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CONHECIMENTOS GERAIS
 

PORTUGUÊS 
 

 
TEXTO 1 

 
“O policial militar tem boa formação para o desempenho de sua função? Sabemos que não. Por quê? Vencimentos, origem, 

atrativos, etc. Partindo dessa premissa, refletimos: quem é o policial militar? É um ser extraterrestre? Não, sou eu, você, somos 
nós fardados.  

O policial militar é violento? É. Mas por quê? Bem, além de sermos violentos, recebemos uma instrução ou preparo e 
vivemos quase sempre violentados. O Estado nos violenta. Nós somos violentados. Esta é a primeira reflexão. Significa, então, 
que não é só o policial violento? Absolutamente não.  

A todo momento, a toda hora, experimentamos a violência. A nossa formação e origem é por demais violenta, basta 
rebuscar na história; em outras palavras, não temos pedigree. Estamos, sim, tentando, lutando, enfrentando para conter a 
violência, mas não percamos de vista que somos produto dessa violência. Da Polícia Civil, como de qualquer outra corporação 
ou segmento, quanto à violência, digo o mesmo.  

Nos conventos para padre, nas igrejas, há violência; logicamente que não consiste na acepção pura da palavra, ou seja, 
física, mas na lesão aos direitos, sendo até mesmo preteridos. Não creio que extinguir a Polícia Civil ou Militar seria a solução 
correta. É o mesmo que a pena de morte. Não podemos matar para extirpar as conseqüências. Devemos, sim, acabar com a 
causa. Extinguir a Polícia Militar ou Civil seria solução política e paliativa, talvez. O ideal, creio, seria repensar a sua 
reestruturação. Partindo do homem, o policial há de ser qualificado para a função, há de possuir as condições para o trabalho e 
ser recompensado à altura, pois só assim poderá ser cobrado.  

O Estado recruta pessoas sem condições até mesmo de sobrevivência, verdadeiros renegados, não os prepara 
suficientemente, não lhes dá as mínimas condições de trabalho e os abandona como feras feridas, lobos atrás de suas presas 
fáceis, os cidadãos. O Estado é absolutamente omisso, isto em todos os aspectos. O culpado é o sistema, e o engodo, a farsa dos 
políticos inescrupulosos, de mentira, faz de conta. O policial é violento, é despreparado, é revoltado, não tem condições de 
trabalhar, mas o culpado não é o policial, nem o povo, mas o sistema, o governo, o Estado.”  

 
 

LEMOS, Ricardo T. Texto disponível em http://campus.fortunecity.com/clemson/493/jus/m04-003.htm.  
Acesso em 15/10/2006. Adaptado.

 
 
Pela compreensão do Texto 1, podemos dizer que ele objetiva, principalmente: 
 
A) questionar as razões de os policiais civis e militares serem tão violentos quando estão em serviço. 
B) posicionar-se contrariamente em relação à violência, que tem caracterizado o trabalho da polícia brasileira. 
C) criticar a maneira de agir da polícia brasileira, que, abusando do poder, comete atos de violência diariamente. 
D) expor algumas das causas que justificam o modo de agir dos policiais brasileiros, e os eximir de culpa. 
E) conclamar a população brasileira para que lute contra a violência dos policiais, militares e civis. 

 
 

 
 
Segundo o Texto 1, os seguintes argumentos explicam a violência por parte dos policiais:  
 
1. sem violência por parte da polícia não se pode conter a violência da sociedade. 
2. os policiais de hoje são resultado de uma formação violenta, no passado. 
3. sem violência, os policiais não têm condições de sobrevivência.  
4. a violência policial é uma espécie de ‘resposta’ à violência praticada pelo Estado. 
 
Estão corretos: 

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

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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À pergunta: “quem é o policial militar?”, o Texto 1 responde: 
 
A) é alguém que recebe boa formação para o desempenho de 

sua função, a qual tem diversos atrativos. 
B) é um indivíduo que, à semelhança de um extraterrestre, não 

consegue adaptar-se à violência diária.  
C) é uma pessoa cuja função principal é a de combater a 

violência que existe nos conventos e nas igrejas. 
D) é um profissional violento, despreparado e absolutamente 

omisso em todos os aspectos, por culpa do Estado. 
E) é um cidadão comum, como qualquer outro, que se 

comporta segundo um treinamento que recebeu.  
 
 
 

 
No que se refere à concordância verbal, analise os enunciados 
abaixo. 
 
1. O resultado das pesquisas realizadas recentemente mostram 

que o brasileiro não confia na sua polícia. 
2. Estávamos tão apavorados que nenhum de nós ousamos 

desafiar a força policial. 
3. Durante as comemorações, a população ficou tranqüila, 

porque haviam diversos policiais guardando o local. 
4. Já faz muitos anos que a população recifense não se sente 

segura para sair de casa à noite. 
5. É preciso frear a violência; mas, para isso, faltam coragem 

e determinação. 
 

Está(ão) correto(s), apenas: 
 
A) 2 e 3. 
B) 4 e 5. 
C) 1 e 3. 
D) 3. 
E) 1, 2 e 4. 

 
 
 

 
No trecho: “O Estado... não lhes dá as mínimas condições de 
trabalho...”, a regência do verbo cria condições para o uso 
adequado do pronome sublinhado. Assinale a alternativa em 
que o uso desse pronome também está correto. 
 
A) Os policiais não quiseram participar da festa, embora o 

dono lhes tivesse convidado. 
B) Apesar de vários policiais estarem de guarda, os assaltantes 

pareciam não lhes ver. 
C) Os policiais cobraram do Estado as condições de trabalho 

que este lhes prometera. 
D) Os cidadãos estão clamando por menos violência, mas a 

polícia não lhes ouve. 
E) Os assaltantes conseguiram fugir, e a polícia não lhes 

encontrou ainda.  
 

 
 
 

 

“Extinguir a Polícia Militar ou Civil seria solução política e 
paliativa, talvez. O ideal, creio, seria repensar a sua 
reestruturação.” Como sabemos, a posição do termo 
sublinhado não é fixa. Assinale a alternativa em que a mudança 
de posição desse termo provoca incoerência no enunciado.  
 

A) Extinguir a Polícia Militar ou Civil seria solução política e 
paliativa, talvez. O ideal seria, creio, repensar a sua 
reestruturação. 

B) Extinguir a Polícia Militar ou Civil seria solução política e 
paliativa, talvez. Creio: o ideal seria repensar a sua 
reestruturação. 

C) Extinguir a Polícia Militar ou Civil seria solução política e 
paliativa, talvez. O ideal seria repensar a sua 
reestruturação, creio. 

D) Extinguir a Polícia Militar ou Civil seria solução política e 
paliativa, talvez. O ideal seria repensar, creio, a sua 
reestruturação. 

E) Extinguir a Polícia Militar ou Civil seria solução política e 
paliativa, creio talvez. O ideal seria repensar a sua 
reestruturação. 

 
 

 
 

O Estado recruta pessoas sem condições até mesmo de 
sobrevivência, verdadeiros renegados, não os prepara 
suficientemente, não lhes dá as mínimas condições de 
trabalho e os abandona como feras feridas, lobos atrás de 
suas presas fáceis, os cidadãos. 
 
Para o trecho acima, assinale a alternativa em que a pontuação 
está incorreta. 
 

A) O Estado recruta pessoas sem condições até mesmo de 
sobrevivência, verdadeiros renegados, não os prepara 
suficientemente, não lhes dá as mínimas condições de 
trabalho e os abandona como feras feridas, lobos atrás de 
suas presas fáceis: os cidadãos. 

B) O Estado recruta pessoas sem condições até mesmo de 
sobrevivência, verdadeiros renegados. Não os prepara 
suficientemente; não lhes dá as mínimas condições de 
trabalho; e os abandona como feras feridas, lobos atrás de 
suas presas fáceis, os cidadãos. 

C) O Estado, recruta pessoas sem condições até mesmo de 
sobrevivência, verdadeiros renegados. Não os prepara, 
suficientemente, não lhes dá as mínimas condições de 
trabalho e os abandona como feras feridas, lobos atrás de 
suas presas fáceis; os cidadãos. 

D) O Estado recruta pessoas sem condições até mesmo de 
sobrevivência, verdadeiros renegados; não os prepara 
suficientemente, não lhes dá as mínimas condições de 
trabalho e os abandona como feras feridas, lobos atrás de 
suas presas fáceis: os cidadãos. 

E) O Estado recruta pessoas sem condições até mesmo de 
sobrevivência, verdadeiros renegados. Não os prepara 
suficientemente, não lhes dá as mínimas condições de 
trabalho e os abandona como feras feridas, lobos atrás de 
suas presas fáceis − os cidadãos. 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07
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“Não podemos matar para extirpar as conseqüências.” Neste trecho, a palavra sublinhada está grafada de maneira correta. Assinale a 
alternativa na qual a palavra sublinhada está grafada incorretamente. 
 
A) As críticas feitas à polícia brasileira são extensivas à de outros países. 
B) A multidão extendeu os braços em sinal de protesto contra a violência policial.  
C) Criminosos com uma extensa folha policial são, em geral, os mais violentos. 
D) De fato, alguns policiais extrapolam sua autoridade, e agem com muita violência. 
E) Para o policial, aceitar suborno é comparado a crime de extorsão. 
 

 
 

TEXTO 2 
 

Um tributo aos policiais 

 

Quando erram, nós não lhes perdoamos. Somos, freqüentemente, implacáveis com eles. 
Até que, num fim de semana trágico, vislumbramos o que seria de nós sem a polícia. Aos 
mortos, e aos vivos, fazemos um tributo. Eles são a linha de frente da democracia. Para 
além de manter a ordem, sua função é garantir nossa liberdade. 

Há coisas que consideramos certas, como o ar que se respira, e que só valorizamos 
quando as perdemos, como a saúde, a liberdade, a vida. É fácil criticá-los, são eles que 
morrem por nós. Num fim de semana, trinta e cinco se foram. Dia das mães, dia do 
enterro dos filhos. 

Policiais civis... Militares... Um bombeiro! O nome oficial é agente do estado, mas desde 
crianças, aprendemos a chamá-lo de "seu guarda". Guardam. Vivem, e morrem, para nos 
guardar.  

Quem sabe, esta tragédia não seja a oportunidade que nos faltava para refletir sobre esses 
homens e mulheres, que por tão pouco soldo, protegem algo muito frágil, delicado: a 
construção do Brasil. Sua principal arma não é de fogo, nem branca, é letra, palavra: o 
nome da lei.  

Publicado por Estrutura SSPJ, em 26/05/2006. Adaptado.

 
 
Logo a partir do título, podemos afirmar que o Texto 2 foi escrito como uma forma de: 
 

A) protestar. 
B) satirizar. 
C) parodiar. 
D) homenagear. 
E) ironizar. 
 

 
 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras devem receber acento gráfico. 
 

A) refem – orfão – boia  
B) ferias – itens – taxi  
C) rubrica – caju – juiz  
D) reles – quiromancia – raiz  
E) umido – economia – aqui 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 
 

 
Supondo que todos os cientistas são objetivos e que alguns 
filósofos também o são, podemos logicamente concluir que: 
 
A) não pode haver cientista filósofo. 
B) nenhum filósofo é objetivo. 
C) algum filósofo é cientista. 
D) se algum filósofo é cientista, então ele é objetivo. 
E) alguns cientistas não são filósofos. 
 
 
 
 

 
Em um país estranho sabe-se que as pessoas estão divididas em 
dois grupos: o grupo dos que têm uma idéia original e o grupo 
dos que têm uma idéia comercializável. Sabe-se também que 
60% das pessoas têm uma idéia original e apenas 50% têm 
idéias comercializáveis. Podemos afirmar que: 
 
A) 15% das pessoas têm idéias originais e comercializáveis. 
B) 65% das pessoas têm idéias originais e não-

comercializáveis. 
C) 10% das pessoas têm idéias originais e comercializáveis. 
D) 30% das pessoas têm idéias comercializáveis, mas não 

originais. 
E) 70% das pessoas têm idéias originais e não-

comercializáveis. 
 
 
 
 
 
Luciano, Cláudio e Fernanda são três estudantes de Filosofia. 
Sabe-se que um deles estuda Frege, o outro Kant e o terceiro 
Wittgenstein. Sabe-se ainda que: 1) Cláudio ou Fernanda estuda 
Frege, mas não ambos; 2) Luciano ou Fernanda estuda Kant, 
mas não ambos; 3) Luciano estuda Frege ou Cláudio estuda 
Wittgenstein, mas não ocorrem as duas opções 
simultaneamente; 4) Fernanda ou Cláudio estuda Wittgenstein, 
mas não ambos. Luciano, Cláudio e Fernanda estudam 
respectivamente: 
 
A) Kant, Wittgenstein e Frege. 
B) Frege, Wittgenstein e Kant. 
C) Kant, Frege e Wittgenstein. 
D) Wittgenstein, Kant e Frege. 
E) Frege, Kant e Wittgenstein. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se Ludwig entende de Lógica, então há um rinoceronte na sala. 
Se há um rinoceronte na sala, então Bertrand não entende de 
Lógica. Se Bertrand não entende de Lógica, então George é 
culpado. Mas George não é culpado. Logo: 
 

A) Há um rinoceronte na sala e Ludwig não entende de 
Lógica. 

B) Não há um rinoceronte na sala e Ludwig entende de 
Lógica. 

C) Bertrand entende de Lógica e não há um rinoceronte na 
sala. 

D) Há um rinoceronte na sala e Bertrand não entende de 
Lógica. 

E) Bertrand não entende de Lógica, mas Ludwig entende. 
 
 
 
 

Supondo que cronópios e famas existem e que nem todos os 
cronópios são famas podemos concluir logicamente que: 
 
A) Nenhum cronópio é fama. 
B) Algum cronópio não é fama. 
C) Algum cronópio é fama. 
D) Todos os cronópios são famas. 
E) Nenhum fama é cronópio. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
 
 
Acerca do Microsoft Word 2003, considere os ícones de atalho: 
 

 
Analise as afirmativas a seguir: 
 
1. O ícone número 2 é a opção rápida de visualizar impressão. 
2. O ícone número 3 habilita o tradutor de idiomas do Word. 
3. O ícone número 4 é desabilitado por padrão. Trata-se do 

ícone de copiar um texto selecionado para a área de 
transferência do Windows. O ícone número 4 é habilitado 
no ato da seleção de um texto. 

4. O ícone número 7 é o pincel. É a opção rápida de realçar 
textos ou partes de textos com cores. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 16

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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Sobre o Microsoft Windows XP, assinale a alternativa correta: 

 
A) Ao instalar o sistema operacional Windows XP, a 

instalação do browser Internet Explorer é automática. 
B) A desinstalação do Internet Explorer do Windows XP não 

é permitida. 
C) O Windows XP não permite a instalação de outro browser 

para navegação na Internet, como o Firefox, por exemplo. 
D) O Windows XP traz em seu pacote padrão de instalação o 

Outlook 2003 como ferramenta padrão para leitura de 
emails. 

E) O Windows XP traz em seu pacote padrão de instalação o 
Antivírus AVG. 

 
 
 
 
 
 
No item ‘Opções da Internet’, acessado a partir do menu 
‘Ferramentas’ do Internet Explorer, podem ser configurados 
alguns parâmetros da conexão com a rede Internet. Assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Nas ‘Opções da Internet’ é definido o endereço IP do 

servidor DNS (Domain Name System) utilizado para 
resolução de nomes de domínio. 

B) É possível definir que a máquina obterá seu endereço IP 
automaticamente, utilizando um servidor DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol). 

C) Nas ‘Opções da Internet’ pode-se definir o endereço IP da 
máquina. 

D) É possível definir o programa que será utilizado para 
leitura de emails. 

E) É possível habilitar o Firewall do Windows, para garantir 
que o usuário navegará, com segurança, pela Web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para melhor desempenho de uma unidade de disco de uma 
máquina com sistema operacional Windows XP, é desejável a 
execução de operações como limpeza dos discos e 
desfragmentação. Acerca da melhoria do desempenho do disco, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) É possível desfragmentar a unidade de disco de uma 

máquina, clicando com o botão direito do mouse sobre a 
unidade desejada e selecionando a opção Desfragmentar. 

B) As ferramentas de desfragmentação e limpeza dos discos 
são acessadas através do painel de controle. 

C) Há uma ferramenta de checagem de erros na unidade de 
disco que pode ser usada em busca de erros físicos. Esta 
ferramenta pode ser acessada através da opção 
Propriedades da unidade desejada. 

D) Para limpeza do disco, uma das opções é abrir as 
propriedades do ‘Meu Computador’ na máquina do 
usuário, selecionar a aba ‘Hardware’ e pressionar o botão 
‘Limpeza de disco’. 

E) A opção de desfragmentação aumenta o espaço livre do 
disco ao juntar todo o conteúdo armazenado. 

 
 
 
 
 

 
Com referência a tecnologia de discos rígidos, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) O disco rígido, popularmente conhecido como HD, é 

composto de discos (onde os dados são armazenados), 
cabeçote de leitura e gravação, atuador e controladora. 

B) Durante a formatação do disco é definida a geometria de 
armazenamento dos dados, além da velocidade com que 
estes dados são acessados. 

C) Um disco rígido em uma máquina com Windows XP pode, 
apenas, ser formatado como NTFS. 

D) Um disco rígido formatado como NTFS pode ser 
convertido em FAT sem haver necessidade de apagar os 
dados. 

E) O desempenho em termos de velocidade de um disco 
formatado com NTFS é superior ao desempenho de um 
disco formatado com FAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20



 
Secretaria de Defesa Social – Polícia Civil de Pernambuco 
Concurso Público 2006 
Cargo: Agente de Polícia / Nível Médio                                                                                                                                                         Tipo 1  

Página 6/12  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

DIREITO CONSTITUCIONAL   

 
 
 

De acordo com o que reza o art. 5º. da Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Todo direito individual é um direito fundamental, e todo 
direito fundamental é um direito individual. 

B) Além do catálogo dos direitos fundamentais previsto no 
texto constitucional, é possível haver direitos fundamentais 
decorrentes de princípios constitucionais e de tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte.  

C) Dentro do quadro da hierarquia das normas, os tratados 
internacionais ingressarão no ordenamento jurídico 
brasileiro com status de norma infraconstitucional. 
Exceção se dá em relação aos tratados internacionais sobre 
direitos humanos, que poderão ingressar no ordenamento 
jurídico pátrio com status de norma constitucional.  

D) Os direitos e garantias individuais fazem parte do núcleo 
duro da Constituição Federal. Ou seja, não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a aboli-los.  

E) É comum falar-se em relatividade dos direitos 
fundamentais, na medida em que se entende que eles não 
são absolutos.  

 

 
 
 

Analise o seguinte caso: “Um agente da polícia civil do Estado 
de Pernambuco, investigando um crime praticado em 2001, 
realiza diligência destinada à captura de documentos que 
podem comprovar as práticas ilícitas de um advogado que está 
sendo investigado. No curso da diligência, o agente, sem 
autorização judicial, invade a residência do advogado às 16 
horas e 30 minutos de uma segunda-feira e, nada encontrando, 
dirige-se ao seu escritório de advocacia. Às 22 horas e 01 
minuto, o agente invade o escritório, apreendendo os 
documentos perseguidos.”.  
Considerando o caso supra e considerando o disposto no art. 5º. 
da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 
incorreta.  
 
A) A residência do advogado não poderia ter sido violada sem 

ordem judicial.  
B) O escritório do advogado não poderia ter sido violado sem 

ordem judicial. 
C) Mesmo se o agente houvesse obtido uma ordem judicial 

para invadir o escritório, a apreensão dos documentos seria 
inconstitucional pelo horário em que se deu.  

D) A utilização dos documentos apreendidos como meio de 
prova em um processo judicial poderia contaminar e 
invalidar eventual sentença condenatória contra o 
advogado, com base na teoria dos frutos da árvore 
envenenada.  

E) Se o agente houvesse ingressado na residência do 
advogado para prestar socorro, poderia então apreender os 
documentos sem que se pudesse argüir, no futuro, a 
invalidade de seu ato de apreensão por violação domiciliar.  

 

 
 
 
 
 
Considerando as normas constitucionais definidoras dos 
direitos individuais na Constituição Federal de 1988, é correto 
afirmar que: 
 
A) uma lei não pode determinar aos deficientes visuais 

associarem-se na federação brasileira de adestradores e 
criadores de cães-guia, como condição de utilização do 
cão-guia em locais públicos.  

B) a liberdade de associação inclui a possibilidade de um 
jovem associar-se para o exercício do chamado direito de 
resistência armada.    

C) a criação de associações independe de autorização estatal. 
Todavia, exige-se sempre tal autorização quando se tratar 
de cooperativas.  

D) as associações só poderão ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial transitada em julgado. 

E) as entidades associativas, expressamente autorizadas ou 
não, têm legitimidade para representar seus filiados judicial 
ou extrajudicialmente, em virtude do amplo poder 
postulatório concedido a elas pela atual Constituição 
Federal. 

 
 
 
 
 
 
Considerando o princípio da inafastabilidade do Poder 
Judiciário na Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Ele se dirige apenas ao legislador, já que implica a 

proibição da criação de leis que excluam da apreciação do 
Poder Judiciário uma lesão ou ameaça de lesão a direito.  

B) Ele se dirige ao legislador, mas também se dirige ao juiz. 
Uma decorrência disto é a proibição do non liquet. 

C) Uma implicação prática do princípio da inafastabilidade é 
possibilidade de se exigir, no contencioso administrativo, o 
prévio exaurimento de todos os recursos administrativos, 
com ou sem efeitos suspensivos. 

D) Se um ato administrativo é praticado, e se desse ato couber 
um recurso administrativo, deve o prejudicado recorrer 
administrativamente para, só após, ingressar com alguma 
ação judicial. 

E) O Poder Judiciário poderá admitir irrestritamente as ações 
relativas à disciplina e às competições desportivas, 
independentemente de esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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Analisando a repartição de competências legislativas na 
Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que: 
 
A) as matérias de legislação concorrente não podem ser objeto 

de leis municipais. 
B) a superveniência de lei federal dispondo sobre normas 

gerais revoga a lei estadual, no que lhe for contrário. 
C) a matéria de licitação, muito embora esteja prevista no art. 

22 da Constituição Federal (que trata sobre competência 
privativa da União), pode ser considerada como de 
competência concorrente, razão pela qual os Estados-
membros podem, desconsiderando lei federal sobre a 
matéria, editar suas respectivas normas gerais.   

D) a competência para legislar sobre assuntos de interesse 
local não é da União, mas sim dos Estados-membros.  

E) a competência para legislar sobre assuntos de interesse 
local é classificada como competência privativa, e não 
concorrente. 

 
 
 
 
Ainda no que se refere à repartição de competências na 
organização do Estado Federal brasileiro na Constituição 
Federal de 1988, assinale a alternativa correta: 
 
A) Há, em regra, hierarquia entre leis federais, estaduais e 

municipais; 
B) É constitucional a previsão, por parte de norma geral da 

União, do direito de secessão. 
C) Os municípios, no Brasil, são considerados unidades da 

federação, no contexto de um federalismo tridimensional; 
por essa razão, exercem competências legislativas e 
competências materiais. 

D) A Constituição adota o chamado federalismo dual, não 
prevendo espaços para o desenvolvimento do federalismo 
cooperativo no âmbito da divisão de competências.  

E) Aos territórios federais são também entregues 
competências materiais e legislativas. Por serem 
considerados unidades da federação, contam, inclusive, 
com representação paritária no Senado Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
No que se refere à Administração Pública na Constituição 
Federal de 1988, é correto afirmar que: 
 
A) há Administração Pública nos três Poderes da União. 

Assim, o Poder Judiciário, quando realiza função 
administrativa, pode também ser considerado 
Administração Pública; o mesmo não ocorre com o Poder 
Legislativo, que não pode ser considerado Administração 
Pública por exercer função eminentemente política.  

B) um Delegado da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, 
ao se deparar com uma colisão entre uma lei e a 
Constituição, deve preferir a aplicação da lei, por força do 
princípio da legalidade. 

C) não há diferença jurídico-constitucional entre funções de 
confiança e cargos em comissão, pois ambos destinam-se 
ao exercício de atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.  

D) a Constituição Federal define o percentual de dez por cento 
de cargos e empregos públicos a serem preenchidos por 
pessoas portadores de deficiência.  

E) O direito de greve de servidor público independe de 
regulamentação infraconstitucional. 

 
 
 
 
Ainda no que se refere aos servidores públicos na Constituição 
Federal de 1988, é correto afirmar que: 
 
A) o teto de todo o funcionalismo público estadual toma como 

base o salário do Presidente da Assembléia Legislativa, 
pois, de acordo com o que reza a Constituição, os 
vencimentos dos cargos do Poder Executivo não poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. 

B) havendo compatibilidade de horários, titular de cargo 
público de enfermeiro pode prestar novo concurso para o 
mesmo cargo, vindo a acumular licitamente os dois cargos 
no mesmo Hospital. 

C) a pessoa contratada por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público 
passa a ser titular de cargo efetivo, incidindo sobre ela todo 
o regime jurídico dos servidores públicos, incluindo a 
chamada estabilidade. 

D) a estabilidade do servidor público ocorre após três anos de 
efetivo exercício e implica a impossibilidade deste vir a 
perder seu cargo, a não ser, exclusivamente, por decisão 
judicial transitada em julgado. 

E) o servidor público, investido em mandato eletivo estadual 
ou federal, deve se afastar de seu cargo, não sendo 
permitido a ele optar pela sua remuneração.  

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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Sobre Segurança Pública na Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) A Polícia Civil, na instrução de um inquérito penal, 

encontra-se no exercício da função de “polícia judiciária”, 
e não no exercício do “poder de polícia administrativa”.  

B) Por força do princípio da simetria federativa, as apurações 
de infrações penais militares são de incumbência da polícia 
federal, no plano federal, e da polícia civil, no plano 
estadual. 

C) De acordo com o que consta na Constituição do Estado de 
Pernambuco, uma infração penal ocorrida no Estado de 
Pernambuco deve ser exclusivamente apurada pela Polícia 
Civil, mesmo que haja repercussão interestadual e exija 
repressão uniforme.  

D) O Corpo de Bombeiros não é órgão que integra a segurança 
pública. 

E) De acordo com o que consta da Constituição do Estado de 
Pernambuco, as polícias civis podem ser dirigidas por 
delegados de polícia, por escrivães ou por agentes, desde 
que sejam servidores de carreira. 

 
 
 
 
Ainda sobre a Segurança Pública, assinale a alternativa correta: 
 
A) O crime de descaminho, se já estiver sendo apurado pelos 

órgãos fazendários competentes, interrompe a investigação 
da polícia judiciária, tendo em vista a preferência do órgão 
fazendário na fiscalização do pagamento de tributos. 

B) A Polícia Rodoviária Federal tem como uma de suas 
atribuições a atuação no patrulhamento ostensivo das 
rodovias federais, não tendo, porém, competência para 
patrulhar ferrovias federais. 

C) A execução das atividades de defesa civil não é 
incumbência da polícia ou corpo de bombeiros militares, 
mas sim da polícia civil. 

D) Enquanto a polícia civil se subordina ao Governador do 
Estado, a polícia militar se subordina, primeiramente, ao 
Ministro da Defesa e, subsidiariamente, ao Governador do 
Estado. 

E) Dentre as competências da Guarda Municipal, inclui-se o 
exercício da polícia judiciária, em relação unicamente aos 
crimes praticados contra os bens, serviços e instalações do 
Município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
 
 

Sobre o conceito de Administração Pública, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) A Administração Pública, em sentido material, compreende 
as funções necessárias aos serviços públicos em geral. 

B) A Administração Pública realiza atividades concretas 
dirigidas a satisfazer as necessidades coletivas. 

C) A Administração Pública é o instrumental de que dispõe o 
Estado para pôr em prática as ações políticas do Governo. 

D) A Administração Pública pratica atos de execução, com 
maior ou menor autonomia, segundo a competência do 
órgão e de seus agentes. 

E) Comparativamente, o Governo é atividade neutra, 
normalmente vinculada à lei ou norma técnica e a 
Administração Pública é atividade política e discricionária. 

 

 
 
 

A respeito da hierarquia na Administração Pública, é correto 
afirmar: 
 

A) O poder de emitir ordens correlaciona-se ao dever de 
obediência dos subordinados, que abrange até mesmo 
aqueles atos que constituam tipos penais. 

B) Os órgãos hierarquicamente superiores do Estado devem 
controlar os atos dos órgãos inferiores, mas é vedada a 
declaração de nulidade sem a provocação de terceiros 
ofendidos pelo ato. 

C) A hierarquia pressupõe o poder de editar atos com o 
objetivo de ordenar a atuação dos subordinados. 

D) O órgão hierarquicamente superior nunca pode delegar aos 
órgãos subordinados atribuições suas. 

E) De acordo com o poder hierárquico, o órgão inferior pode 
aplicar sanções aos superiores em caso de infrações 
disciplinares. 

 

 
 
 

Sobre o conceito de hierarquia aplicável à Administração 
Pública, assinale a alternativa correta: 
 

A) Hierarquia traduz essencialmente uma relação de 
coordenação entre os vários órgãos e agentes do Executivo, 
e não subordinação. 

B) Há hierarquia nos Poderes Judiciário e Legislativo quando 
estes exercem suas funções próprias, mas inexiste nas 
atividades de organização de seus serviços administrativos. 

C) A hierarquia age como meio de responsabilização dos 
agentes administrativos, impondo-lhes o dever de 
obediência. 

D) Na relação hierárquica, o inferior não fica impedido de 
apreciar a conveniência e a oportunidade dos atos 
emanados da autoridade superior, sendo seu dever 
contrariá-las se forem inadequadas. 

E) A hierarquia retira do superior hierárquico as resoluções 
políticas, no sentido da escolha do objeto, dos meios e da 
oportunidade mais convenientes à consecução dos fins 
governamentais. 

 

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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No exercício de suas competências, o Estado pode limitar 
direitos individuais em benefício do interesse público. A 
respeita desse poder, indique a alternativa incorreta: 
 
A) A expedição de licenças e de alvará de funcionamento 

representa exercício do poder de polícia. 
B) Os atos de polícia podem ser executados pela própria 

Administração Pública, desde que sua promoção seja 
previamente autorizada pelo Poder Judiciário. 

C) O ato de polícia tem força coercitiva. 
D) A autoridade que se afasta da finalidade pública 

motivadora do ato de polícia incide em desvio de poder. 
E) O ato de polícia deve respeitar a proporcionalidade entre o 

meio escolhido e o propósito que se pretende alcançar. 
 
 
 
 
Indique a alternativa incorreta sobre o Poder de Polícia: 
 
A) O poder de polícia é o conjunto de atribuições concedidas à 

Administração Pública para disciplinar e restringir, em 
favor do interesse público adequado, direitos e liberdades 
individuais. 

B) O poder de polícia encontra seu fundamento no princípio 
da supremacia do interesse público sobre a legalidade, 
devendo esta ser sacrificada para a consecução daquele. 

C) São atributos do poder de polícia a auto-executoriedade e a 
coercibilidade. 

D) É condição de validade do poder de polícia a 
proporcionalidade entre a restrição imposta pela 
Administração e o benefício social que se tem em vista. 

E) Na escolha do modo de efetivar as medidas de polícia não 
se compreende o poder de utilizar meios ilegais para sua 
consecução. 
 

 
 
 
A Empresa “X” foi contratada pelo Município “Y” para a 
execução de obras de engenharia em ruas da municipalidade. 
Indique o ato administrativo formal adequado para que o órgão 
contratante autorize o início das obras contratadas: 

 
A) Emenda à Constituição. 
B) Resolução. 
C) Portaria. 
D) Decreto. 
E) Ordem de serviço. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta sobre os atos administrativos 
formais: 
 
A) Decreto independente ou autônomo é o que dispõe sobre 

matéria ainda não regulada especificamente em lei. 
B) Decreto regulamentar ou de execução é o que visa a 

explicar a lei e facilitar sua execução, aclarando seus 
mandamentos e orientando sua aplicação. 

C) Resoluções são atos administrativos normativos expedidos 
pelas altas autoridades do Executivo, com exceção do 
Chefe do Executivo, ou pelos presidentes de tribunais, 
órgãos legislativos e colegiados, para disciplinar matéria de 
sua específica competência. 

D) Portarias são atos administrativos internos pelos quais os 
chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem 
determinações gerais ou especiais aos cidadãos não sujeitos 
ao poder hierárquico da Administração Pública. 

E) Ordens de serviço são determinações especiais dirigidas 
aos responsáveis por obras ou serviços públicos 
autorizando seu início, ou contendo imposições de caráter 
administrativo, ou especificações técnicas sobre o modo e 
forma de sua realização. 

 
 
 
 
A Lei Estadual n. 6.425/1972 dispõe sobre o regime jurídico 
peculiar aos funcionários públicos policiais civis do Estado. 
Sobre o Estatuto, assinale a alternativa correta: 

 
A) Ressalvados o magistério eventual em estabelecimento de 

ensino e a acumulação legal de cargos ou quando a 
Segurança nacional assim o exigir, a função policial é 
incompatível com o desempenho de qualquer outra 
atividade, pública ou privada. 

B) A gratificação de função policial poderá ser cumulada com 
qualquer outra referente a risco de vida. 

C) Na defesa da honra, da segurança e da integridade da 
pátria, o policial civil não tem, em hipótese alguma, o 
dever de arriscar a própria vida. 

D) A Lei n. 6.425/1972 revogou totalmente a Lei Estadual n. 
6.123/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis), que 
não se aplica mais aos policiais civis do Estado de 
Pernambuco. 

E) Não é vedada ao funcionário a cumulação de cargos de 
natureza policial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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Assinale a alternativa incorreta sobre o regime disciplinar dos 
policiais civis: 

  
A) Comete transgressão disciplinar o policial civil que deixar, 

habitualmente, de saldar dívidas legítimas. 
B) Pratica transgressão disciplinar o policial civil que 

maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência 
desnecessária no exercício da função policial. 

C) É causa agravante de falta disciplinar o haver sido 
cometida em concurso com dois ou mais funcionários. 

D) Transgride a disciplina policial o agente que participa da 
gerência ou administração de empresas cujos fins sejam 
ilegais, sendo lícita sua participação nas demais empresas. 

E) A destituição de função terá por fundamento a falta de 
exação no cumprimento do dever. 

 

 
 
 

Segundo o Estatuto dos Policiais Civis do Estado de 
Pernambuco (Lei n. 6.425/1972), NÃO é motivo suficiente para 
aplicação de pena de demissão: 

 

A) crime contra Administração Pública. 
B) participação na gerência ou na administração de empresas, 

qualquer que seja a sua natureza. 
C) ofensa física à pessoa, quando em serviço, salvo em 

legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. 
D) manutenção de relações de amizade ou exibição em 

público com pessoas de notórios e desabonadores 
antecedentes criminais, sem razão de serviço. 

E) revelação de segredo que o funcionário conheça em razão 
do cargo ou função. 

 
DIREITO PENAL 

  
 
 
 
João e Maria resolveram, de comum acordo, subtrair 
computadores de uma das agências do Banco Central. Maria era 
funcionária do banco e se aproveitaram dessa vantagem para 
adentrar na agência com sua chave particular. Juntos e sem 
serem notados, os meliantes procederam com êxito na subtração 
dos computadores. 
 
Dada a hipótese aventada, assinale a alternativa correta: 

 
A) João e Maria responderão pelo crime de peculato-furto. 
B) Como João não é funcionário público, para fins penais, este 

responderá por furto, enquanto Maria responderá por 
peculato. 

C) João e Maria, ambos responderão por furto qualificado pelo 
concurso de dois agentes e pelo abuso de confiança. 

D) João e Maria cometeram roubo, pois violaram o Banco 
Central, patrimônio público nacional. 

E) João responderá pelo crime de condescendência criminosa 
e Maria pelo crime de peculato-roubo. 

 

 
 
 
Após diligências policiais, foi descoberto que Sérgio, junto com 
três comparsas, eram os principais suspeitos de fazerem parte 
de uma quadrilha de roubo de carros que andava circulando 
pelo bairro de Santo Amaro. Preso, provisoriamente, ao chegar 
à Delegacia, Sérgio foi colocado em um pau-de-arara, levou 
choque elétrico para que revelasse o nome dos demais 
integrantes da quadrilha. 
 
Dada a hipótese acima narrada, assinale a alternativa correta: 

 
A) Os agentes da polícia civil praticaram crime de tortura 

contra Sérgio, não sendo um dos efeitos da condenação a 
perda do cargo público de policial. 

B) É certo que roubo de carro é crime agravado por si só. 
C) Apesar de os agentes terem causado intenso sofrimento 

físico a Sérgio, aqueles não praticaram o crime de tortura 
porque Sérgio efetivamente veio a confessar o nome dos 
demais integrantes da quadrilha. Ou seja, o corretivo dado 
foi necessário e se mostrou eficaz. 

D) Independente de qualquer delito que Sérgio e seus 
comparsas tenham cometido, os agentes da polícia civil 
cometeram crime de tortura. 

E) O crime de tortura é inafiançável, porém suscetível de 
graça, anistia e indulto. 

 
 
 

Vera acaba de dar à luz a Carla. Diagnosticada pelo seu médico 
que se encontrava em estado puerperal e que não poderia ficar a 
sós com o infante, Flávio, pai de Carla, insiste e deixa Vera 
sozinha com o bebê enquanto esta o amamenta. Em crise, Vera 
joga a criança no chão, de forma que Carla tem morte 
instantânea. Ressalte-se que Flávio tinha conhecimento da 
recomendação médica para que Vera não ficasse sozinha com 
seu bebê. 
 

Dada a hipótese acima narrada, assinale a alternativa correta: 
 

A) Vera é inimputável, logo será absolvida. 
B) O verdadeiro e único responsável é Flávio, que responderá 

sozinho por homicídio qualificado. 
C) Flávio responderá por homicídio privilegiado, com pena 

abrandada, pois acaba de perder uma filha. 
D) Vera responderá por infanticídio, devido ao seu estado 

puerperal. 
E) Flávio, Vera e seu médico responderão todos por 

homicídio qualificado pelo fato de a vítima ter sido um 
bebê. 

 
 
 
Exclui a culpabilidade: 

 
A) o consentimento do ofendido em todos os crimes. 
B) ato involuntário. 
C) legítima defesa. 
D) paixão e emoção. 
E) coação moral irresistível. 
 

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 
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São elementos da culpabilidade: 
 
A) ação e omissão. 
B) legítima defesa e estado de necessidade. 
C) imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e 

exigibilidade de conduta diversa. 
D) dolo e culpa. 
E) exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever 

legal. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
   
A) No crime formal, o resultado ocorre quando da realização 

da conduta criminosa. 
B) O crime material nem sempre deixa resultado de forma a 

alterar a realidade do mundo exterior. 
C) O crime preterdoloso é o mesmo que o crime qualificado 

pelo resultado. 
D) O crime de mera conduta sempre exige resultado material. 
E) O crime de consumação antecipada é o mesmo que crime 

material. 
 

 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) O crime unissubsistente é o crime praticado por um só 

agente.  
B) O crime plurissubsistente admite tentativa. 
C) Um exemplo típico de crime permanente é o crime de 

homicídio. 
D) O crime unissubsistente e de dano também admitem 

tentativa. 
E) Um exemplo típico de crime de mão própria é o crime de 

peculato. 
 

 
 
 

 

São excludentes da imputabilidade: 
 

A) embriaguez culposa. 
B) ausência de discernimento. 
C) maioridade. 
D) coação material irresistível. 
E) emoção e paixão. 
 

 
 
 
 

Constitui excludente da antijuridicidade: 
 

A) obediência a ordem superior hierárquica. 
B) coação moral irresistível. 
C) sonambulismo. 
D) exercício regular de direito. 
E) erro de proibição. 
 

 
 

 
 
 

 

Constitui excludente da tipicidade: 
 
A) legítima defesa. 
B) estado de necessidade. 
C) princípio da insignificância. 
D) exigibilidade de conduta diversa. 
E) erro de tipo escusável.     
 
 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
 
 
 
Pelo princípio orientador da aplicação da norma processual 
penal pode-se afirmar que: 
 
A) todas as normas processuais têm aplicação imediata. 
B) as normas procedimentais são aplicadas conforme a fase 

processual. 
C) as normas mistas são aplicadas se mais benéficas. 
D) aos processos em andamento não se aplicam as novas 

regras. 
E) qualquer que seja o caráter das normas elas são aplicadas 

imediatamente. 
 
 
 
 
 
Do Inquérito Policial, é correto afirmar que: 
 
A) é essencial para subsidiar a ação penal. 
B) é orientado pelo princípio do contraditório. 
C) é insubstituível por procedimento administrativo. 
D) é orientado pelo princípio do sigilo. 
E) em nenhuma hipótese, submete-se a prazo de conclusão. 
 
 
 
 
 
Sobre a ação penal é correto afirmar que: 
 
A) em todas as hipóteses ela se inicia com base em inquérito 

policial. 
B) apenas as ações públicas incondicionadas se iniciam com 

Inquérito Policial. 
C) o princípio da disponibilidade orienta a ação penal em 

todos os crimes. 
D) a ação privada e condicionada exige manifestação da 

vítima ou de quem a represente. 
E) ausente o exame de corpo de delito não pode ser proposta a 

ação penal. 
 
 
 

QUESTÃO 51

QUESTÃO 45 

QUESTÃO 52

QUESTÃO 53

QUESTÃO 46 

QUESTÃO 47 

QUESTÃO 48 

QUESTÃO 49 

QUESTÃO 50
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O interrogatório deve atender ao seguinte requisito: 
 
A) O direito ao silêncio deve ser assegurado. 
B) O interrogado será alertado que seu silêncio será entendido 

como culpa. 
C) É imprescindível a nomeação de curador ao menor de 21 

anos. 
D) Deverá se fazer presente um advogado em todo 

interrogatório. 
E) A ausência do Delegado ao interrogatório torna o ato nulo. 
      
 
 
 
Nas prisões processuais deve ser observada a seguinte 
exigência: 
 

A) no flagrante, que o condutor seja policial. 
B) na temporária, que seja requisitada ao juiz para durar de 15 

a 30 dias. 
C) na preventiva, que seja requerida pelo Delegado sempre 

que haja prova da materialidade e indícios de autoria. 
D) nos crimes de qualquer potencial ofensivo, não se exige 

clamor público para a prisão em flagrante. 
E) a comunicação do flagrante ao juiz imediatamente é 

imprescindível para a validade da prisão. 
 

 
 
 
Delegado ao ouvir vítima de estupro, pede que ela identifique o 
agressor. Ela descreve alguns traços físicos.  
 
Deverá o Delegado: 
 

A) fazer o auto de reconhecimento com a simples descrição da 
vítima. 

B) fazer, inicialmente, o reconhecimento pessoal, colocando 
pessoas assemelhadas para que a vítima identifique o autor. 

C) colocar quaisquer pessoas para que a vítima identifique o 
autor do crime 

D) imprescindivelmente fazer o retrato falado, com os dados 
oferecidos pela vítima. 

E) ao ouvir a descrição da vítima, colocar pessoas 
assemelhadas para que reconheça seu agressor e lavrar 
termo. 

 
         

     
Para a decretação da preventiva se faz necessário: 
 

A) prova de autoria e materialidade.  
B) prova de autoria e indícios de materialidade. 
C) indícios suficientes de autoria, prova da materialidade de 

crime doloso e motivação. 
D) prova de autoria, indícios suficientes de materialidade, 

motivação e que o crime seja doloso. 
E) que, em havendo flagrante, o juiz transforme o flagrante 

em prisão preventiva. 

 

 
 
 

Acerca do Inquérito Policial (IP) é correto afirmar: 
 

A) só poderá ser iniciado por portaria. 
B) a prisão em flagrante poderá ser início de inquérito policial. 

desde que o Delegado faça a portaria. 
C) em todos os crimes o Inquérito Policial será iniciado com 

requerimento da parte ofendida.  
D) o flagrante iniciará o Inquérito Policial. 
E) nos crimes de ação privada não se admite início de IP com 

a prisão em flagrante. 
 
 
 
 
A prova testemunhal tem como principal característica 
 
A) oralidade, não se admitindo depoimento por escrito. 
B) retrospectividade, porque depõem sobre fatos passados e 

não futuros. 
C) capacidade, pois só podem depor pessoas acima de 14 

anos. 
D) subjetividade, posto que fala de fatos que viu ou ouviu. 
E) a escritura posto que permite maior precisão dos dados. 
 
 
 
 
 
O ofendido é tratado pelo Código de Processo Penal: 
 
A) com as mesmas obrigações da testemunha, inclusive com o 

compromisso. 
B) com a sua condução coercitiva quando não comparece ao 

chamado da autoridade. 
C) seu depoimento é imprescindível na comprovação do fato 

delituoso. 
D) é obrigatória a ouvida do ofendido em todos os crimes. 
E) o ofendido não tem direito a ficar em silêncio, pois presta 

compromisso. 
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