
Língua Portuguesa / Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários)

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q1.

Ai, Gramática. Ai, vida.

O que a gente deve aos professores!

Este pouco de gramática que eu sei, por exemplo, foram

Dona Maria de Lourdes e Dona Nair Freitas que me ensina-

ram. E vocês querem coisa mais importante do que gramá-

tica? La grammaire qui sait régenter jusqu’aux rois – dizia

Molière: a gramática que sabe reger até os reis, e

Montaigne: La plus part des ocasions des troubles du monde

sont grammairiens – a maior parte de confusão no mundo

vem da gramática.

Há quem discorde. Oscar Wilde, por exemplo, dizia de

George Moore: escreveu excelente inglês, até que desco-

briu a gramática. (A propósito, de onde é que eu tirei tan-

tas citações? Simples: tenho em minha biblioteca três livros

con tendo exclusivamente citações. Para enfeitar uma crôni-

ca, não tem coisa melhor. Pena que os livros são em inglês.

Aliás, inglês eu não aprendi na escola. Foi lendo as revistas

MAD e outras que vocês podem imaginar).

Discordâncias à parte, gramática é um negócio importan-

te e gramática se ensina na escola – mas quem, professoras,

nos ensina a viver? Porque, como dizia o Irmão Lourenço, no

schola sed vita – é preciso aprender não para a escola, mas

para a vida.

Ora, dirão os professores, vida é gramática. De acordo.

Vou até mais longe: vida é pontuação. A vida de uma pessoa

é balizada por sinais ortográficos. Podemos acompanhar a

vida de uma criatura, do nascimento ao túmulo, marcando as

diferentes etapas por sinais de pontuação.

Infância: a permanente exclamação:

Nasceu! É um menino! Que grande! E como chora! Claro,

quem não chora não mama!

Me dá! É meu!

Ovo! Uva! Ivo viu o ovo! Ivo viu a uva! O ovo viu a uva!

Olha como o vovô está quietinho, mamãe!

Ele não se mexe, mamãe! Ele nem fala, mamãe!

Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste! Criança

– não verás nenhum país como este!

Dá agora! Dá agora, se tu és homem! Dá agora, quero

ver!

(Moacyr Scliar. Minha mãe não dorme enquanto

eu não chegar, 1996. Adaptado)

O que Oscar Wilde afirma acerca de George Moore –

escreveu excelente inglês, até que descobriu a gramática – significa que

• A) George Moore passou a escrever em inglês popular somente depois que descobriu a riqueza da

gramática.

• B) a descoberta da gramática por George Moore surpreendeu a todos, pelo padrão de excelência de sua

obra.

• C) o fato de escrever com excelência em inglês não

impediu George Moore de buscar linguagem mais

contemporânea.

• D) a gramática agiu, na obra de George Moore, para

acentuar sua tendência a uma escrita de alta qualidade técnica.

• E) o contato com a gramática ocasionou, na obra de

George Moore, o comprometimento da qualidade de

sua escrita.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Sinônimos e antônimos



Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q2.

Ei-lo agora, adolescente recluso em seu quarto, diante

de um livro que não lê. Todos os seus desejos de estar longe

erguem, entre ele e as páginas abertas, uma tela esverdeada

que perturba _____ linhas. Ele está sentado diante da janela,

a porta fechada _____ costas. Página 48. Ele não tem cora-

gem de contar as horas passadas para chegar _____ essa

quadragésima oitava página. O livro tem exatamente quatro-

centas e quarenta e seis. Pode-se dizer 500 páginas! Se ao

menos tivesse uns diálogos, vai. Mas não! Páginas completa-

mente cheias de linhas apertadas entre margens minúsculas,

negros parágrafos comprimidos uns sobre os outros e, aqui

e acolá, a caridade de um diálogo – um travessão, como um

oásis, que indica que um personagem fala _____ outro perso-

nagem. Mas o outro não responde. E segue-se um bloco de

doze páginas! Doze páginas de tinta preta! Falta de ar! Ufa,

que falta de ar! Ele xinga. Muitas desculpas, mas ele xinga.

Página quarenta e oito... Se ao menos conseguisse lembrar

do conteúdo dessas primeiras quarenta e oito páginas!

(Daniel Pennac. Como um romance, 1993. Adaptado)

Nas passagens “Ei-lo agora, adolescente recluso em

seu quarto, diante de um livro que não lê.” e “negros parágrafos comprimidos uns sobre os outros”, os termos

destacados têm como antônimos, respectivamente:

• A) enclausurado e apertados.

• B) liberto e expandidos.

• C) apartado e ampliados.

• D) solitário e espalhados.

• E) solto e limitados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Sentido próprio e figurado das palavras

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q3.

Ai, Gramática. Ai, vida.

O que a gente deve aos professores! 

Este pouco de gramática que eu sei, por exemplo, foram 

Dona Maria de Lourdes e Dona Nair Freitas que me ensina- 

ram. E vocês querem coisa mais importante do que gramá- 

tica? La grammaire qui sait régenter jusqu’aux rois – dizia 

Molière: a gramática que sabe reger até os reis, e 

Montaigne: La plus part des ocasions des troubles du monde 

sont grammairiens – a maior parte de confusão no mundo 

vem da gramática. 

Há quem discorde. Oscar Wilde, por exemplo, dizia de 

George Moore: escreveu excelente inglês, até que desco- 

briu a gramática. (A propósito, de onde é que eu tirei tan- 

tas citações? Simples: tenho em minha biblioteca três livros 

con tendo exclusivamente citações. Para enfeitar uma crôni- 

ca, não tem coisa melhor. Pena que os livros são em inglês. 

Aliás, inglês eu não aprendi na escola. Foi lendo as revistas 

MAD e outras que vocês podem imaginar). 

Discordâncias à parte, gramática é um negócio importan- 

te e gramática se ensina na escola – mas quem, professoras, 

nos ensina a viver? Porque, como dizia o Irmão Lourenço, no 

schola sed vita – é preciso aprender não para a escola, mas 

para a vida. 

Ora, dirão os professores, vida é gramática. De acordo. 

Vou até mais longe: vida é pontuação. A vida de uma pessoa



é balizada por sinais ortográficos. Podemos acompanhar a 

vida de uma criatura, do nascimento ao túmulo, marcando as 

diferentes etapas por sinais de pontuação. 

Infância: a permanente exclamação: 

Nasceu! É um menino! Que grande! E como chora! Claro, 

quem não chora não mama! 

Me dá! É meu! 

Ovo! Uva! Ivo viu o ovo! Ivo viu a uva! O ovo viu a uva! 

Olha como o vovô está quietinho, mamãe! 

Ele não se mexe, mamãe! Ele nem fala, mamãe! 

Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste! Criança 

– não verás nenhum país como este! 

Dá agora! Dá agora, se tu és homem! Dá agora, quero 

ver!

(Moacyr Scliar. Minha mãe não dorme enquanto

eu não chegar, 1996. Adaptado)

Assinale a alternativa em que há expressão(ões)

empregada(s) em sentido figurado.

• A) Oscar Wilde, por exemplo, dizia de George

Moore: e screveu excelente inglês, até que descobriu a gramática.

• B) Aliás, inglês eu não aprendi na escola. Foi lendo as

revistas MAD e outras que vocês podem imaginar.

• C) Este pouco de gramática que eu sei, por exemplo,

foram Dona Maria de Lourdes e Dona Nair Freitas

que me ensinaram.

• D) Ora, dirão os professores, vida é gramática. De

acordo. Vou até mais longe: vida é pontuação.

• E) Simples: tenho em minha biblioteca três livros contendo exclusivamente citações.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q4.

A eletricidade produzida a partir da luz do sol, ou ener- 

gia fotovoltaica, aparece como a grande estrela do relató- 

rio “R enováveis 2017 – Análise e Previsões para 2022”, da 

Agência Internacional de Energia (AIE). E a maior responsá- 

vel por isso, mais uma vez, é a China. 

A geração solar foi a que mais cresceu entre as energias 

renováveis, alcançando quase a metade (45%) dos 165 giga- 

watts de capacidade adicionada em 2016, excluídas fontes 

de origem fóssil (carvão, petróleo e gás natural) e nuclear. 

O Brasil instalou 7,8 GW de renováveis no ano passado 

– de um total de 9,5 GW no país –, repartidos entre usinas 

hidrelétricas (5,2 GW) e eólicas (2,6 GW). Mantém uma das 

matrizes de geração mais limpas, mas contribui com menos 

de 5% do crescimento verde mundial. 

Já a China responde por 40% da capacidade renovável 

adicionada em 2016, e a maior parte disso provém da energia 

solar. O governo de Pequim incentiva essa fonte limpa na 

tentativa de minorar a poluição do ar gerada por termelétri- 

cas a carvão, grave problema de saúde pública e inquietação 

social. 

Sob esse estímulo, o país asiático já representa 50% da 

demanda global por painéis fotovoltaicos e manufatura 60% 

desses equipamentos. 

Salta aos olhos a irrelevância do Brasil no que respeita 

à energia solar fotovoltaica. Algumas grandes centrais come- 

çam a ser instaladas, mas o investimento nacional na mais di- 

nâmica fonte alternativa é desprezível, em termos mundiais. 

O país só se destaca, no relatório da AIE, na seara das



fontes renováveis para o setor de transporte. Embora o noti- 

ciário se concentre na voga dos veículos elétricos, o estudo 

ressalta que os biocombustíveis – como etanol e biodiesel – 

permanecerão como opções mais viáveis. 

Sim, o Brasil conta com a matriz elétrica mais limpa en- 

tre nações de grande porte e liderança inconteste em álcool 

combustível. O futuro, no entanto, é solar.

(Editorial. Império do sol. Folha de S.Paulo, 10.10.2017. Adaptado)

Assinale a alternativa em que a vírgula está empregada

de acordo com a norma-padrão.

• A) A China mais uma vez foi a responsável, por colocar

a energia fotovoltaica no papel de estrela, conforme

mostra o relatório “Renováveis 2017 – Análise e Previsões para 2022”.

• B) A China, mais uma vez, foi a responsável por colocar

a energia fotovoltaica no papel de estrela, conforme

mostra o relatório “Renováveis 2017 – Análise e Previsões para 2022”.

• C) A China, foi a responsável, mais uma vez, por colocar a energia fotovoltaica no papel de estrela, conforme mostra o relatório “Renováveis 2017 – Análise

e

Previsões para 2022”.

• D) Mais uma vez a China foi, a responsável, por colocar

a energia fotovoltaica no papel de estrela conforme

mostra o relatório “Renováveis 2017 – Análise e Previsões para 2022”.

• E) Mais uma vez, a China, foi a responsável por colocar

a energia fotovoltaica no papel de estrela conforme

mostra o relatório “Renováveis 2017 – Análise e Previsões para 2022”.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q5.

Sempre se imaginou que o uso exagerado de smartphones

e tablets, com o corpo curvado e a atenção sugada pela

tela, pudesse fazer ______ para o corpo. Estudos recentes

constatam: faz sim. Uma das pesquisas revela um malefício

surpreendente: o _______ eletrônico acelera o surgimento

de rugas no pescoço. Criou-se até um termo, tech neck (neck

é pescoço, em inglês), para designar os _____ que resul-

tam da postura equivocada. Um trabalho coordenado pela

Universidade Chung-Ang, da Coreia do Sul, mostrou que

m ulheres a partir dos 29 anos apresentaram vincos na região

do pescoço – enquanto o natural seria depois do 40. O ponto

em comum entre as pessoas investigadas: o _____ uso

dos eletrônicos.

(Taís Botelho. Erga a cabeça! Veja, 16.08.2017. Adaptado)

Assinale a alternativa em que a preposição em destaque

forma expressão cujo sentido é de modo.

• A) Um trabalho coordenado pela Universidade Chung-Ang…

• B) … com o corpo curvado e a atenção sugada pela

tela…

• C) … que resultam da postura equivocada.

• D) … apresentaram vincos na região do pescoço…

• E) O ponto em comum entre as pessoas investigadas…

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Concordância verbal e nominal

Fonte: OFICIAL DE ATENDIMENTO E ADMINISTRAçãO / Câmara de Dois Córregos/SP / 2018 / VUNESP



Q6.

“Quando eu tinha mais ou menos uma semana de idade,

eu me lembro de estar enrolada em um cobertor rosa de

algo dão”, conta Rebecca Sharrock. Considerando que a

memória da maioria das pessoas não é capaz de gravar

acontecimentos anteriores aos quatro anos de idade, pode

ser fácil pensar que a descrição de Sharrock seja um

sonho nostálgico em vez de uma memória real. Mas a mulher

australiana de 27 anos não tem uma memória comum – ela

foi diagnosticada com uma síndrome rara chamada “Memó-

ria Autobiográfica Altamente Superior”, ou HSAM na sigla

em inglês, também conhecida como Síndrome da Superme-

mória. Essa condição neurológica única significa que Sharrock

consegue se lembrar de absolutamente tudo que ela fez em

qualquer data.

Pessoas com essa síndrome podem se lembrar instanta-

neamente e sem esforço algum de qualquer coisa que fize-

ram, o que vestiram ou onde estavam em qualquer momento

da vida. Elas podem se lembrar de notícias e acontecimentos

pessoais com tantos detalhes e com uma exatidão tão perfei-

ta que são comparáveis a uma gravação.

Por que algumas pessoas nascem com a supermemória?

As pesquisas ainda estão em andamento, já que existem

poucos indivíduos com a síndrome no mundo, e a área ainda

é relativamente nova. Mas alguns estudos indicam que o lobo

temporal (que ajuda no processamento de memória) é maior

nos cérebros das pessoas com HSAM.

Ter uma supermemória significa que as memórias são

gravadas em detalhes vívidos, o que é fascinante em termos

científicos, mas pode ser uma praga para quem tem a síndro-

me. Algumas pessoas com HSAM dizem que suas memórias

são muito organizadas, mas Sharrock descreve seu cérebro

como “entupido” e diz que reviver memórias lhe dá dor de

cabeça e insônia. Apesar disso, ela aprendeu a tentar usar

memórias positivas para superar as negativas: “No começo

de todo mês, eu escolho todas as melhores memórias que

tive naquele mês em outros anos”. Reviver acontecimentos

positivos facilita na hora de lidar com as “memórias invasivas”

que a fazem se sentir mal.

(Sarah Keating, BBC. 17.11.2017. www.bbc.com. Adaptado)

Assinale a alternativa em que a concordância está de

acordo com a norma-padrão da língua.

• A) Pessoas com HSAM apresenta cérebro com o lobo

temporal maior.

• B) Os cérebros de pessoas com HSAM têm o lobo temporal maior.

• C) As pessoas com HSAM dispõe de cérebro com lobo

temporal maior.

• D) O lobo temporal nos cérebros de pessoas com

HSAM parecem ser maior.

• E) Ter cérebro com lobo temporal maior são comuns em

pessoas com HSAM.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Regência verbal e nominal

Fonte: ESCRITURáRIO / Câmara de Sumaré/SP / 2017 / VUNESP

Q7.



Considere a frase elaborada com base na charge.

O tempo que os futuros esposos gastarão diariamente com a conectividade virtual, comportamento

____________ , é um dado a se levar em conta

nos relacionamentos atuais.

Para completar corretamente a frase, assinale a alternativa

cujo trecho esteja correto de acordo com a norma-padrão

de regência verbal e nominal.

• A) ao qual o padre mostra desapontamento

• B) ao qual o padre faz alusão

• C) com o qual o padre menciona

• D) do qual o padre se refere

• E) do qual o padre recrimina

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Colocação pronominal

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / Câmara de Descalvado/SP / 2015 / VUNESP

Q8.

O despertar da ambição

Até pouco tempo atrás, apontar alguém como ambicio- 

so era quase uma ofensa no Brasil. A palavra, carregada de 

conotação negativa, era praticamente um pecado. A má im- 

pressão nasceu da confusão que as pessoas fazem com a 

ganância – sentimento que faz o indivíduo passar por cima de 

tudo e de todos. Hoje, porém, a ambição está sendo redimida 

e seu verdadeiro significado resgatado. 

A palavra vem do latim ambi dire, que significa “entre dois 

caminhos”. Basicamente, escolher para alcançar um objetivo. 

É um adjetivo positivo, que define as pessoas determinadas. 

É o combustível daqueles que vão atrás de desejos pes- 

soais e profissionais. E o brasileiro está mais afinado com 

essas ideias do que o senso comum supõe. Uma pesquisa 

da International Stress Management Association no Brasil 

(Isma-BR), de 2009, concluiu que 41% da população se defi-



ne como ambiciosa. 

Essa visão mais moderna, que eleva a ambição a uma 

espécie de força motriz do sucesso, transformou-a também 

em objeto de curiosidade científica mundo afora. É possível 

medi-la? Podemos turbiná-la? Ela tem explicação biológica? 

Já há respostas para algumas dessas perguntas. Estudos 

mostram, por exemplo, que a ambição, essa mistura de ener- 

gia com determinação, se manifesta no sistema límbico, área 

do cérebro relacionada às emoções e aos hábitos. Pesquisa- 

dores da Universidade de Washington usaram imagens ce- 

rebrais para investigar a persistência – a habilidade de focar 

em uma tarefa até terminá-la –, considerada a mola propul- 

sora da ambição. Eles recrutaram um grupo de estudantes e 

deram a cada um deles questionários elaborados para men- 

surar o nível de perseverança por meio de um aparelho de 

ressonância magnética, que registrava o que se passava na 

cabeça dos alunos. Em geral, os estudantes com as maiores 

pontuações (os mais persistentes) apresentaram maior ativi- 

dade na região límbica. 

Mas não há consenso entre os especialistas sobre em 

que medida a ambição está dentro de todos. Para uns, a 

educação é a maior influência. Para outros, é um sentimento 

inerente ao ser humano e depende apenas de autoconheci- 

mento para vir à tona. A única certeza é que quem opta por 

ficar numa zona de conforto, sem enfrentar desafios, acaba 

jogado de um lado para o outro, sem tomar as rédeas da 

própria vida. As circunstâncias acabam por definir o futuro. E 

aí é mais cômodo culpar o destino, a sorte ou terceiros pelas 

mazelas. 

“Quem pensa assim desconsidera que os vencedores 

estudaram muito, foram atrás, deram a cara para bater”, diz 

a psicóloga Maria de Lurdes Damião, mestre em gestão de 

pessoas. O ambicioso incomoda, antes de mais nada, os 

acomodados, que, em vez de se mexerem, preferem criticar.

(Suzane G. Frutuoso. www.istoe.com.br. 12.02.2010. Adaptado)

No terceiro parágrafo, em – Pesquisadores da Universidade de Washington usaram imagens cerebrais para investigar a persistência – a habilidade de

focar em uma tarefa

até terminá -la...–, o pronome destacado evita a repetição

do termo “tarefa”, o que contribui para dar coesão ao texto.

Pensando nisso, assinale a alternativa em que o emprego do pronome mantém o sentido do texto e está correto

de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

• A) Basicamente, escolher para alcançar um objetivo.

→ alcançar-lhe

• B) ... e deram a cada um deles questionários... → deram-nos

• C) ... elaborados para mensurar o nível de perseverança... → mensurá-lo

• D) ... apresentaram maior atividade na região límbica. → apresentaram-lhe

• E) O ambicioso incomoda, antes de mais nada, os acomodados... → incomoda-nos

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Crase

Fonte: ANALISTA DE GESTãO MUNICIPAL - CONTABILIDADE / IPSM - Pref. São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q9.

Ensino com diretriz

Está quase pronto o documento que definirá o padrão 

nacional para o que crianças e jovens devem aprender até o 

9o ano do ensino fundamental. Trata-se da quarta versão da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Caso aprovada até janeiro, a diretriz deve começar a ser 

implementada nos próximos dois anos. 

A BNCC define conteúdos a serem estudados e com- 

petências e habilidades que os alunos devem demonstrar a



cada passo da vida escolar. Soa como obviedade, mas não 

existe norma válida em todo o país que estabeleça de modo 

preciso a progressão do ensino e o que se deve esperar 

como resultado. 

Note-se ainda que a base curricular não especifica como 

alcançar seus objetivos – isso será papel dos currículos a se- 

rem elaborados por estados e municípios, que podem fazer 

acréscimos conforme necessidades regionais. 

A existência de um padrão pode permitir a correção de 

desigualdades do aprendizado e avaliações melhores. A par- 

tir de um limiar mediano de clareza, inteligência pedagógica 

e pragmatismo, qualquer modelo é melhor do que nenhum. 

Nesse aspecto, a nova versão da BNCC está perto de mere- 

cer nota de aprovação. 

O programa ainda se mostra extenso em demasia, não 

muito diferente do que se viu nas escolas das últimas déca- 

das, quando raramente foi cumprido. O excesso de assuntos 

dificulta abordagens mais aprofundadas e criativas. 

A BNCC lembra a Constituição de 1988. Detalhista, arro- 

jada e generosa, mas de difícil aplicação imediata e integral. 

É indiscutível, de todo modo, a urgência de pôr em prática 

esse plano que pode oferecer educação decente e igualitária 

às crianças.

(Editorial. Folha de S.Paulo, 10.12.2017. Adaptado)

Leia as frases:

• Com a BNCC, busca-se chegar _______ um modo

preciso de progressão do ensino.

• A BNCC assemelha-se _______ Constituição de

1988: detalhista, arrojada e generosa.

• Desigualdades do aprendizado podem ser corrigidas

_______ partir da existência de um padrão.

• Estados e municípios se dedicarão _______ elaboração de seus respectivos currículos.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser

preenchidas, correta e respectivamente, com:

• A) a ... a ... à ... à

• B) à ... à ... a ... a

• C) a ... à ... a ... à

• D) à ... a ... a ... à

• E) a ... à ... à ... a
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Noções de Informática / MS-Windows 7

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / IPSMI - Pref. Itaquequecetuba/SP / 2016 / VUNESP

Q10.

Diversas versões do sistema operacional Windows possuem o recurso Restauração do Sistema. Esse recurso

permite

• A) desfazer alterações do sistema no computador sem

afetar os arquivos pessoais.

• B) desfazer todas as alterações feitas no sistema operacional e nos arquivos do usuário desde a sua primeira instalação.

• C) recuperar arquivos e pastas apagadas acidentalmente.

• D) recuperar arquivos pessoais do usuário do computador em caso de instalações mal sucedidas de novos

programas.

• E) reiniciar o sistema após um desligamento acidental.
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Noções de Informática / MS-Word 2010

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/SP / 2013 / VUNESP

Q11.

Um documento editado no MS-Word XP, na sua configuração padrão, possui 45 páginas no total. O usuário informou o seguinte intervalo de páginas:

4;7;28-33;36 em local próprio da janela Imprimir. Assinale a alternativa que contém as páginas que serão impressas.

• A) 4 a 36, exceto a página 33 e duplicando a 7 e 28.

• B) 4, 5, 6, 7, 28, 33 e 36.

• C) 1 a 3, 8 a 27 e 37 a 45.

• D) 1 a 3, 5, 6, 8 a 27, 34, 35 e 37 a 45.

• E) 4, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 36.
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Noções de Informática / MS-Excel 2010

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/SP / 2013 / VUNESP

Q12.

Considere a seguinte fórmula digitada na célula A1 de uma planilha do MS-Excel XP, em sua configuração original. =SE(E(B$2>12;$C3>8);"Urgência";"Normal")

Ao se copiar a fórmula para a célula B1, tem-se:

• A) =SE(E(B$4>12;$C2>8);"Urgência";"Normal").

• B) =SE(E(B$3>12;$C2>8);"Urgência";"Normal").

• C) =SE(E(C$2>12;$C3>8);"Urgência";"Normal").

• D) =SE(E(B$2>12;$C3>8);"Urgência";"Normal").

• E) =SE(E(B$2>12;$C4>8);"Urgência";"Normal").
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Noções de Informática / MS-PowerPoint 2010

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO JUDICIáRIA / TJ/SP / 2010 / VUNESP

Q13.

Para inserir um botão de ação, como mostrado na figura, numa apresentação do PowerPoint XP, deve-se acessar o menu:

• A) Inserir.

• B) Formatar.

• C) Ferramentas.

• D) Exibir.

• E) Apresentações.
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Noções de Informática / Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos.



Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q14.

Quando se recebe uma mensagem por meio do correio

eletrônico, há diversas opções de resposta, sendo que na

opção encaminhar,

• A) na mensagem de encaminhamento, não pode ser

editado ou alterado o campo Assunto da mensagem

original recebida.

• B) se houver anexos na mensagem original recebida,

esta só pode ser enviada para um destinatário.

• C) se houver anexos na mensagem original recebida,

apenas um deles pode ser incorporado à mensagem

de encaminhamento.

• D) tanto o texto da mensagem original recebida

quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento.

• E) não pode haver destinatários em cópia, se houver

mais de um anexo na mensagem original recebida.
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Noções de Informática / Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q15.

Utilizando o site de busca Google, deseja-se pesquisar

apenas as páginas que contenham exatamente a frase:

feriados no Brasil. Para isso, deve-se digitar, na Barra

de Pesquisa do site, o seguinte:

• A) (feriados no Brasil)

• B) feriados-no-Brasil

• C) feriados&no&Brasil

• D) feriadosANDnoANDBrasil

• E) “feriados no Brasil”
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Noções de Lógica / Conceitos iniciais do raciocínio lógico: proposições, valores lógicos, conectivos, tabelas-verdade, tautologia, contradição,

equivalência entre proposições, negação de uma proposição, validade de argumentos

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q16.

Considere falsa a afirmação “Se hoje estudo, então

amanhã não trabalho.”

Nesse caso, é necessariamente verdade que

• A) Hoje não estudo e amanhã trabalho.

• B) Amanhã não trabalho.

• C) Se amanhã trabalho, então hoje não estudo.

• D) Hoje não estudo ou amanhã não trabalho.

• E) Hoje estudo e amanhã trabalho.
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Noções de Lógica / Estruturas lógicas e lógica de argumentação: questões de associação, verdades e mentiras, diagramas lógicos (silogismos)

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q17.



Se Maria é bonita, então Carlos é rico. Se Ana é feliz,

então José é um herói. Sabe-se que Maria é bonita e Ana

não é feliz. Logo, pode-se afirmar corretamente que

• A) Carlos é rico ou José é um herói.

• B) Carlos não é rico.

• C) José não é um herói.

• D) José não é um herói e Carlos é rico.

• E) José é um herói.
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Noções de Direito / Constituição Federal / Princípios fundamentais

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q18.

A Constituição Federal estabelece que a Administração

Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

• A) são garantidos ao servidor público civil os direitos sociais previstos para o trabalhador em geral, como o

direito à livre associação sindical, sendo-lhe, contudo, proibido o exercício do direito à greve.

• B) ressalvadas as aquisições realizadas pela Administração Indireta; obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

pública que assegure igualdade de condições a

todos os concorrentes.

• C) durante o prazo improrrogável previsto no edital de

convocação, aquele aprovado em concurso público

de provas, ou de provas e títulos, será convocado

com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira.

• D) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos

estabelecidos em lei, sendo vedado o ingresso de

estrangeiros no serviço público.

• E) a proibição de acumular empregos e funções não

abrange autarquias, fundações, empresas públicas,

sociedades de economia mista, suas subsidiárias

e sociedades controladas, direta ou indiretamente,

pelo poder público.
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Noções de Direito / Constituição Federal / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q19.

De acordo com texto expresso na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), é correto afirmar

que a lei

• A) assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente para sua utilização.

• B) penal sempre retroagirá, seja para beneficiar ou não

o réu.

• C) regulará a individualização da pena e adotará, entre

outras, a perda de bens.

• D) poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão

ou ameaça a direito.

• E) deverá punir ato atentatório a liberdades com penas

restritivas de direito.
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Noções de Direito / Constituição Federal / Direitos sociais



Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q20.

São assegurados, nos termos da Constituição da República

Federativa do Brasil, (CRFB/88) à categoria dos trabalhadores domésticos os seguintes direitos:

• A) proteção em face da automação, na forma da lei.

• B) reconhecimento das convenções e acordos coletivos

de trabalho.

• C) jornada de seis horas para trabalho realizado em

turnos ininterruptos de revezamento.

• D) participação nos lucros, ou resultados, desvinculada

da remuneração, conforme definido em lei.

• E) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade

do trabalho.
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Noções de Direito / Constituição Federal / Nacionalidade

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q21.

Maria, brasileira, estava grávida quando viajou para a

Alemanha. Em virtude de complicações de saúde, seu

bebê nasceu antes do tempo, quando Maria ainda estava

na Alemanha. Considerando apenas os dados apresentados, pode-se afirmar que, nos termos da Constituição

Federal, o filho de Maria será considerado

• A) brasileiro nato, bastando que venha a residir na República Federativa do Brasil.

• B) brasileiro nato se Maria estiver, na Alemanha, a serviço da República Federativa do Brasil.

• C) brasileiro nato, bastando que o pai do bebê também

seja brasileiro, nato ou natura lizado.

• D) brasileiro naturalizado desde que opte, em qualquer

tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

• E) brasileiro nato, pois Maria é brasileira.
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Noções de Direito / Constituição Federal / Direitos políticos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I / UNESP - Campus Experimental de Itapeva / 2017 / VUNESP

Q22.

Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobr e

os direitos e garantias fundamentais, se um cidadão brasileiro se recusar a prestar o serviço militar obrigatório,

alegando que sua religião não permite essa prática, é

correto afirmar, nessa hipótese, que esse cidadão

• A) não poderá ser dispensado do serviço militar, uma

vez que essa é uma obrigação imposta a todos os

cidadãos brasileiros.

• B) poderá ser dispensado de prestar o serviço militar,

mas perderá, automaticamente, os seus direitos

políticos.

• C) terá como consequência da recusa de prestar o serviço militar a sua prisão por tempo fixado em lei.

• D) será dispensado do serviço militar obrigatório, sem

a imposição de penas ou outras obrigações, pois a

Constituição Federal garante a liberdade religiosa.

• E) poderá obter a dispensa do serviço militar obrigatório, mas terá que cumprir prestação alternativa se

não quiser perder seus direitos políticos.
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Noções de Direito / Constituição Federal / Segurança pública

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJM/SP / 2017 / VUNESP

Q23.

Nos termos da Constituição Federal, os policiais militares

estaduais têm, entre suas funções,

• A) a segurança nacional, se o caso.

• B) a garantia dos poderes constitucionais.

• C) a preservação da ordem pública.

• D) a de polícia judiciária.

• E) a apuração de infrações penais.
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Noções de Direito / Direitos Humanos: Noção, significado, finalidades e história

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q24.

Assinale a alternativa que corretamente disserta sobre

aspectos conceituais dos direitos humanos em sua evolução histórica.

• A) Os direitos humanos da terceira dimensão marcam a

passagem de um Estado autoritário para um Estado de

Direito e, nesse contexto, o respeito às liberdades individuais, em uma perspectiva de absenteísmo estatal,

fruto do pensamento liberal-burguês do século XVIII.

• B) Os direitos de quarta dimensão, ou direitos de liberdade, têm como titular o indivíduo, são oponíveis ao

Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos

da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu

traço mais característico, sendo, assim, direitos de

resistência ou oposição ao Estado.

• C) Os direitos fundamentais da primeira dimensão são

marcados pela alteração da sociedade por profundas

mudanças na comunidade internacional, identificando-se consequentes alterações nas relações econômico-sociais, sobretudo na sociedade de massa,

fruto do desenvolvimento tecnológico e científico.

• D) Os direitos da quinta dimensão são direitos transindividuais que transcendem os interesses do indivíduo e

passam a se preocupar com o gênero humano, com

altíssimo teor de humanismo e universalidade, inserindo-se o ser humano em uma coletividade que passa

a ter direitos de solidariedade ou de fraternidade.

• E) A evidenciação de direitos sociais, culturais e econômicos, correspondendo aos direitos de igualdade,

sob o prisma substancial, real e material, e não

meramente formal, mostra-se marcante nos documentos pertencentes ao que se convencionou classificar como segunda dimensão dos direitos humanos.
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Noções de Direito / Declaração Universal dos Direitos Humanos e Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)

Fonte: SARGENTO / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q25.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem determina que

• A) toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de

associação pacíficas.

• B) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao

agravo.

• C) a propriedade atenderá a sua função social.

• D) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela

podendo penetrar sem consentimento do morador.
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Direito Penal e Direito Processual Penal / Crime: conceitos, crime e contravenção

Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP

Q26.

No que diz respeito ao conceito do crime, é correto afirmar que

• A) é considerada como causa do crime a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, sendo que a superveniência de causa relativamente

independente exclui a imputação do crime quando, por si só, produziu o resultado.

• B) ao agente que tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, não será imputado o crime se apenas omitiu-se, ainda que pudesse agir para

evitar o resultado.

• C) se considera o crime tentado quando iniciada a preparação; este não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

• D) para a caracterização da omissão penalmente relevante é suficiente que o agente tivesse o poder de agir para evitar o resultado do crime.

• E) se pune a tentativa se, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.
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Direito Penal e Direito Processual Penal / Crime doloso, crime culposo e excludentes de culpabilidade

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q27.

Com relação à legítima defesa, segundo o disposto no

Código Penal, é correto afirmar que

• A) o uso moderado dos meios necessários para repelir

uma agressão consiste em um dos requisitos para

caracterização da legítima defesa, ainda que essa

agressão seja justa.

• B) um dos requisitos para sua caraterização consiste na

necessidade que a injusta agressão seja atual e não

apenas iminente.

• C) um dos requisitos para sua caracterização consiste

na exigência de que a repulsa à injusta agressão

seja realizada contra direito seu, tendo em vista que

se for praticada contra o direito alheio estar-se-á

diante de estado de necessidade.

• D) a legítima defesa não resta caracterizada se for praticada contra uma agressão justa, ainda que observados os demais requisitos para sua caracterização.

• E) considera-se em legítima defesa aquele que pratica

o fato para salvar de perigo 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.
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Direito Penal e Direito Processual Penal / Crime consumado e crime tentado

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q28.

Com relação à consumação e tentativa do crime, nos termos previstos no Código Penal, é correto afirmar que

• A) salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa

com a pena correspondente ao crime consumado,

diminuída de um a dois terços.

• B) diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem

dois terços dos elementos de sua definição legal.

• C) diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem a

maioria dos elementos de sua definição legal.

• D) diz-se o crime tentado quando não se exaure por circunstâncias alheias à vontade do agente.

• E) diz-se o crime tentado quando, iniciada a cogitação,

não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
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Direito Penal e Direito Processual Penal / Crimes Contra a Pessoa

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q29.

O indivíduo “B” descobre que a companhia aérea “X” é

a que esteve envolvida no maior número de acidentes

aéreos nos últimos anos. O indivíduo “B” então compra,

regularmente, uma passagem aérea desta companhia e

presenteia seu pai com esta passagem, pois tem interesse que ele morra para receber sua herança. O pai

recebe a passagem e durante o respectivo vôo ocorre um

acidente aéreo que ocasiona sua morte. Diante dessas

circunstâncias, é correto afirmar que

• A) o indivíduo “B” será responsabilizado pelo crime de

homicídio doloso se for demonstrado que o piloto do

avião em que seu pai se encontrava agiu com culpa

no acidente que o vitimou.

• B) o indivíduo “B” será responsabilizado pelo crime de

homicídio culposo, tendo em vista que sem a sua

ação o resultado não teria ocorrido.

• C) o indivíduo “B” será responsabilizado pelo crime de

homicídio doloso, tendo em vista que sem a sua

ação o resultado não teria ocorrido.

• D) o indivíduo “B” será responsabilizado pelo crime de

homicídio culposo se for demonstrado que o piloto

do avião em que seu pai se encontrava agiu com

culpa no acidente que o vitimou.

• E) o indivíduo “B” não praticou e não poderá ser responsabilizado pelo crime de homicídio.
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Direito Penal e Direito Processual Penal / Crimes Contra o Patrimônio

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q30.

Aproveitando-se da porta que estava apenas encostada,

Pedro ingressou sozinho e durante o dia na residência de

José, sabendo que no local não havia ninguém, subtraindo dali dois relógios de pulso que depois se apurou estarem quebrados. Assinale a alternativa correta a

respeito

da conduta de Pedro.

• A) Praticou o crime de furto qualificado pela destreza,

já que se aproveitou de um momento em que a casa

estava vazia para ali ingressar (artigo 155, § 4º,

inciso II, CP).

• B) Caso Pedro seja primário, e os relógios, ainda que

quebrados, forem de pequeno valor, poderá ser condenado por furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP).

• C) Pedro praticou o crime de furto e, em razão de ter

ingressado em residência alheia, não poderá ser

beneficiado com a substituição da pena corporal por

restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, III, CP

(a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social

e a personalidade do condenado, bem como os

motivos e as circunstâncias indicam que esta substituição seja suficiente).

• D) Praticou o crime de invasão de domicílio, previsto no

artigo 150, do Código Penal.

• E) Caso condenado por furto, Pedro poderá ter diminuição da sua pena, desde que fique comprovado que

praticou furto famélico (procurava algo que pudesse

vender para comprar alimento).
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Direito Penal e Direito Processual Penal / Crimes Contra a Dignidade Sexual

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q31.

Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos

crimes contra a dignidade sexual.

• A) Induzir alguém menor de 18 (dezoito) anos a satisfazer a lascívia de outrem tipifica o crime de corrupção

de menores.

• B) Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso

com menor de 18 (dezoito) anos tipifica o crime de

estupro de vulnerável.

• C) Constranger alguém, mediante fraude, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se

pratique outro ato libidinoso, tipifica crime de estupro.

• D) Atrair à prostituição alguém menor de 18 (dezoito)

anos tipifica o crime de favorecimento da prostituição, ou de outra forma de exploração sexual de

criança ou adolescente ou de vulnerável.

• E) Praticar, na presença de alguém menor de 18 (dezoito) anos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a

fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, tipifica o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Penal e Direito Processual Penal / Crimes Contra a Administração Pública

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q32.

A respeito do crime de exploração de prestígio (art. 357

do CP), é correto afirmar que

• A) prevê causa de aumento se o agente alega ou insinua que o dinheiro é também destinado a funcionário

público estrangeiro.

• B) prevê modalidade culposa.

• C) se caracteriza pela conduta de receber dinheiro a

pretexto de influir em ato praticado por qualquer funcionário público.

• D) se trata de crime comum, não se exigindo qualquer

qualidade especial do autor.

• E) para se configurar, exige o efetivo recebimento de

dinheiro pelo agente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Penal e Direito Processual Penal / Inquérito Policial

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q33.

O arquivamento de Inquérito Policial ocorre

• A) por ordem do chefe de Polícia, dado o seu caráter

administrativo.

• B) por ordem da autoridade judiciária, por falta de base

para a denúncia.

• C) mediante requisição do Ministério Público, à autoridade policial, por falta de justa causa para a ação

penal.

• D) pela autoridade policial, a pedido do curador especial

nomeado para o inidiciado, noticiada a sua inimputabilidade penal.

• E) por ordem da autoridade policial, constatada a ausência de indícios de autoria delitiva.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Penal e Direito Processual Penal / Prova



Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q34.

Determina o art. 261 do CPP que

• A) nenhum acusado, com exceção do foragido, será

processado ou julgado sem defensor.

• B) salvo nos processos contravencionais e nos de rito

sumaríssimo, nenhum acusado será processado ou

julgado sem defensor.

• C) salvo nos casos de força maior, nenhum acusado,

ainda que ausente ou foragido, será processado ou

julgado sem defensor.

• D) nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido,

será processado ou julgado sem defensor.

• E) nenhum acusado, com exceção do revel, será processado ou julgado sem defensor.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Penal e Direito Processual Penal / Prisão em Flagrante

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q35.

A prisão em flagrante, cautelar, realiza-se

• A) sem necessidade de avaliação posterior por autoridade judiciária, porque pode ser relaxada, a qualquer tempo, pela autoridade policial.

• B) diante de aparente tipicidade (fumus boni juris), mas

confirmados ilicitude e culpabilidade.

• C) no momento em que está ocorrendo ou termina de

ocorrer o crime.

• D) mediante expedição de mandado de prisão pela

autoridade judiciária.

• E) única e tão somente pela polícia judiciária.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Penal e Direito Processual Penal / Prisão Preventiva

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q36.

Greice, vítima de delito previsto no artigo 147 do Código

Penal, com pena máxima de 6 (seis) meses de detenção,

formulou pedido de concessão de medidas protetivas de

afastamento e proibição de contato, previstas no artigo

22, incisos II e III, da Lei nº 11.340/06, deferidas judicialmente. Noticiado o descumprimento das medidas protetivas, o ofensor Emerson, primário, foi preso em

flagrante

delito, quando, em novo episódio de violência doméstica

e familiar, ameaçava Greice de morte, após tê-la agredido fisicamente, com emprego de uma faca, causando-lhe lesões de natureza leve. Ao receber o auto de

prisão

em flagrante, nos termos dos artigos 310 e seguintes do

Código de Processo Penal, o juiz

• A) converterá a prisão em flagrante em preventiva

porque: a) presentes os requisitos do artigo 312 do

Código de Processo Penal; b) insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão e; c) adequada a

cautelar extrema para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, descumpridas, em crime

envolvendo violência doméstica e familiar contra a

mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código

de Processo Penal.

• B) relaxará o flagrante, pela ilegalidade da prisão,

vez que o descumprimento de medidas protetivas

enseja, tão somente, reparação civil.



• C) concederá liberdade provisória, porque o indiciado

é primário, sem notícia de condenação por crime

doloso, por sentença transitada em julgado, ante a

exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, única aplicável à Lei Maria da Penha.

• D) concederá liberdade provisória, porque as penas

máximas cominadas aos delitos de ameaça e lesão

corporal leve afastam a adequação da prisão preventiva, ante a exigência do artigo 313, inciso I, do

Código de Processo Penal, única aplicável à Lei

Maria da Penha.

• E) ouvirá o Ministério Público, em 24 horas, nos termos do disposto no artigo 25 da Lei nº 11.340/06,

sob pena de nulidade absoluta e relaxamento do

flagrante.
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Legislação Especial / Lei de Abuso de Autoridade – Lei n.º 4.898/65

Fonte: SARGENTO / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q37.

Com relação ao crime de abuso de autoridade, previsto

na Lei nº 4.898/1965, assinale a alternativa correta.

• A) Trata-se de crime comum e hediondo, que deverá

ser apurado pela Autoridade de Polícia Judiciária

Comum.

• B) Poderá ser apurado no Inquérito Policial Militar,

assim como julgado pela Justiça Militar Estadual.

• C) Não é considerado crime militar e poderá ser apenado com a perda do cargo e a inabilitação para o

exercício de qualquer outra função pública por prazo

de até três anos.

• D) Trata-se de crime comum de ação penal privada, que

necessita de queixa-crime ajuizada no prazo legal.
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Legislação Especial / Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.º 8.069/90

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP

Q38.

O ECA tem como fundamento que não se pode exigir de

um adolescente o mesmo nível de discernimento de um

adulto, considerando sua condição peculiar de pessoa

em desenvolvimento. Assim, verificado o caso de conduta de adolescente que corresponda à tipificação legal

descrita como crime ou contravenção, essa conduta é

nomeada como ato infracional. Crianças e adolescentes

são considerados inimputáveis, o que não significa impunidade. As previsões contidas no Art. 173, III, do ECA,

definem que em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a

autoridade policial deverá

• A) requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração.

• B) encaminhar o adolescente, de imediato, para o órgão

de internação competente.

• C) determinar a guarda do adolescente em família

substituta.

• D) oficializar a solicitação de relatório psicológico.

• E) acionar o Conselho de Direitos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação Especial / Lei de Crimes Hediondos – Lei n.º 8.072/90

Fonte: SARGENTO / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP



Q39.

Assinale a alternativa correta.

• A) O latrocínio é considerado crime contra a vida,

aplicando-se a qualificadora tanto ao roubo próprio

como ao impróprio.

• B) Não comete crime o funcionário público que recebe

vantagem indevida para realizar ou deixar de realizar

ato legal.

• C) É considerado hediondo o crime de favorecimento

da prostituição ou de outra forma de exploração

sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.

• D) O crime de homicídio, quando qualificado pela tortura, implica em concurso material, respondendo o

agente por ambos os delitos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação Especial / Código de Defesa do Consumidor – Lei n.º 8.078/90

Fonte: ADVOGADO / Desenvolve/SP / 2014 / VUNESP

Q40.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, estão

incluídas no conceito de serviços, desde que prestadas

mediante remuneração,

• A) as atividades de natureza financeira e securitária, excetuando-se as de natureza bancária e de crédito.

• B) as atividades de natureza bancária, excetuando-se as

de natureza securitária e as decorrentes das relações de

caráter trabalhista.

• C) as atividades de natureza financeira e securitária, salvo

as de natureza bancária e as decorrentes das relações de

caráter trabalhista.

• D) as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de

caráter trabalhista.

• E) as atividades de natureza securitária e de crédito, salvo

as de natureza bancária, financeira e as decorrentes das

relações de caráter trabalhista.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação Especial / Lei de Improbidade Administrativa – Lei n.º 8.429/92

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q41.

Nos termos da Lei nº 8.429/1992, é correta a seguinte

afirmação:

• A) Esta Lei se aplica apenas aos funcionários públicos

que pratiquem ato lesivo ao erário da administração

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal.

• B) Se a lesão ao patrimônio decorrer de ação ou omissão culposa do agente ou do terceiro, não se fará

necessário o integral ressarcimento do dano.

• C) Para os fins desta Lei, não se reputa agente público

aquele que, por designação, exerça função de confiança junto a órgão da administração direta ou indireta, sem recebimento de remuneração.

• D) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente em razão do

serviço público não se sujeita às cominações desta

Lei, ainda que o falecido tenha deixado herança.

• E) As disposições desta Lei poderão ser aplicadas

àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade

ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou

indireta.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação Especial / Lei de Tortura – Lei n.º 9.455/97

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAL / Polícia Militar/SP / 2016 / VUNESP

Q42.

Policial militar, em diligência para cumprir mandado de

prisão, sem justa causa, pratica violência física contra

aquele que está sendo preso, por entender repugnante

o crime praticado, como forma de castigá-lo. No entanto,

a violência acaba por causar a morte do agredido, o que

não foi previsto pelo policial. A conduta do policial consiste em crime de

• A) homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º,

II, do Cód. Penal).

• B) lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º,

do Cód. Penal).

• C) abuso de autoridade (art. 3º, “i”, da Lei no 4.898/65).

• D) exercício arbitrário ou abuso de poder (art. 350,

do Cód. Penal).

• E) tortura qualificada pelo evento morte (art. 1º, § 3º,

da Lei nº 9.455/97).
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Legislação Especial / Código de Trânsito Brasileiro - Lei n.º 9.503/97 (arts. 302 ao 312)

Fonte: PAPILOSCOPISTA POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP

Q43.

Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que, em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo,

quem poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro é o

• A) perito oficial encarregado do levantamento pericial.

• B) delegado de plantão que registrar a ocorrência.

• C) o proprietário do veículo ou, se este estiver impossibilitado, o seu representante legal ou alguém por ele autorizado.

• D) papiloscopista policial de plantão na Delegacia onde for registrado o acidente de trânsito.

• E) policial militar que atender a ocorrência.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação Especial / Lei Maria da Penha – Lei n.º 11.340/06

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL JUDICIáRIO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q44.

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da

Penha”, tem como objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e representa um grande

avanço na proteção às diferentes formas de violência

presentes na vida da mulher brasileira. No atendimento

à mulher em situação de violência doméstica e familiar,

conforme estabelece o artigo 11, inciso V, a autoridade

policial deverá, entre outras providências,

• A) monitorar sua rotina diária como medida de segurança.

• B) encaminhar a vítima à sua família de origem para

garantia de sua proteção.

• C) assegurar as condições para sua alimentação ainda

que ela exerça atividade laboral.

• D) retirar o agressor da moradia comum.

• E) informar à ofendida os direitos a ela conferidos e os

serviços disponíveis.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Legislação Especial / Lei sobre drogas – Lei n.º 11.343/06

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAIS DA POLíCIA MILITAR / Polícia Militar/SP / 2015 / VUNESP

Q45.

A posse ilegal de substância entorpecente controlada, em

circunstâncias que indiquem o propósito do possuidor de

fornecimento, ainda que gratuito, a terceiros, consiste em

• A) ilícito administrativo.

• B) crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 (Lei

de Drogas).

• C) conduta descriminalizada.

• D) crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (Lei

de Drogas).

• E) ilícito civil.
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Legislação Especial / Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAL / Polícia Militar/SP / 2016 / VUNESP

Q46.

Acerca da responsabilidade do policial militar perante a

legislação em vigor, é correto afirmar que

• A) em razão do princípio da supremacia do interesse

público elencado no ordenamento pátrio, o policial

militar responde por seus atos apenas nas esferas

penal e administrativa, não lhe recai eventual responsabilidade civil por atos praticados em serviço.

• B) a ofensa aos valores não vulnera a disciplina policial

militar, já que é inerente à atividade.

• C) a aplicação das penas disciplinares previstas no

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo depende do resultado de eventual

ação penal.

• D) as transgressões militares são sempre classificadas

como graves, em face da atividade exercida pelo

policial militar.

• E) o militar do Estado poderá responder na esfera penal

militar, se fizer desaparecer, consumir ou extraviar

combustível, armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de

guerra motomecanizado.
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Legislação Especial / Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e seu decreto regulamentador no Estado de São Paulo (Decreto n.º 58.052/2012)

Fonte: TESOUREIRO / Câmara de Taquaritinga / 2016 / VUNESP

Q47.

Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, a qualidade da

informação que tenha sido produzida, expedida, recebida

ou modificada por determinado indivíduo, equipamento

ou sistema, denomina-se

• A) autenticidade.

• B) integridade.

• C) primariedade.

• D) disponibilidade.

• E) criptografia.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Criminologia / Conceito, método, objeto e finalidade da Criminologia

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q48.

A autonomia da Criminologia frente ao Direito Penal

• A) é almejada pelos estudiosos da primeira, mas negada pelos estudiosos do segundo.

• B) não se concretiza, uma vez que a primeira não é considerada ciência, ao contrário do segundo.

• C) comprova-se, por exemplo, pelo caráter crítico que a primeira desenvolve em relação ao segundo.

• D) não se vislumbra na prática, uma vez que todos os conceitos da primeira são emprestados do segundo.

• E) não se efetiva, uma vez que ambos têm o mesmo objeto e são concretizados pelo mesmo método de estudo, qual seja, o empírico.
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Noções de Criminologia / Teorias sociológicas da criminalidade

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q49.

O fundador da escola denominada “positivismo criminológico” e o teórico inspirador da Teoria da Anomia são, respectivamente,

• A) V. Lizt e Kardec.

• B) Carrara e Parsons.

• C) Beccaria e Ohlin.

• D) Feuerbach e Merton.

• E) Lombroso e Durkheim.
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Noções de Criminologia / Vitimologia

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q50.

Os estudos de vitimologia são relativamente recentes em matéria criminológica. Embora seja possível citar referências históricas, tiveram grande impulso e

ganharam corpo somente após

• A) o extermínio de judeus na Segunda Grande Guerra.

• B) a abolição da escravatura na América do Sul.

• C) a independência tardia dos países africanos, ex-colônias europeias.

• D) a grande depressão iniciada nos Estados Unidos da América após a crise de 1929.

• E) a exposição das fragilidades humanitárias da Europa Oriental após a queda do Muro de Berlim.
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