nato, no gozo de seus 
direitos políticos.

c) uma vez nomeado, caso pratique crime de respon-
sabilidade juntamente com o Presidente da República, será 
julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

d) deverá contar no máximo 30 anos de idade, podendo 
ser brasileiro nato ou naturalizado, no gozo dos seus direi-
tos políticos.

e) tendo preenchido os requisitos constitucionais para 
sua nomeação e assumido o cargo, caso pratique infra-
ção penal comum, será julgado pelo Superior Tribunal de 
Justiça.

2. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Suponha que o Presidente da República, depois de 
ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Na-
cional, decretou estado de defesa para restabelecer a paz 
social ameaçada por grave e iminente instabilidade institu-
cional no local X.

Nesse caso, é certo assinalar que

a) o estado de defesa poderá ser instituído pelo prazo 
máximo de 45 dias, prorrogado uma única vez por mais 45 
dias.

b) o decreto poderá restringir tanto o sigilo de comuni-
cação telegráfica como telefônica.

c) o decreto que instituir o estado de defesa poderá se 
dar por prazo indeterminado em casos de grave violação da 
ordem pública.

d) na vigência do estado de defesa a prisão ou deten-
ção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 30 dias, 
salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.

e) o direito de reunião poderá ser restringido, excetuan-
do-se naquelas exercidas no seio das associações.

3. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Em recente julgamento nos autos da ADPF no132, 
o Supremo Tribunal Federal, diante da possibilidade de 
duas ou mais interpretações razoáveis sobre o art. 1.723 do 
Código Civil, que trata sobre a união estável entre homem 
e mulher, reconheceu a união homoafetiva como família. 
Nesse caso, é correto afirmar que a técnica de interpreta-
ção utilizada foi

a) interpretação teleológica.
b) mutação constitucional informal.
c) interpretação conforme.

d) mutação constitucional formal.
e) ponderação pelo princípio da proporcionalidade.

4. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Assinale a alternativa correta a respeito do Controle 
de Constitucionalidade no Brasil.

a) A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconsti-
tucionalidade da lei ou do ato normativo somente será to-
mada se presentes na sessão pelo menos seis Ministros.

b) Após a propositura da ação direta de inconstitucio-
nalidade, somente se admitirá a sua desistência mediante 
concordância da autoridade responsável pela edição da lei 
ou ato normativo impugnado.

c) Em se tratando de Ação Direta de Constitucionali-
dade, o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria 
simples de seus membros, poderá deferir pedido de medida 
cautelar consistente na determinação de que os juízes e 
os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que 
envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da 
ação até seu julgamento definitivo.

d) A medida cautelar deferida na Ação Direta de Incons-
titucionalidade, que será em regra dotada de eficácia contra 
todos de efeitoex nunc, torna aplicável a legislação anterior 
acaso existente, salvo manifestação expressa em sentido 
contrário.

e) Os partidos políticos, independentemente de repre-
sentação no Congresso Nacional, possuem legitimação 
para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez 
que possuem representatividade nacional.

5. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) É correto afirmar sobre o Conselho da República:

a) dele participam como membros, dentre outros, os lí-
deres da maioria e da minoria, tanto na Câmara dos Depu-
tados como no Senado Federal.

b) possui como um de seus membros o Ministro do 
Planejamento.

c) dentre as suas competências constitucionais deve 
opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de cele-
bração de paz.

d) compete-lhe estudar, propor e acompanhar o desen-
volvimento de iniciativas necessárias a garantir a indepen-
dência nacional e a defesa do Estado democrático.

e) é composto, dentre outros membros, de oito cida-
dãos brasileiros natos ou naturalizados, com mais de trinta 
e cinco anos de idade, sendo três nomeados pelo Presi-
dente da República, três eleitos pelo Senado Federal e dois 
eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 
três anos, sendo possível a recondução por uma única vez.

6. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Supondo que o Senador Y deixe de comparecer, em 
cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordiná-
rias do Senado Federal, é correto assinalar que

a) perderá o seu mandato automaticamente, mediante 
decisão constitutiva por maioria simples do Senado Federal.
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b) perderá o seu mandato automaticamente, median-
te decisão declaratória por maioria absoluta do Senado 
Federal.

c) perderá o seu mandato, mediante decisão constituti-
va do Congresso Nacional, assegurando-se contraditório e 
ampla defesa.

d) perderá o seu mandato automaticamente, mediante 
decisão constitutiva por maioria absoluta do Senado Fede-
ral, independentemente de que lhe seja assegurado contra-
ditório e ampla defesa.

e) perderá o seu mandato, mediante decisão declara-
tória do Senado Federal, salvo se a ausência decorra de 
licença ou missão autorizada pela Casa legislativa.

7. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Considere que o Estado X, em função da diversidade 
cultural constatada em sua região, decida desmembrar-se 
para formação de dois novos Estados. Nessa hipótese, é 
correto afirmar que tal desmembramento

a) será constitucional desde que a proposta seja apro-
vada pela população diretamente interessada, por meio de 
plebiscito, e, cumulativamente, pelo Congresso Nacional, 
por lei complementar.

b) será constitucional se aprovada diretamente pela po-
pulação interessada, por meio de referendo, e do Congres-
so Nacional, por meio de lei ordinária.

c) é automaticamente inconstitucional, pois a unida-
de federativa é cláusula pétrea imutável nos termos da 
Constituição.

d) é automaticamente inconstitucional, uma vez que a 
Constituição Federal veda tanto a separação como a cria-
ção de novos Estados-membros, ante a já estabelecida si-
metria federal.

e) será constitucional desde que aprovada pela Assem-
bleia do Estado mediante lei estadual e, cumulativamente, 
pelo Congresso Nacional, por meio de lei complementar.

8. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Assinale a alternativa correta que corresponda à pre-
visão da Constituição Federal de 1988 sobre a repartição 
de competências entre os entes federativos.

a) É competência privativa da União legislar sobre pro-
cedimentos em matéria processual.

b) Compete privativamente à União legislar sobre 
proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência.

c) Em se tratando de competência legislativa concor-
rente, caso um Estado X legisle de forma plena sobre nor-
mas gerais e específicas, e, posteriormente, sobrevenha lei 
federal sobre normas gerais, a lei estadual será abrogada 
no que lhe for contrário.

d) Compete à União, Estados-membros e Distrito Fe-
deral legislar concorrentemente sobre custas dos serviços 
forenses.

e) É competência comum da União, Estados-membros 
e Distrito Federal legislar sobre populações indígenas.

9. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) É correto afirmar que o Federalismo

a) representa uma forma de Estado que possui um cen-
tro único dotado de capacidade legislativa, administrativa e 
política, que é direcionado às unidades locais e regionais.

b) representa um sistema de governo, que analisa as 
relações de poder existentes no âmbito da federação.

c) ocorreu no Brasil por meio de um movimento centrí-
fuga (por segregação).

d) ocorreu no Brasil mediante um movimento centrípeta 
(por agregação).

e) representa uma forma de governo, que leva em con-
sideração a quantidade de titulares que estão no poder.

10. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Suponha que o Partido X lhe consulte sobre quais 
são os requisitos constitucionais para que um partido polí-
tico tenha acesso aos recursos do fundo partidário e aces-
so gratuito ao tempo de rádio e televisão. Nesse sentido, 
segundo o disposto na Constituição Federal de 1988, após 
a reforma dada pela Emenda Constitucional no97/2017, é 
correto afirmar que o acesso a tais benefícios ocorrerá

a) se obtiver, nas eleições para a Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, conjuntamente, o mínimo de 5% 
dos votos válidos nacionais, distribuídos em pelo menos 1/3 
das unidades da federação, exigindo-se, para ambos, o mí-
nimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas.

b) somente se obtiver, nas eleições para a Câmara dos 
Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos 
em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um 
mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou se 
elegerem pelo menos 15 deputados distribuídos em pelo 
menos 1/3 das unidades da federação.

c) de forma automática, não sendo necessário o pre-
enchimento de outros requisitos, sob pena de violação ao 
princípio da liberdade partidária reconhecido pela Constitui-
ção Federal.

d) se obtiver, nas eleições para o Senado Federal, no 
mínimo 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 
2 unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos 
válidos em cada uma delas.

e) somente se obtiver, nas eleições para a Câmara dos 
Deputados, no mínimo, 5% dos votos válidos, distribuídos 
em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um 
mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, e, 
obrigatoriamente, se elegerem pelo menos 15 deputados 
federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da 
federação.
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11. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Suponha que Joseph, brasileiro naturalizado e atu-
almente com 20 anos de idade, decida se candidatar ao 
cargo de Deputado Federal. Nesse caso, é correto afirmar 
que ele

a) poderá se candidatar, pois o cargo é elegível tanto 
para brasileiros natos como naturalizados e a idade mínima 
exigida é 18 anos.

b) poderá se candidatar, pois o cargo é elegível tanto 
para brasileiros natos como naturalizados e a idade mínima 
exigida é 20 anos.

c) não poderá se candidatar, uma vez que embora o 
cargo não seja privativo de brasileiros natos, Joseph não 
possui a idade mínima de 21 anos exigida pela Constituição.

d) não poderá se candidatar, pois ainda que possua a 
idade necessária para a candidatura, o cargo é privativo de 
brasileiros natos.

e) não poderá se candidatar, pois além de não possuir 
a idade mínima exigida para a candidatura, o cargo é priva-
tivo de brasileiros natos.

12. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Ao dispor sobre os direitos e garantias fundamentais, 
a Constituição Federal de 1988 dispõe que

a) após o registro dos filiados, as entidades associati-
vas têm legitimidade automática para representá-los judicial 
ou extrajudicialmente.

b) a lei estabelecerá o procedimento para desapro-
priação por necessidade ou utilidade pública, ou por inte-
resse social, mediante justa e prévia indenização em títu-
los da dívida pública, ressalvados os casos previstos na 
Constituição.

c) as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.

d) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou pro-
fissão, atendidas as qualificações profissionais que o res-
pectivo órgão de classe estabelecer.

e) os tratados internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados por maioria absoluta em cada casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, serão equivalentes 
às emendas constitucionais.

13. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Ao julgar o RE nº 251.445/GO, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que o termo “casa”, resguardado pela invio-
labilidade conferida pelo art. 5º , inciso XI, da Constituição 
Federal e antes restrito a domicílio e residência, revela-se 
abrangente, devendo, portanto, se estender também a qual-
quer compartimento privado onde alguém exerça profissão 
ou atividade. Essa fixação de novo entendimento pelo Su-
premo Tribunal Federal que acarretou num processo de al-
teração do sentido da norma constitucional, sem alteração 
do texto, é denominada pela hermenêutica constitucional de

a) repristinação constitucional.
b) mutação constitucional informal.

c) interpretação conforme.
d) interpretação literal.
e) interpretação teleológica.

14. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Nos termos da Constituição Federal, invalidada por senten-
ça judicial a demissão do servidor estável,

a) ele não será reintegrado e deverá aguardar decisão 
sobre as providências que serão adotadas em relação ao 
eventual ocupante da vaga, o qual necessitará ser dispen-
sado após a conclusão do devido processo administrativo, 
assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

b) ele não será reintegrado e deverá aguardar deci-
são sobre as providências que serão adotadas em rela-
ção ao eventual ocupante da vaga, o qual necessitará ser 
exonerado, dispensando-se a instauração de processo 
administrativo.

c) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, 
se estável, reconduzido ao cargo de origem com direito à 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em dis-
ponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço.

d) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, 
se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em dis-
ponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço.

e) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, 
se estável, não poderá ser reconduzido ao cargo de ori-
gem, devendo permanecer em situação de disponibilidade 
até o surgimento de novo cargo, assegurando-se o direito 
à indenização.

15. (PC-SP – AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA POLI-
CIAL – VUNESP – 2018) Assinale a alternativa correta nos 
termos da Constituição Federal.

a) Todos podem reunir-se pacificamente, com ou sem 
armas, em locais abertos ao público, independentemente 
de autorização, desde que não frustrem outra reunião ante-
riormente convocada para o mesmo local.

b) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade policial com-
petente, salvo nos casos de transgressão militar.

c) Aos litigantes, em inquérito policial e processo judi-
cial ou administrativo, e aos acusados em geral são asse-
gurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes.

d) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, inclusive 
na hipótese de flagrante delito, salvo durante o dia e a noite, 
por determinação judicial.

e) É inviolável o sigilo da correspondência e das co-
municações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de in-
vestigação criminal ou instrução processual penal.
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16. (PC-SP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
– 2018) Nos termos da Constituição Federal de 1988, é cor-
reto afirmar que

a) o cargo de oficial de Polícia Militar ou de Bombeiro 
Militar é privativo de brasileiro nato.

b) o prazo de validade do concurso público será de até 
três anos, prorrogável uma vez, por igual período.

c) são símbolos da República Federativa do Brasil a 
bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

d) às polícias civis incumbem, ressalvada a competên-
cia da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 
de infrações penais, inclusive as militares.

e) são estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em 
virtude de concurso público.

17. (PC-SP – AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES 
POLICIAL – VUNESP – 2018) Nos termos da Constituição 
Federal, às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia 
de carreira, incumbem,

a) ressalvada a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 
as militares.

b) com exclusividade, as funções de polícia judiciária e 
a apuração de infrações penais, exceto as militares.

c) ressalvada a competência da União, as atribuições 
estaduais de polícia judiciária e administrativa.

d) com exclusividade, as funções de polícia judiciária e 
a apuração de infrações penais.

e) ressalvada a competência da União, as atribuições 
estaduais de polícia judiciária e administrativa e a apuração 
de infrações penais.

18. (PC-SP – AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES 
POLICIAL – VUNESP – 2018) Assinale a alternativa que, 
nos termos da Constituição Federal, apresenta apenas cri-
mes inafiançáveis e imprescritíveis.

a) Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático; tortura.

b) Hediondos; racismo.
c) Terrorismo; tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins.
d) Tortura; tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
e) Racismo; ação de grupos armados, civis ou militares, 

contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

19. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) Sobre os servidores públicos, a Constituição 
Federal estabelece que, extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor estável

a) ficará à disposição do órgão público em que se en-
contra lotado, sem prejuízo dos vencimentos até que seja 
readaptado em outro cargo.

b) será exonerado, com direito à indenização propor-
cional ao tempo de serviço em um décimo para cada ano 
trabalhado.

c) será demitido do cargo, com direito à indenização pelo 
período de tempo que restar para obter a aposentadoria.

d) será alocado em cargo equivalente, na repartição 
mais próxima do seu domicílio, sem direito à indenização.

e) ficará em disponibilidade, com remuneração propor-
cional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveita-
mento em outro cargo.

20. (PC-SP – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) Tendo em vista o disposto na Constituição 
Federal a respeito dos direitos e deveres individuais e cole-
tivos, assinale a alternativa correta.

a) A prática do racismo constitui crime inafiançável, im-
prescritível e insuscetível de graça ou anistia, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei.

b) É garantido o sigilo das comunicações telefônicas e 
das comunicações telegráficas, de dados e da correspon-
dência, salvo, no último caso, por ordem judicial, para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal.

c) É garantido o direito de reunião de forma pacifica, 
sem armas, em locais abertos ao público, desde que devi-
damente autorizado pela autoridade competente, e que não 
frustrem outra reunião convocada para o mesmo local.

d) A inviolabilidade de domicílio garante que a casa não 
pode ser penetrada, sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro ou, de dia ou à noite, com ordem judicial.

e) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou cri-
me propriamente militar, definidos em lei.

21. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) A fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial dos entes federativos e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à lega-
lidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subven-
ções e renúncia de receitas, será exercida

a) de maneira exclusiva, pelo sistema de controle inter-
no do Poder Executivo.

b) pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

c) pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, e 
pelo Ministério Público, por meio de controle interno.

d) privativamente, pelo Poder Judiciário, mediante con-
trole externo.

e) pelo Poder Executivo, por meio do Tribunal de 
Contas.

22. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) A prática do racismo é uma conduta que é 
severamente combatida pelas normas de direitos humanos 
internacionais. No Estado brasileiro, a Constituição Federal 
estabelece, quanto a essa matéria, que o racismo é crime
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a) inafiançável e imprescritível.
b) hediondo.
c) insuscetível de graça ou anistia.
d) que deve ser punido com a pena de detenção.
e) que prescreve em 10 (dez) anos.

23. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VU-
NESP – 2018) Segundo a Constituição Federal, a condena-
ção criminal, transitada em julgado, implica

a) no imediato cancelamento da naturalização do brasi-
leiro naturalizado.

b) na imposição automática de reparar os danos cau-
sados à vítima.

c) na cassação dos direitos políticos do condenado.
d) no impedimento de votar e de ser votado pelo prazo 

de 10 (dez) anos.
e) na perda ou suspensão dos direitos políticos, en-

quanto durarem seus efeitos.

24. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – VUNESP 
– 2018) Com relação aos direitos individuais e coletivos, a 
Constituição Federal estabelece que

a) são direitos do preso, dentre outros, que a sua famí-
lia ou pessoa por ele indicada seja, imediatamente, comu-
nicada de sua prisão bem como da identificação dos res-
ponsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

b) a pena não pode passar da pessoa do condenado, 
mas a obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos 
sucessores até o limite do valor do dano.

c) o tribunal do júri tem competência para processar e 
julgar os crimes dolosos e culposos contra a vida.

d) podem ser adotadas, por meio de lei, dentre outras, 
as penas de privação ou restrição da liberdade, perda de 
bens, de trabalho forçado, de prestação social alternativa e 
de interdição de direitos.

e) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturali-
zado, em caso de crime comum, praticado antes da natura-
lização, ou de comprovado envolvimento em crime político 
ou de opinião, na forma da lei.

25. (PC-SP – PERITO CRIMINAL – VUNESP – 2014) 
A respeito do tema Segurança Pública, expressamente tra-
tado pela Constituição da República, assinale a alternativa 
correta.

a) As polícias civis são incumbidas de exercer as fun-
ções de polícia judiciária e de apuração de infrações pe-
nais, exceto as militares e as de competência da União.

b) Os corpos de bombeiros militares não são incumbi-
dos da execução de atividades de defesa civil.

c) As polícias militares são incumbidas de exercer as 
funções de polícia ostensiva, de polícia judiciária comum, 
além de preservação da ordem pública.

d) Os Municípios poderão constituir guardas municipais, 
destinadas à polícia ostensiva, à preservação da ordem pú-
blica e à proteção de seus bens, serviços e instalações.

e) A Polícia Federal é incumbida, dentre outras, da fun-
ção de apuração de infrações penais, inclusive as militares.

26. (PC-SP – DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL – 
VUNESP – 2014) Sobre o tema “estabilidade dos servido-
res públicos”, disciplinado pela Constituição da República, 
é correto afirmar que

a) como condição para a aquisição da estabilidade, é 
obrigatória a avaliação especial de desempenho por comis-
são instituída para tal finalidade.

b) o servidor, apenas e tão somente, perderá o cargo 
em virtude de sentença judicial condenatória transitada em 
julgado.

c) o servidor, apenas e tão somente, perderá o cargo 
em virtude de decisão desfavorável em processo adminis-
trativo disciplinar.

d) os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo, em virtude de concurso público, adquirem estabili-
dade após dois anos de efetivo exercício.

e) o servidor, apenas e tão somente, perderá o cargo 
em virtude de procedimento de avaliação periódica de de-
sempenho desfavorável.

27. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) Estado Democrático de Direito é 
um sistema institucional

a) em que o poder político não possui limites previstos 
em lei.

b) em que há previsão e proteção aos direitos 
fundamentais.

c) em que é necessário que as leis sejam em forma de 
código.

d) que independe do respeito à dignidade da pessoa 
humana.

e) em que votam somente as pessoas que possuem 
nível superior.

28. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) Prevê o artigo 144 da Constituição 
Federal que a segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para

a) servir de força auxiliar e reserva do Exército.
b) a obtenção da pacificação dos conflitos sociais.
c) reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins.
d) prevenir o contrabando e o descaminho.
e) a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio.

29. (PC-SP – ATENDENTE DE NECROTÉRIO POLI-
CIAL – VUNESP – 2014) Os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis

a) exclusivamente mediante investidura efetiva.
b) aos brasileiros que preencham os requisitos estabele-

cidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
c) a pessoas com deficiência, sem reserva de percen-

tual de cargos.
d) exclusivamente mediante investidura em comissão.
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DIREITO HUMANOS

1. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP 
– 2018)

Os juízes da Corte Interamericana serão eleitos para 
um mandato de seis anos e só poderão ser reeleitos uma 
vez. Na hipótese de um dos juízes concluir o seu mandato, 
mas ainda ter casos sob seu exame que se encontrem em 
fase de sentença, o Estatuto da Corte estabelece que

a) deverão os casos ser redistribuídos, igualitariamen-
te, aos juízes que permanecem na Corte, iniciando-se a 
transferência pelo integrante mais novo.

b) os casos deverão ser assumidos pelo novo juiz eleito 
que o substituirá, o qual deverá proferir as respectivas sen-
tenças de acordo com seu livre convencimento.

c) o juiz presidente da Corte receberá os casos no es-
tado em que se encontram e fará a sua redistribuição por 
sorteio aos demais juízes.

d) o juiz continuará conhecendo desses casos a que 
se tiver dedicado, para cujo efeito não será substituído pelo 
novo juiz eleito.

e) o juiz deverá concluir a instrução de todos os proces-
sos em sua posse e entregá-los prontos para a sentença 
que será proferida pelo novo juiz que o substituirá.

2. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) É um Princípio Geral de Direito Penal, previsto no 
Estatuto de Roma, aplicável à jurisdição do Tribunal Penal 
Internacional:

a) os crimes da competência do Tribunal prescrevem 
em 10 anos, contados do conhecimento do fato criminoso.

b) qualquer pessoa condenada pelo Tribunal só pode-
rá ser punida em conformidade com as disposições legais 
existentes no seu Estado-Parte.

c) o erro de fato só excluirá a responsabilidade criminal 
se eliminar o dolo requerido pelo crime.

d) o Tribunal não terá jurisdição sobre pessoas que, à 
data da denúncia da prática do crime, não tenham ainda 
completado 21 anos de idade.

e) a previsão de um crime será estabelecida de forma 
precisa, sendo permitida, quando isso não for possível, o 
recurso à analogia.

3. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Segundo o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Inter-
nacional exercerá a sua jurisdição em relação aos crimes 
nele previstos por iniciativa

a) de denúncia da Interpol, de solicitação de órgãos de 
direitos humanos da ONU ou da Comissão Interamericana 
ou Europeia de Direitos Humanos.

b) de denúncia do próprio Estado-Parte ou do Conselho 
de Segurança da ONU e por meio de inquérito do Procura-
dor do Tribunal.

c) de denúncia da Interpol ou do próprio Estado-Parte e 
de decisãoex ofíciode qualquer juiz do Tribunal.

d) de solicitação de qualquer órgão do Poder Judiciário 
do Estado-Parte, de denúncia de qualquer cidadão do Esta-
do-Parte e de decisãoex ofíciode qualquer juiz do Tribunal.

e) de denúncia de qualquer pessoa, de entidades não-
-governamentais ligadas à defesa dos direitos humanos e 
por meio de inquérito do Procurador.

4. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) No tocante ao Tribunal Penal Internacional, conside-
rando o disposto, expressamente, no Estatuto de Roma, o 
Tribunal terá competência para julgar

a) a tortura, o racismo, o terrorismo e os crimes contra 
a humanidade.

b) a tortura coletiva, o extermínio em massa, o tráfico de 
pessoas e os crimes de guerra.

c) os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, 
o terrorismo e os crimes hediondos.

d) o genocídio, os crimes contra a humanidade, a tortu-
ra e o tráfico internacional de entorpecentes.

e) o genocídio, os crimes contra a humanidade, os cri-
mes de guerra e os crimes de agressão.

5. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) O Pacto de São José da Costa Rica estipula que os 
Estados-Partes podem suspender as obrigações contraídas 
em virtude do referido Pacto, como por exemplo em situa-
ção de guerra, perigo público, ou de outra emergência que 
ameace a sua independência ou sua segurança. Dentre os 
direitos que podem ser suspensos nessas hipóteses, está

a) o Direito à Nacionalidade.
b) o Direito de Circulação.
c) o Direito ao Reconhecimento da Personalidade 

Jurídica.
d) a Liberdade de Religião.
e) o Princípio da Retroatividade da lei.

6. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) No que se refere à prisão civil por dívida, a Conven-
ção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da 
Costa Rica) estabelece que

a) é permitida apenas para o caso de inadimplemento 
de obrigação alimentar.

b) deve ser decidida pela Constituição de cada 
Estado-Parte.

c) deve ser abolida em todos os Estados-Partes.
d) é permitida apenas para hipótese de depositário 

infiel.
e) é autorizada para os casos de depositário infiel e de 

devedor de obrigação alimentar.

7. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Nos moldes das Regras Mínimas das Nações Unidas 
para o Tratamento dos Presos (Regras de Mandela), na hi-
pótese de haver uma presa em estado de gravidez ou com 
filhos em determinado estabelecimento prisional,
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a) após o nascimento da criança, esta poderá ficar com 
a mãe no estabelecimento prisional, no máximo, até com-
pletar dois anos de idade.

b) os exames pré e pós-natais não devem ser realiza-
dos no próprio estabelecimento prisional, devendo a presa 
ser conduzida a hospital ou clínica especializada sempre 
que necessitar.

c) devem-se adotar as medidas para que o nascimen-
to ocorra em hospital fora da unidade prisional, mas se a 
criança nascer no próprio estabelecimento prisional, este 
fato deve constar de sua certidão de nascimento.

d) providências devem ser tomadas para garantir cre-
ches internas ou externas dotadas de pessoal qualificado, 
onde as crianças poderão ser deixadas quando não estive-
rem sob o cuidado de seu pai ou sua mãe.

e) se a mãe, após o nascimento do filho, quiser manter 
a criança com ela no estabelecimento prisional, essa deci-
são deve se basear no melhor interesse da mãe e deve ser 
tomada pelo Diretor da unidade prisional.

8. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Segundo as Regras Mínimas das Nações Unidas 
para o Tratamento dos Presos (Regras de Mandela), é cor-
reto afirmar que

a) o sistema de registro dos presos, que deve ser aber-
to a todos os interessados, será utilizado para gerar dados 
confiáveis acerca de tendências e características da popula-
ção prisional, incluindo taxas de ocupação, a fim de criar as 
bases para a tomada de decisões fundadas em evidências.

b) as administrações prisionais e autoridades compe-
tentes devem oferecer educação, formação profissional e 
trabalho, e outras formas de assistência apropriadas e dis-
poníveis, inclusive aquelas de natureza reparadora, moral, 
espiritual, social, esportiva e de saúde. Tais programas, ati-
vidades e serviços devem ser oferecidos em consonância 
com as necessidades individuais de tratamento dos presos.

c) ao impor uma sanção disciplinar, deve ser levado em 
conta se e como uma eventual doença mental ou incapaci-
dade do preso possa ter contribuído para sua conduta ou 
ato que fundamentou a sanção. Os administradores prisio-
nais devem punir de forma compatível e adequada a con-
duta do preso considerada como resultado de sua doença 
mental ou incapacidade intelectual.

d) todos os presos devem ser tratados com respeito e 
dignidade. Nenhum preso deverá ser submetido a tortura ou 
tratamentos ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes 
e deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes justi-
ficáveis, a não ser em defesa da segurança dos servidores 
prisionais, dos prestadores de serviço e dos visitantes.

e) as diferentes categorias de presos devem ser man-
tidas em estabelecimentos prisionais separados, levando 
em consideração seu sexo, idade, antecedentes criminais, 
razões da detenção e necessidades de tratamento, não po-
dendo diferentes categorias ser mantidas no mesmo esta-
belecimento, ainda que em recintos internos distintos.

9. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Assinale a alternativa que está em consonância com 
o Protocolo de Prevenção, Supressão e Punição do Tráfico 
de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças.

a) Cada Estado-Parte se obriga, em virtude da relevân-
cia social da prevenção e gravidade da conduta, a afastar 
eventual confidencialidade dos procedimentos judiciais re-
lativos ao tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e 
crianças.

b) Cada Estado-Parte, ao aplicar as disposições sobre 
assistência e proteção das vítimas de tráfico de pessoas, 
não poderá fazer distinção quanto à idade, ao sexo ou às 
suas necessidades específicas.

c) O recrutamento, o transporte, a transferência, ou o 
acolhimento de uma criança para fins de exploração serão 
considerados tráfico de pessoas desde que envolvam o uso 
da força ou outras formas de coação.

d) Para efeitos do Protocolo, o termo “criança” significa 
qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos.

e) Quando se tratar de exploração para fins de prostitui-
ção mediante o pagamento de benefícios, o consentimento 
dado pela vítima descaracteriza o tráfico de pessoas.

10. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) A respeito da Comissão Interamericana dos Direitos 
Humanos, é correto afirmar que

a) após a primeira eleição da Comissão, a duração do 
mandato dos seus membros será de 4 anos e poderão ser 
reeleitos por uma só vez.

b) a Comissão é órgão auxiliar da ONU e tem como fun-
ção primordial a supervisão das obrigações dos Estados em 
virtude da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

c) a competência para apresentar à Comissão petições 
que contenham denúncias ou queixas de violação desta 
Convenção por um Estado-Parte será do Ministério Público 
Federal.

d) a Comissão é composta por 7 membros eleitos, que 
atuam como representantes dos seus respectivos governos.

e) a Comissão é um órgão de caráter jurisdicional que 
foi criado pela Convenção com tripla função, a consultiva, a 
contenciosa e a executiva.

11. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Assinale a alternativa que contempla um tratado de 
direitos humanos, incorporado pelo Direito Brasileiro com 
ostatusde norma constitucional, que faz parte do que a dou-
trina chama de Bloco de Constitucionalidade.

a) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.
b) Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados.
c) Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou 

penas cruéis, desumanas e degradantes.
d) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais.
e) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi-

ciência e seu Protocolo Facultativo.
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12. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) Assinale a alternativa correta a respeito das caracte-
rísticas dos direitos humanos.

a) O Princípio da ilimitabilidade garante que o Estado 
e a sociedade não podem limitar a fruição dos direitos hu-
manos já conquistados, com o objetivo de disciplinar situa-
ções excepcionais que venham a reduzir o alcance desses 
direitos.

b) O Princípio da divisibilidade propõe que os direitos 
humanos devem obedecer a uma classificação retórica, que 
divide e categoriza os vários grupos de direitos inerentes ao 
homem e à sociedade, para que sejam melhor usufruídos 
pelos seus destinatários.

c) O Princípio da essencialidade reza que os direitos 
humanos devem ser vistos como aquela categoria de direi-
tos inerentes à sociedade em determinada época histórica, 
podendo ser divididos em essenciais, que devem gozar de 
livre fruição, e os não essenciais, que ainda demandam rei-
vindicações a serem conquistadas ao longo do tempo.

d) O Princípio da inalterabilidade estabelece que os di-
reitos humanos não sofrem alterações com o decurso do 
tempo, pois têm caráter eterno, não se ganham nem se per-
dem com o tempo, são anteriores, concomitantes e poste-
riores aos indivíduos.

e) O Princípio da interrelacionariedade dispõe que os 
direitos humanos e os sistemas de proteção se inter-rela-
cionam, permitindo às pessoas escolher entre os mecanis-
mos de proteção global ou regional, pois não há hierarquia 
entre eles.

13. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 
2018) No tocante à temática dos direitos humanos, conside-
rando seu surgimento e sua evolução histórica, assinale a 
alternativa que contempla correta e cronologicamente seus 
marcos históricos fundamentais.

a) O iluminismo, o constitucionalismo e o socialismo.
b) O cristianismo, o socialismo e o constitucionalismo.
c) A Magna Carta, a Constituição Alemã de Weimar e 

a Declaração de Independência dos Estados Unidos da 
América.

d) A Magna Carta, a queda da Bastilha na França e a 
criação da Organização das Nações Unidas.

e) O iluminismo, a Revolução Francesa e o fim da Se-
gunda Guerra Mundial.

14. (PC-SP – AGENTE POLICIAL – VUNESP – 2018) 
Com relação à pena de morte, a Convenção Americana de 
Direitos Humanos (“Pacto de San José da Costa Rica”)

a) prevê que, em nenhum caso, pode a pena de morte 
ser aplicada a delitos políticos, sendo autorizada a aplica-
ção aos delitos comuns conexos com delitos políticos.

b) prevê que não se deve impor a pena de morte à pes-
soa que, no momento da condenação, for maior de setenta 
anos.

c) prevê que não se pode restabelecer a pena de morte 
nos Estados que a hajam abolido.

d) prevê que não se deve impor a pena de morte à pes-
soa que, no momento da perpetração do delito ou de sua 
condenação, for menor de vinte e um anos.

e) não possui qualquer previsão.

15. (PC-SP – AUXILIAR DE PAILOSCOPISTA – VU-
NESP – 2018) É correto afirmar que consta,

a) da Convenção Americana de Direitos Humanos, que 
as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade 
essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.

b) do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 
que a pena de morte não deverá ser imposta em casos de 
crimes cometidos por pessoas menores de 21 (vinte e um) 
anos nem aplicada a pessoas em estado de doença grave.

c) da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
ou castigo cruel, salvo nas hipóteses de investigação de 
terrorismo.

d) da Convenção Americana de Direitos Humanos, que 
os menores, quando puderem ser processados, devem, se 
possível, ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal 
especializado.

e) da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 
ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, ex-
ceto nas hipóteses previstas na Constituição.

16. (PC-SP –PAILOSCOPISTA POLICIAL – VUNESP 
– 2018) Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos que

a) o trabalhador deve filiar-se à associação representa-
tiva de sua categoria profissional.

b) a vontade do povo será expressa em eleições peri-
ódicas e legítimas, por voto censitário, secreto ou aberto, 
ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.

c) todo ser humano tem direito à instrução, mas o aces-
so à instrução superior terá por critério o mérito.

d) qualquer ser humano tem o direito de deixar seu 
país, desde que quite com suas obrigações legais e políti-
cas perante o Estado.

e) o livre e pleno consentimento dos nubentes menores 
de 18 (dezoito) anos para o casamento pode ser substituído 
pela autorização de seus pais.

17. (PC-SP –PAILOSCOPISTA POLICIAL – VU-
NESP – 2018) É correto afirmar que os direitos humanos 
fundamentais

a) visam estabelecer condições mínimas de vida e de-
senvolvimento da pessoa humana.

b) são aplicáveis tanto a pessoas naturais quanto a 
pessoas jurídicas.

c) têm por finalidade a proteção contra o arbítrio das 
empresas multinacionais.

d) surgiram após o nascimento da ideia do 
constitucionalismo.
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e) consistem em instrumentos de legitimação do po-
der punitivo do próprio Estado e de suas autoridades 
constituídas.

18. (PC-SP –AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES – 
VUNESP – 2018) Nos termos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, todo ser humano tem

a) assegurado o direito ao amplo acesso à informação, 
sendo vedado, em qualquer hipótese, resguardar o sigilo 
da fonte.

b) deveres para com a comunidade, na qual o livre e 
pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.

c) direito à prestação de assistência religiosa nas enti-
dades civis e militares de internação coletiva.

d) direito a obter gratuitamente certidões em reparti-
ções públicas para o exercício da ampla defesa.

e) assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem.

19. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) A Convenção Contra a Tortura e outros Tra-
tamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
dispõe, expressamente, que cada Estado Parte assegu-
rará, em seu ordenamento jurídico, à vítima de um ato de 
tortura, direito

a) a ter proteção especial para depor como testemunha 
contra seu ofensor, com direito aos meios e condições su-
ficientes para viver em lugar seguro custeado pelo Estado.

b) à reparação e a uma indenização justa e adequada, 
incluindo os meios necessários à sua mais completa reabi-
litação possível.

c) a obter indenização justa e em dinheiro por parte do 
ofensor e uma pensão mensal a ser suportada pelo próprio 
Estado.

d) a obter a devida justiça com o julgamento do seu 
ofensor e que este seja compelido a reparar os danos 
causados.

e) a receber assistência legal, psicológica, social e fi-
nanceira do poder público e do próprio ofensor para refazer 
sua vida em todos os seus aspectos.

20. (PC-SP –ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL – VU-
NESP – 2018) No tocante ao direito de liberdade, o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos estabelece que

a) ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos 
forçados ou obrigatórios, ainda que por ordem da justiça.

b) nenhuma pena de restrição da liberdade poderá ul-
trapassar o prazo de trinta anos.

c) ninguém poderá ser preso apenas por não poder 
cumprir com uma obrigação contratual.

d) qualquer pessoa vítima de prisão decorrente de apli-
cação da lei penal terá direito à fiança.

e) a soltura de pessoas presas preventivamente não 
poderá estar condicionada a garantias que assegurem o 
seu comparecimento aos atos do processo.

21. (PC-SP –INVESTIGADOR DE POLICIA– VUNESP 
– 2018) Assinale a alternativa que está em harmonia com o 
disposto no Pacto de San José da Costa Rica.

a) As penas privativas da liberdade devem ter por finali-
dade essencial a proteção da sociedade contra os indivídu-
os que representam perigo à população e não demonstram 
estarem aptos ao convívio social.

b) Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida, 
sendo este um direito fundamental que deve ser garantido 
por todos os Estados Partes. Esse direito deve ser protegi-
do pela lei e, em geral, desde o momento do nascimento.

c) Os trabalhos ou serviços exigidos do preso em cum-
primento de sentença devem ser executados sob vigilância 
e controle das autoridades públicas, e os que os executa-
rem não devem ser postos à disposição de particulares, 
companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado.

d) Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio 
não limita os mandados de autoridade judiciária competen-
te expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação 
alimentar e de depositário infiel.

e) Não deverá haver penas de morte. E, nos países em 
que a pena de morte não tiver sido abolida, esta deverá ser 
extinta gradualmente, no prazo de até 10 (dez) anos após a 
adesão ao Pacto pelo Estado Parte.

22. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLICIA – VU-
NESP – 2018) Segundo o disposto na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, “Se depois da perpetração do delito 
a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente 
será por isso beneficiado.” Essa norma de direito penal é 
representada pelo Princípio

a) da Individualização da Pena.
b) da Legalidade.
c) da Norma Penal em Branco.
d) da Presunção da Inocência.
e) da Retroatividade.

23. (PC-SP – INVESTIGADOR DE POLICIA – VUNESP 
– 2018) Considerando a evolução histórica dos direitos hu-
manos, assinale a alternativa que indica corretamente as 
três gerações de direitos, na ordem histórica em que elas 
são classificadas pela doutrina.

a) Direitos da coletividade; direitos de solidariedade ou 
de fraternidade; e direitos e garantias individuais.

b) Direitos de liberdade positiva; direitos de liberdade 
negativa; e direitos de solidariedade ou de fraternidade.

c) Direitos civis e sociais; direitos de liberdades e garan-
tias individuais; e direitos coletivos e transindividuais.

d) Direitos de liberdade negativa, civis e políticos; direi-
tos econômicos, sociais e culturais; e direitos de fraternida-
de ou de solidariedade.

e) Direitos trabalhistas; direitos sociais; e direitos da 
democracia.
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24. (PC-BA – INVESTIGADOR DE POLICIA – VU-
NESP – 2018) A respeito da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos (DUDH), assinale a alternativa correta.

a) Ninguém pode ser preso, detido ou exilado.
b) Ninguém será condenado por ação ou omissão, ain-

da que, no momento de sua prática, constituísse ato delitu-
oso frente ao direito interno e internacional.

c) Nenhuma pessoa sujeita a perseguição tem o direito 
de procurar e de se beneficiar de asilo em outros países.

d) O direito de asilo não pode ser invocado no caso de 
processo realmente existente por crime de direito comum 
ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das 
Nações Unidas.

e) Nenhuma pessoa pode abandonar o país em que se 
encontra.

25. (PC-BA – DELEGADO DE POLICIA – VUNESP – 
2018) Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, é correto afirmar que

a) toda pessoa tem o direito de livremente circular e 
escolher a sua residência no interior de um Estado.

b) são asseguradas às presidiárias condições para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação.

c) toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de 
associação pacíficas ou militares.

d) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato.

e) ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua 
propriedade, exceto no caso de iminente perigo público.

26. (PC-CE – DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE 1ª 
CLASSE – VUNESP – 2015) No Brasil, com relação à di-
versidade étnico-racial, é correto afirmar:

a) a fim de fomentar a igualdade étnico-racial, é facul-
tado aos estabelecimentos de ensino fundamental e de en-
sino médio, públicos e privados, o estudo da história geral 
da África.

b) é vedada a utilização da expressão população negra 
por ser considerada uma forma de discriminação decorren-
te de raça ou de cor.

c) as ações afirmativas adotadas para a correção das 
desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de 
oportunidades substituirão, paulatinamente, as medidas 
repressivas previstas para a prática do racismo, inclusive 
possibilitando a futura revogação de leis que a considere 
como crime.

d) são considerados ilegais programas e políticas de 
emprego e de geração de renda voltados para populações 
vítimas de intolerância étnica em virtude da vedação cons-
titucional a qualquer forma de preconceito de origem, raça, 
sexo, cor ou idade.

e) a população negra abrange o conjunto de pessoas 
que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito 
cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição 
análoga.

27. (PC-CE – DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE 1ª 
CLASSE – VUNESP – 2018) É disposição prevista na De-
claração Universal dos Direitos Humanos:

a) Todo o homem tem o direito de tomar parte no gover-
no de seu país, diretamente ou por intermédio de represen-
tantes livremente escolhidos.

b) Todo o homem tem direito à instrução, que será gra-
tuita pelo menos até o grau técnico-profissional.

c) Todo o homem tem direito à liberdade de reunião e 
de associação, independentemente do modo e dos fins a 
que deseja se associar.

d) Os Estados deverão, paulatinamente, conceder às 
crianças nascidas fora do matrimônio a mesma proteção 
social conferida aos nascidos dentro dele.

e) Os pais têm exclusividade de direito na escolha do 
gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.

28. (PC-CE – DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE 1ª 
CLASSE – VUNESP – 2015) Assinale a alternativa correta 
no que diz respeito à Organização das Nações Unidas.

a) O nome Nações Unidas foi concebido pelo presiden-
te norte-americano Franklin Roosevelt e utilizado pela pri-
meira vez na Declaração das Nações Unidas em decorrên-
cia das discussões que se seguiram ao término da primeira 
Guerra mundial.

b) Durante a primeira reunião da Assembleia Geral da 
ONU, que aconteceu na capital do Reino Unido, Londres, 
em 1946, ficou decidido que a sede permanente da Organi-
zação seria nos Estados Unidos, na cidade de São Francis-
co, local em que até hoje está sediada.

c) É propósito das Nações Unidas conseguir uma coo-
peração internacional para resolver os conflitos armados e 
os problemas internacionais de caráter econômico, social, 
cultural, humanitário ou religioso.

d) É propósito das Nações Unidas manter a paz e a 
segurança internacionais e, para esse fim, tomar, coletiva-
mente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz sem 
reprimir os atos de agressão já iniciados.

e) A Organização é baseada no princípio da igualdade 
de todos os seus Membros.

29. (PC-SP – DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL– 
VUNESP – 2014) A Convenção Americana de Direitos 
Humanos, também conhecida por “Pacto de San José da 
Costa Rica”, foi ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 
1992. De acordo com o mencionado tratado internacional, 
é correto afirmar que
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