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CARGOS / ALTERNATIVAS Número da questão Agente de Polícia Escrivão de Polícia Psicólogo Policial 

01 B D D 
02 D A A 
03 A B B 
04 C B B 
05 B C C 
06 D A B 
07 A B B 
08 C D C 
09 B A D 
10 B B D 
11 D C D 
12 C A A 
13 A D B 
14 D Anulada C 
15 B C D 
16 C A A 
17 A D C 
18 D A B 
19 C C D 
20 B D A 
21 C D B 
22 C A D 
23 A B C 
24 C C A 
25 B D D 
26 D A B 
27 B C C 
28 C B A 
29 C D B 
30 B A C 
31 D C D 
32 A B A 
33 B D D 
34 B A C 
35 A C C 
36 C B A 
37 D D D 
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38 B Anulada C 
39 B C C 
40 C B C 
41 D A B 
42 A C D 
43 D A A 
44 B Anulada C 
45 C A B 
46 A C C 
47 D B A 
48 C A C 
49 A D B 
50 D B D 
51 B C A 
52 C D C 
53 D A C 
54 A D C 
55 C B A 
56 B C D 
57 D A B 
58 A D C 
59 C B A 
60 B C C 
61 D A B 
62 A D C 
63 C B A 
64 B D D 
65 A Anulada B 
66 D A C 
67 B D Anulada 
68 A B A 
69 D A A 
70 B C C 
71 C D D 
72 A D D 
73 B A A 
74 D C C 
75 B B B 
76 C C C 
77 A D B 
78 C A A 
79 D B D 
80 B D D 



Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
01) Assinale a alternativa que melhor resume o texto 1. 
 
A ⇒ No Brasil, o adensamento do tráfico de drogas contribui para o aumento da violência. 
B ⇒ As pesquisas revelam que os índices de violência cresceram no Brasil nos últimos anos e que os 
jovens são as principais vítimas. 
C ⇒ A violência, no Brasil, tem raízes que remetem à história, às políticas públicas, ao tráfico, à cultura 
do povo e aos modelos de ocupação do solo. 
D ⇒ Embora algumas regiões concentrem maior número de mortos na faixa etária de 14 a 19 anos, a 
violência se concentra nas capitais. 
 
 
PARECER:  
Nesta questão, todas as alternativas resumem, de alguma forma, conteúdos do texto 1. Todavia, a 
alternativa que melhor (grifamos) resume todo o texto é a B. As demais alternativas reproduzem 
fragmentos do texto 1, não o seu conteúdo integral. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
02) Assinale a alternativa que representa opinião de um dos autores citados no texto 1. 
 

A ⇒ “Em 34% dos municípios pesquisados, o IHA - Índice de Homicídios na Adolescência - foi inferior a 
um adolescente assassinado para cada grupo de mil.” 
B ⇒ “Tendo como referência o ano de 2006, o município com o pior resultado foi Foz do Iguaçu (PR), 
onde o IHA era de 9,7.” 
C ⇒ “Cerca de 20% das cidades obtiveram valores superiores a três jovens mortos por mil habitantes.” 
D ⇒ “O Brasil é tão diverso que nenhuma generalização se sustenta.”  
 
 
PARECER:  
Nesta questão, todas as frases estão entre aspas, indicando que são citações, conforme constam no 
texto 1. Dentre elas, apenas a alternativa D representa uma opinião, pois é a única que, ao contrário 
das demais, não está fundamentado em dados estatísticos. No enunciado, pede-se para indicar a 
opinião de um dos autores citados (grifamos) [no texto1], não dos autores do texto 1. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
03) Assinale a alternativa que reproduz uma inferência dos autores do texto 1. 
 

A ⇒ “Significa que, em tese, um em cada 500 adolescentes brasileiros será assassinado antes de 
completar 19 anos.” 
B ⇒ “Cerca de 20% das cidades obtiveram valores superiores a três jovens mortos por mil habitantes.” 
C ⇒ “O estudo feito em 267 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes revela, também, a 
disparidade entre as condições de segurança nas diferentes regiões do país.” 
D ⇒ “[...] a sociabilidade violenta afeta mais especificamente os moradores das favelas, em virtude da 
forma urbana típica desses locais [...]” 
 
 
PARECER:  

“Inferir”, de acordo com o Dicionário Aurélio, significa “tirar por conclusão; deduzir pelo raciocínio”; a 
“inferência” decorre dos pressupostos e subentendidos presentes em toda enunciação. Outra definição 
imprescindível vem do termo “deduzir” que indica, segundo a mesma fonte, “tirar de fatos ou princípios; 
tirar como consequência; inferir, concluir”. De tais termos fica a ideia de que uma inferência é algo que 
não está exatamente enunciada em certo dado, mas sim é uma dedução, ou seja, uma conclusão a que 
se chega a partir de certa informação.  

Neste sentido, o que se afirma na letra A é uma inferência, é uma dedução, feita pelos autores do 
texto (grifamos) com base nos números da pesquisa de 2009, mencionada e comentada nos 
parágrafos 5 e 6, ou mais especificamente é um inferência do que se afirma na seguinte frase: “Ainda 
de acordo com a pesquisa, a média de adolescentes assassinados no Brasil antes de completarem 19 
anos é de 2,03 para cada grupo de mil.”  

O que se afirma na letra D também é uma inferência, que foi feita por um dos autores citados, não pelos 
autores do texto 1. Por ter sido feita por Luiz Antônio Machado Silva, que não é um dos autores do texto 
1, tal inferência não é a correta. 

 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
05) De acordo com o texto 1, é correto o que se afirma em: 
 
A ⇒ Dados relativos exclusivamente ao Rio de Janeiro revelam que, nessa capital, a chance de um 
jovem morrer com arma de fogo é três vezes maior do que em outras capitais. 
B ⇒ As condições de segurança variam de uma região para a outra. 
C ⇒ No Brasil, o que dificulta o combate à violência é a falta de preparo das forças de segurança. 
D ⇒ O maior ingrediente das altas taxas de letalidade entre as populações jovens é o grande número 
de armas sem controle do Estado. 
 
 
PARECER:  
O recurso não procede, pois lê-se o seguinte no 6° parágrafo: 
“O estudo feito em 267 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes revela, também, a 
disparidade entre as condições de segurança nas diferentes regiões do país (grifamos).” 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
 
 
 
 
 
 



Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
06) Assinale a frase que, tendo sido alterada na forma, em relação ao texto 1, modifica-se o sentido. 
 
A ⇒ Um estudo realizado pelo Centro de Criminalidade e Segurança Pública (Crisp/UFMG), em BH, 
em 2002, mostrou que essa é a capital brasileira na qual as pessoas se sentem mais inseguras. 
B ⇒ Segundo Luiz Antônio Machado Silva, os moradores das favelas são o mais afetados pela 
sociabilidade violenta, haja vista o modelo específico de urbanização desses núcleos habitacionais. 
C ⇒ Por último, o estudo feito em 267 municípios com mais de 100 mil habitantes revela que os 
homens têm 12 vezes mais chances de serem assassinados do que as mulheres e que os jovens 
negros têm 2,6 vezes mais chances de serem assassinados do que os jovens brancos. 
D ⇒ De acordo com Luiz Eduardo Soares, a compreensão da violência só é possível se ela for 
contextualizada, temporalmente, à história, à política e à cultura local da sociedade. 
 
 
PARECER:  
Nesta questão, apenas na letra D mantém-se o sentido do texto. 
Na letra A, a substituição do pronome adverbial “onde” pelo pronome “na qual” não altera o sentido da 
frase; 
Também na letra A, o uso do verbo no presente (sentem) está em consonância com a citação feita ao 
final do segundo parágrafo, a saber: A população de BH sofre (grifamos) com a violência objetiva, que 
chamamos de violência real, e com a violência subjetiva, que chamamos de violência sentida”. Ou seja, 
feita a referência à pesquisa realizada em 2002, o tempo verbal é presente é ajustado àquele momento, 
como fica claro na citação retirada do mesmo parágrafo no texto 1: 

 “A violência atinge todas as camadas sociais. Foi o que demonstrou, por exemplo, uma 
pesquisa de vitimização feita pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública 
(Crisp/UFMG), em Belo Horizonte, em 2002, segundo a qual a cidade era a capital brasileira onde as 
pessoas se sentiam mais inseguras. “A população de BH sofre (grifamos) com a violência objetiva, que 
chamamos de violência real, e com a violência subjetiva, que chamamos de violência sentida”. 
 
A comparação da frase C com o último parágrafo do texto mostra que não houve modificação do 
sentido: “Por fim, o estudo [feito em 267 municípios com mais de 100 mil habitantes] mostra que a 
probabilidade de ser vítima de homicídio é quase 12 vezes maior para homens, que a população negra 
é a que mais sofre com a violência e que o risco de um jovem negro morrer assassinado é 2,6 vezes 
maior em relação a um branco.” 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
07) Considerando a configuração estrutural, a linguagem e a finalidade sociocomunicativa, o texto 1, 
quanto ao gênero textual (tipo de discurso), pode ser classificado como um fragmento de: 
 
A ⇒ artigo.  C ⇒ crônica. 
B ⇒ conto.  D ⇒ notícia de jornal. 
 
 
PARECER:  
O recurso não procede. O texto dialoga com estudos já realizados, com diferentes teses, faz citações 
diretas e indiretas. Os argumentos visam a convencer e mesmo a persuadir o leitor. Não existe, no 
caso, nenhuma das eventuais marcas da crônica: ironia, linguagem expressiva, efeitos de sentido, 
comentários e análises subjetivas. Trata-se, pois, de um artigo.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
08) Em relação ao texto 1, leia as afirmações do quadro a seguir. 
 

l 

 

Para Luiz Antônio Machado Silva, a violência urbana afeta mais diretamente os moradores de 
favelas devido ao adensamento do tráfico de drogas e à escassez de políticas públicas 
destinadas aos jovens das periferias urbanas. 

  

ll 
 

No município de Foz de Iguaçu (PR), o IHA mostra que, em cada 500 adolescentes, cerca de 5 
morrem antes de completar 19 anos. 

  

lll 
 

Quanto à criminalidade, o Brasil é refratário a soluções uniformes porque cada região tem as 
suas especificidades. 

  

lV 
 

O ranking de homicídios entre adolescentes no Rio de Janeiro e Belo Horizonte corresponde a 
6,0 jovens mortos por mil. 

  

V 

 
Estudo realizado pelo Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro prevê que a metade dos assassinatos na faixa etária de 14 a 19  anos, no período de 
2006 a 2012, acontecerá nas capitais. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  II  C ⇒ II  -  III  -  V  
B ⇒ II  -  III  D ⇒ III  -  IV  -  V 
 
 
PARECER:  
A afirmativa I está errada porque Luiz Antônio Machado Silva não faz referência ao “adensamento do 
tráfico de drogas”. 
A afirmativa IV está errada porque o texto não mencionada qual é o ranking de homicídios entre 
adolescentes no Rio de Janeiro, apenas afirma que foi considerado alto. 
A afirmativa II está correta por que o texto diz que, em Foz do Iguaçu, de cada mil adolescentes, 9,7 
morrem antes de completar 19 anos, logo concluiu-se que “em cada 500 adolescentes, cerca de 5 
morrem antes de completar 19 anos”. 
A afirmativa III está correta porque o texto focalizada a criminalidade e, no caso, reproduz-se o que se 
afirma em: “O Brasil é tão diverso que nenhuma generalização se sustenta. Sua multiplicidade também 
o torna refratário a soluções uniformes”. 
A afirmativa V está correta porque reproduz o que se afirma em: “Esse levantamento projeta que o 
número de mortos na faixa etária entre 14 e 19 anos chegará a 33.504 entre 2006 e 2012, sendo que 
metade desses crimes acontecerá nas capitais.” 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
10) Em relação ao texto 1, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    )  

 

Na frase “A escassez de políticas públicas destinadas a esse segmento populacional, um 
grande número de armas disponíveis (e sem controle do Estado) e o adensamento do tráfico 
de drogas, principalmente nas periferias das grandes cidades, são fatores que contribuem 
para a vitimização juvenil”, o sujeito do verbo “ser” é do tipo composto e tem os seguintes 
núcleos: “escassez”, “número” e “adensamento”. 

  

(    )  
 

Na frase “Ainda de acordo com a pesquisa, a média de adolescentes assassinados no 
Brasil antes de completarem 19 anos é de 2,03 para cada grupo de mil”, o termo destacado 
tem a função de objeto direto do verbo “assassinar”. 

  

(    )  
 

Em “A violência atinge todas as camadas sociais”, há um erro de regência, pois o verbo 
“atingir”, sendo transitivo indireto, requer obrigatoriamente a preposição “a”. 

  

(    )  
 

Em “Acrescentem-se a essas pontuações dados de uma pesquisa divulgada em agosto de 
2009 [...]”, o verbo está no plural porque concorda com o sujeito “essas pontuações”. 

  

(    )  

 

Na frase “[...] para compreender a questão da violência, é necessário contextualizá-la, de 
acordo com o tempo, a história, a política e a cultura local da sociedade”, os termos “a 
questão da violência” e o pronome “la” se equivalem quanto ao referente e quanto à função 
sintática. 

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

B ⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 
C ⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 
D ⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  F 
 
 
PARECER:  
De fato o edital do concurso não menciona regência explicitamente, mas inclui complementos verbais, 
crase e complemento nominal, entre outros aspectos sintáticos, que se referem a termos regentes e 
regidos, ou seja, regência. O edital também fala em concordância verbal, o que remete ao sujeito da 
oração. 
O verbo “atingir”, na 3ª. frase, significa “abranger”. Nesse sentido, segundo o dicionário Houaiss, é 
transitivo direto. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 

 
QUESTÃO: 
11) Ainda em relação ao texto 1, assinale a alternativa em que a expressão entre parênteses pode 
substituir a expressão destacada, sem modificar o sentido. 
 
A ⇒ “Ainda de acordo com a pesquisa, a média de adolescentes assassinados no Brasil antes de 
completarem 19 anos é de 2,03 para cada grupo de mil.” (A despeito da) 
B ⇒ “Cerca de 20% das cidades obtiveram valores superiores a três jovens mortos por mil habitantes. 
Significa que, em tese, um em cada 500 adolescentes brasileiros será assassinado antes de completar 
19 anos.” (um quarto)  
C ⇒ “O Brasil é tão diverso que nenhuma generalização se sustenta.” (onde) 
D ⇒ “O número é preocupante, dado que, numa sociedade pouco violenta, essa taxa deveria 
apresentar valores próximos de zero.” (uma vez que)  
 
 
PARECER:  
O recurso não procede uma vez que a locução conjuntiva “A despeito da”, na letra A, tem significado 
concessivo, equivalente a “apesar da”, “embora”, “ainda que” etc. Sendo assim, a referida expressão 
entre parêntese não substitui com igual sentido a expressão “Ainda de acordo com”. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
12) Assinale a frase que está de acordo com as normas da língua portuguesa padrão. 
 

A ⇒ Se quisermos entender a dimensão ideológica da crise, precisamos dar-nos conta de que há três 
formas de fundamentalismo envolvidos no conflito, e não apenas uma. 
B ⇒ Não há certeza de que o déficit comercial dos setores da construção civil ou da indústria naval 
comprovam o mal causado pela ausência de políticas setoriais nas quais um grupo de ambientalistas 
iluminados se põe na condição de juízes. 
C ⇒ Se alhures instaura-se a dúvida, aqui, ao contrário, prevalecem as certezas. 
D ⇒ Segundo alguns especialistas, os incentivos fiscais constituem uma questão complicada, pois a 
iniciativa privada recebe benefícios onde a contrapartida em criação de empregos é insuficiente. 
 
 
PARECER:  
Na frase A, ocorre erro de concordância nominal: o adjetivo “envolvidos” deve ser “envolvidas”, para 
concordar com o substantivos “formas”. 
Na frase B, ocorre erro de concordância verbal: o verbo “comprovam” deve se “comprova” para 
concordar com o sujeito no singular “déficit”. 
Na frase C, não existe erro. Inclusive não caso o sinal de crase em “as incertezas”, como alega um dos 
candidatos, pois o verbo prevalecem é transitivo direto. 
Na frase D, houve uso inadequado do pronome relativo “onde”. Tal pronome deve retomar um adjunto 
adverbial de lugar e, na referida frase”, não existe tal advérbio. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
14) Considerando o fragmento do texto 2, a seguir, assinale a alternativa correta. 
 

 Tal instrução consiste em um conjunto de atividades desenvolvidas pelos órgãos do Estado de 
competência previamente (e constitucionalmente) definida por meio da qual, a partir de uma “notícia-
crime”, se pretende verificar a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, com o 
fim de justificar o processo ou o não processo. 
 
A ⇒ Na frase, ocorre o pronome “se”, cuja função, no caso, é indeterminar o sujeito do verbo 
“pretende”. 
B ⇒ A expressão “por meio da qual” pode ser substituída pela expressão “por meio das quais”, uma 
vez que, no texto, o pronome retoma o substantivo feminino plural “atividades”. 
C ⇒ O sintagma “em um conjunto de atividades desenvolvidas pelos órgãos do estado” é formado 
exclusivamente por palavras de gênero masculino. 
D ⇒ Os termos “a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso” exercem a função 
de objeto direto do verbo “verificar”.  
 
 
PARECER:  
Na letra A, o pronome “se” é partícula apassivadora. O sujeito do verbo “pretende” é “verificar a autoria 
e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso”. 
Na letra B, não é possível fazer a substituição sugerida uma vez que “por meio da qual” retoma “tal 
instrução”, que está no feminino singular. 
Na letra C, o sintagma contém palavras femininas, a saber: “atividades desenvolvidas”. 
Resta como correta, a alternativa D, uma vez o verbo “verificar” é transitivo direto e o sintagma “a 
autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso” é, de fato o objeto direto. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
15) Assinale a alternativa em que a mudança na ordem das palavras e as demais modificações em 
relação ao texto 2 não modificam o sentido original. 
 

A ⇒ Preventivamente à natureza preparatória do processo penal, [o Termo Circunstanciado] possui 
caráter prévio. 
B ⇒ Com a finalidade de sustentar ou não o intento do oferecimento de uma denúncia, o vulgo Termo 
Circunstanciado é lavrado na fase administrativa, pré-processual, no momento em que há a apuração 
da suposta autoria e materialidade do delito.   
C ⇒ Convém que se diga previamente, no processo penal que ainda não se formou, qual é o exercício 
dialético. 
D ⇒ Constitucionalmente, verifica-se que a natureza jurídica do ato administrativo, assim como a do 
Termo Circunstanciado, é de competência privativa da Polícia Civil. 
 
 
PARECER:  
A questão visa a aferir capacidade e habilidade de compreensão e interpretação de texto, além de 
conhecimentos de sintaxe da língua portuguesa. 
Na letra B, houve apenas a modificação na ordem das palavras. O sintagma “[...] com o fito de sustentar 
ou não o intento do oferecimento de uma denúncia”, que originalmente ocorre no fim da frase, foi 
deslocado para início e reescrito como “Com a finalidade de sustentar ou não o intento do oferecimento 
de uma denúncia”. 
A substituição da expressão “Termo Circunstanciado” por “TC”, considerada como “vulgar” pelos 
autores do texto, não traz prejuígo ao sentido original, como se alega. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
16) Considerando o que se afirma no texto 2 sobre o Termo Circunstanciado, deduz-se que: 
 

A ⇒ na ausência de acusado, cabe à Polícia Civil apurar as infrações penais. 
B ⇒ ao contrário do que expressa a Constituição brasileira, tem-se atribuído exclusivamente à Polícia 
Civil a responsabilidade de apurar as infrações penais. 
C ⇒ em Santa Catarina, o Art. 144 da Constituição brasileira não tem sido seguido à risca.  
D ⇒ os Termos Circunstanciados são, em geral, mal feitos, pois não incluem a defesa do apenado, 
nem o contraditório, como prevê a lei. 
 
 
PARECER:  
É correta a dedução expressa na letra C, considerando o que se afirma no texto, especialmente nos 
dois últimos parágrafos, e na referência, de onde foi extraído o fragmento incluído na prova. Convém 
ressaltar que os elementos pré-textuais, assim como os elementos pós-textuais bem como ilustrações e 
tudo o mais que integra o texto ou lhe dá suporte, podem e devem ser observados e analisadas para a 
adequada e correta compreensão e interpretação do texto. 
Nada existe no texto que permita a dedução daquilo se afirma na letra A. 
Na letra B, a afirmação é contrária ao que diz o texto. 
Na letra D, não expressa uma dedução, pois reproduz o conteúdo explícito do texto. 
 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
18) Considerando as normas da língua portuguesa padrão, assinale a alternativa correta quanto ao 
emprego dos pronomes. 
 

A ⇒ Escrevo essa carta, senhor, para lhe consultar e se poderei viajar consigo em janeiro. 
B ⇒ Certamente, sem vocês e eu, este projeto não alcançaria tamanho sucesso. 
C ⇒ Em minha opinião, esta sua roupa, filho, não te fica muito bem. 
D ⇒ A ministra, a cujo filho atribuem-se vários crimes, demitiu-se ontem, no final da tarde. 
 
 
PARECER:  
Na letra A, o pronome “consigo” não se aplica ao interlocutor (segunda pessoa), mas a quem nos 
referimos em terceira pessoa. 
Na letra B, pronome reto “eu” deve ser substituído pelo pronome oblíquo “mim” em razão de vir 
precedido da preposição “sem”. 
Na letra C, existe falta de uniformidade de tratamento: “sua” (terceira pessoa) e “te” (segunda pessoa). 
Na letra D, não ocorre erro no emprego dos pronomes. O pronome cujo é precedido da preposição “a” 
exigida pela verbo “atribuir”: atribuem-se vários crimes ao filho. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
19) Assinale a alternativa em que a flexão de todos os verbos está correta. 
 

A ⇒ O motorista saiu ileso do grave acidente, embora houvessem muitas evidências de sua acentuada 
embriaguez. 
B ⇒ O requerente referiu-se aos artigos 50 e 68 que ampara seu direito. 
C ⇒ Quando já fazia dez minutos que a sessão tinha começado, nenhum dos parlamentares da 
oposição encontrava-se no plenário. 
D ⇒ Na academia, não se premiam os fracos, ou aqueles que só obteram derrotas. 
 
 
PARECER:  
Na letra A, o verbo “haver”, no sentido de existir, é impessoal e, como tal, deve ser empregado na 
terceira pessoa do singular, ou seja, “houvesse”. 
Na letra B, o verbo “ampara” deve ser flexionado no plural para concordar com o sujeito “os artigo 50 e 
68”. 
Na letra C, todos os verbos estão corretamente flexionados. 
Na letra D, o verbo a forma correta do verbo “obter” no pretérito perfeito do indicativo é “obtiveram”. 
 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / LINGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
20) Assinale a alternativa correta quanto à regência e à crase. 
 

A ⇒ O delegado que me referi a pouco, chegará às dezoito horas, abrirá a delegacia e procederá a 
leitura dos pareceres. 
B ⇒ A contribuição de Gláuber Rocha de que lhe falei chama-se “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. 
C ⇒ Temos intenção de encaminhar os processos à diretoria assim que os pareceres tiverem sido 
submetidos a apreciação do chefe do posto de saúde. 
D ⇒ Os carros, de cujos donos eram traficantes, foram revistados, embora ninguém conhecesse o 
traficante que o fazendeiro negociava. 
 
 
PARECER:  
Na letra A, além de ter sido a preposição “a” no lugar da forma verbal “há”, em “[...] referi há pouco [...]”, 
falta o sinal de crase em “[...] procederá à leitura” (grifamos). 
Na letra B, não existe erro de regência ou de crase. 
Na letra C, falta sinal de crase em “[...] submetidos à apreciação do chefe do posto de saúde” 
(grifamos). 
Na letra D, a preposição “de” que precede o pronome “cujos” deve ser “com”; além disso, o sintagma 
“[...]ninguém conhecesse o traficante que o fazendeiro negociava” deve ser modificado para 
“[...]ninguém conhecesse o traficante com quem o fazendeiro negociava” (grifamos). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
21) Com relação ao processador de textos Microsoft Word 2003 é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ As opções Negrito, Itálico e Sublinhado estão disponíveis na Barra de Ferramentas Formatação. 
B ⇒ É possível inserir o número total de páginas do documento no rodapé. 
C ⇒ O tipo da fonte e o seu tamanho devem ser aplicados sempre ao parágrafo inteiro. 
D ⇒ Para que um bloco de texto possa ser copiado ele deve necessariamente estar selecionado. 
 
 
PARECER:  
 
Item B: O ícone destacado na imagem abaixo insere no rodapé o número total de páginas do 
documento. Este item está correto. 
 

 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
22) Considere o Sistema Operacional Windows XP e analise as afirmações a seguir. 
 

l A visualização do tamanho de uma pasta é feita por meio da Barra de Tarefas. 
  

ll 
 

Arquivos e pastas podem ser copiados e colados utilizando-se tanto o teclado como o 
mouse. 

  

lll 
 

Nas propriedades de Vídeo o usuário pode escolher diferentes cores para as janelas do 
Windows. 

  

lV Uma pasta só pode ser excluída com o Windows Explorer se estiver vazia. 
 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒ I  -  II  -  III  C ⇒ II  -  III  
B ⇒ I  -  III  -  IV  D ⇒ III  -  IV 
 
 
PARECER:  
 
Item I: A visualização do tamanho de uma pasta se dá por meio das propriedades da pasta, utilizando-
se o Windows Explorer. A Barra de Tarefas é o local onde ficam o Botão Iniciar, os botões referentes 
aos programas abertos, o relógio e outros ícones. O item está correto. 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
23) Em relação ao Sistema Operacional Windows XP, assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ Por meio do Botão Iniciar o usuário pode acessar os atalhos para os programas instalados no 
computador. 
B ⇒ Somente as janelas do programa Windows Explorer podem ser minimizadas na Área de Trabalho. 
C ⇒ O Painel de Controle é a área onde localizam-se os arquivos de sistema do Windows. 
D ⇒ O usuário deve utilizar a opção CTRL+C e CTRL+V para copiar uma janela para a Barra de 
Tarefas. 
 
 
PARECER:  
 
Item A: Por padrão, quando um programa é instalado no Windows XP é criada uma pasta para o 
respectivo programa dentro de “C:\Arquivos de Programas”. Nesta pasta ficam os arquivos deste 
programa, incluindo os arquivos executáveis. Ao mesmo tempo é criado no Menu Iniciar uma pasta 
referente ao programa onde estarão os atalhos para acesso aos arquivos executáveis. Clicando com o 
botão direito nestes atalhos é possível ver o caminho até o arquivo ao qual ele aponta. Este item está 
correto. 
 
Item C: No Painel de Controle estão localizados ícones de acesso a configurações do Windows. Os 
arquivos de sistema do Windows estão localizados na pasta C:\windows (por padrão). Este item está 
incorreto. 
 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
24) Considerando o processador de textos Microsoft Word 2003, marque V ou F, conforme as 
afirmações sejam verdadeiras ou falsas.  
 
(    ) A régua tem como principal função o auxílio na criação de desenhos, gráficos e ícones. 

  

(    ) Um duplo clique em cima de uma palavra faz com que a mesma seja selecionada. 
  

(    ) 
 

A tecla SHIFT deve ser utilizada quando se deseja selecionar partes do texto com o 
teclado. 

  

(    ) 
 

No momento de salvar o documento, o usuário obrigatoriamente deve escolher o tipo de 
arquivo “.doc”. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  F  -  F  -  F  C ⇒ F  -  V  -  V  -  F 
B ⇒ V  -  V  -  V  -  V  D ⇒ F  -  F  -  V  -  V 
 
 
PARECER:  
 
No momento de salvar o documento, o usuário obrigatoriamente deve escolher o tipo de arquivo “.doc”. FALSO - 
O usuário pode escolher outros tipos de arquivos, como por exemplo RTF e TXT. Por padrão o Word 
oferece o tipo DOC, mas não é obrigatório o seu uso. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
25) Com relação ao Sistema Operacional Windows XP é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ É possível configurar o protetor de tela para que entre em execução após 30 minutos de 
inatividade do usuário. 
B ⇒ Para fechar um programa o usuário deve necessariamente clicar com o mouse no botão vermelho 
com um X, localizado no canto supe-rior direito da janela. 
C ⇒ A impressão de um documento pode ser feita em uma impressora conectada diretamente ao 
computador ou em uma impressora disponível na rede. 
D ⇒ As pastas e arquivos que estão na Lixeira podem ser recuperados pelo usuário para os seus 
locais originais. 
 
 
PARECER:  
 
Item B: O usuário pode fechar o programa de várias formas: Clicando no X, teclando ALF+F4, 
escolhendo no menu do programa a opção Fechar ou Sair, entre outras. Este item diz que 
“necessariamente” ele deve clicar no X, o que não é verdade. Ele pode fechar o programa por outros 
meios. O item está incorreto. 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
26) Considerando a planilha eletrônica Microsoft Excel 2003, marque V ou F, conforme as afirmações a 
seguir sejam verdadeiras ou falsas.  
 
(    ) 

 
Caso o usuário pressione a tecla Home, o cursor será levado à primeira célula da linha, à 
esquerda. 

  

(    ) 
 

O usuário deve manter a tecla SHIFT pressionada para poder mover o cursor entre as células 
da planilha. 

  

(    ) 
 

Após o usuário digitar o conteúdo de uma célula e pressionar Enter, o cursor vai 
automaticamente para a célula imediatamente abaixo. 

  

(    ) 
 

As células da primeira coluna e da primeira linha estão reservadas para conteúdo texto, não 
podendo nelas serem inseridos números e funções. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  F  -  F  -  F  C ⇒ F  -  V  -  V  -  V 
B ⇒ F  -  F  -  F  -  V  D ⇒ V  -  F  -  V  -  F 
 
 
PARECER:  
 
A interpretação da questão faz parte da avaliação do candidato. Devem ser consideradas as 
configurações padrão do programa Excel, já que é este o ambiente que está sendo avaliado. Em caso 
de alguma alternativa solicitar que o candidato avalie uma situação ou configuração que não seja 
padrão do programa, então deveria constar claramente na questão esta condição particular, e não o 
contrário.  
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
27) Com relação a planilha eletrônica Microsoft Excel 2003 é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ A opção Reexibir tem como função retomar a visualização de linhas ou colunas que foram 
anteriormente configuradas como ocultas. 
B ⇒ A classificação automática das células de uma coluna só pode ser realizada se o conteúdo delas 
for numérico. 
C ⇒ Se o conteúdo das células A1, A2 e A3 for 5 e o conteúdo da célula A4 for =SOMA(A1:A3) então o 
valor mostrado na célula A4 será 15. 
D ⇒ O Assistente de Gráfico orienta o usuário no processo de criação de um gráfico por meio de 
instruções passo a passo. 
 
 
PARECER:  
 
A questão solicita que o candidato assinale a alternativa que contém uma assertiva incorreta.  
 
Item B: No caso de células com conteúdo texto também é possível ordenar as células. O item afirma 
que somente é possível ordenar no caso de números. O item está incorreto. 
 
Item C: Está correto, pois a função constante na célula A4 faz a soma das células A1, A2 e A3, 
totalizando o valor 15. A questão informa que as células já contém os valores e a função, portanto o fato 
de o usuário ter teclado Enter ou não, neste caso, não faz diferença na avaliação do item. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
29) Em relação ao acesso e utilização de redes de computadores, marque com V as  afirmações 
verdadeiras e com F as falsas.  
 
(    ) 

 
Uma regra básica de segurança é utilizar senha em branco ou igual ao login, de modo que nunca 
seja esquecida. 

  

(    ) O protocolo FTP é utilizado para o serviço de transferência de arquivos. 
  

(    ) 
 

Redes locais permitem que serviços sejam compartilhados entre seus usuários como, por 
exemplo, impressão e arquivos. 

  

(    ) www@google.com.br é um exemplo de endereço de um site na Internet. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  V  -  F  -  F  C ⇒ F  -  V  -  V  -  F 
B ⇒ V  -  F  -  F  -  V  D ⇒ F  -  F  -  V  -  V 
 
 
PARECER:  
 
“Uma regra básica de segurança é utilizar senha em branco ou igual ao login, de modo que nunca seja 
esquecida.” 
Falso, pois senhas em branco ou igual ao login podem ser descobertas quase que imediatamente por 
um invasor. Uma regra básica de segurança é utilizar senhas difíceis de serem descobertas, com mais 
de 10 caracteres compostos por letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. 
 
www@google.com.br é um exemplo de endereço de um site na Internet.  
Falso, o correto seria www.google.com.br, sem o @ (arroba). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO: 
31) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) é correto afirmar, 
exceto: 
A ⇒ É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 
B ⇒ É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos. 
C ⇒ É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação 
coletiva. 
D ⇒ É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado sempre o sigilo da fonte.  
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 5º da CRFB/88 que prevê “ XIV - é assegurado a todos 
o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. No 
mais, quanto as demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido 
original do texto legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas 
com os incisos do art. 5º, da CRFB/88), 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO: 
33) É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:  
 
A ⇒ É possível a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional 
ou econômica, na mesma base territorial, desde que assim seja definido pelos trabalhadores ou 
empregadores interessados. 
B ⇒ Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 
C ⇒ A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. 
D ⇒ O aposentado filiado tem direito a votar, mas não pode ser votado nas organizações sindicais. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 8º da CRFB/88. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da CRFB/88). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO: 
34) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) é correto afirmar, 
exceto: 
 
A ⇒ Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. 
B ⇒ É plenamente livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa nele entrar, 
permanecer ou sair. 
C ⇒ É plena a liberdade de associação para fins lícitos. 
D ⇒ A criação de associações e de cooperativas independem de autorização. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 5º da CRFB/88. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da CRFB/88). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO: 
35) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), quanto ao Mandado de 
Segurança, é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação e se aplica à 
eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 
B ⇒ A soberania popular será exercida pela iniciativa popular. 
C ⇒ Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. 
D ⇒ Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do 
pleito. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 14 a 17 da CRFB/88. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da CRFB/88). Por fim, o fato de constar o Mandado de Segurança no enunciado (certamente, equívoco 
de impressão), não interfere em nada a resolução da questão. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO: 
36) Sobre Segurança Pública é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ Aos corpos de bombeiros militares incumbe a execução de atividades de defesa civil. 
B ⇒ As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. 
C ⇒ A polícia incumbe a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. 
D ⇒ A polícia rodoviária federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 144 da CRFB/88. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da CRFB/88).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO: 
37) Quanto a Administração Pública é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ É constitucionalmente vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias 
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 
B ⇒ A nomeação para cargo em comissão de livre nomeação independe de aprovação prévia em 
concurso público. 
C ⇒ Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público será convocado com prioridade sobre novos concursados. 
D ⇒ Os cargos, empregos e funções públicas não são acessíveis aos estrangeiros. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 37 e seguintes da CRFB/88. No mais, quanto as 
demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto 
legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e 
artigos da CRFB/88).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO: 
38) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), analise as afirmativas 
a seguir. 
 

l 
 

Podem ser naturalizados os estrangeiros residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos 
e sem condenação penal.  

  

ll É livre a manifestação do pensamento e o anonimato. 
  

lll 
 

Sempre são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países 
estrangeiros. 

  

lV 
 

São brasileiros naturalizados os que adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários 
de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 

  

V 

 

São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  II  -  III   C ⇒ III  -  IV 
B ⇒ I  -  IV  -  V   D ⇒ IV  -  V 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 5º e 12 a 14 da CRFB/88. No mais, quanto as 
demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto 
legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e 
artigos da CRFB/88).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO: 
 
39) Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se determinadas disposições. 
 

 Nesse sentido, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.  
 
(    ) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 

facultado optar pela sua remuneração. 
  

(    ) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, havendo compatibilidade de 
horários, perceberá as vantagens de seu cargo. 

  

(    ) Investido no mandato de Vereador perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

  

(    ) Em caso que exija afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será 
contado para promoção por merecimento. 

  

(    ) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados 
como se no exercício estivesse. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  F 
B ⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 
C ⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 
D ⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 37 e seguintes da CRFB/88. No mais, quanto as 
demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto 
legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e 
artigos da CRFB/88).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
QUESTÃO: 
40) Analise as afirmações a seguir e marque com V as verdadeiras ou com F as falsas. 
 
(    ) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
  

(    ) O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 
adesão.  

  

(    ) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos equivalem às emendas 
constitucionais. 

  

(    ) Não será concedida extradição de estrangeiro, salvo por tráfico de entorpecentes.  
  

(    ) O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do 
tempo fixado na sentença.  

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 
B ⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 
C ⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V  
D ⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  F 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 5º da CRFB/88. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da CRFB/88).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
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CONCURSO PÚBLICO 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 
41) Em relação a contrato administrativo, assinale a alternativa correta.  
 
A ⇒ As cláusulas exorbitantes devem ser sempre explícitas. 
B ⇒ Apenas a Administração direta pode firmar contratos com peculiaridades administrativas que os 
sujeitem aos preceitos do Direito Público. 
C ⇒ Os contratos administrativos de colaboração são firmados no interesse precípuo do particular, 
desde que não contrariem o interesse público. 
D ⇒ Os contratos de consórcios públicos não se enquadram nos conceitos e peculiaridades do contrato 
administrativo. 
 
 
PARECER:  
Contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública direta e indireta firma com o particular ou 
outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições 
estabelecidas pela Administração. É consensual, formal, oneroso, comutativo e intuitu personae. 
Caracteriza o contrato administrativo a participação da Administração com supremacia de poder.  
 

Assim, os contratos de consórcios públicos, regulados pela Lei nº 11.107/2005, não se enquadram nos 
conceitos e peculiaridades do contrato administrativo, na medida em que são celebrados por entes da 
Federação, não se submetendo à relação jurídica de supremacia de poder, mas atuando, como 
consorciados, em igualdade jurídica, com objetivos e interesses comuns. Portanto, está correta a 
alternativa D. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 212-214). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão. 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 
42) Sobre as formas de rescisão dos contratos administrativos, correlacione as colunas a seguir. 
 

( 1 ) Rescisão administrativa por inadimplência do contratado 
  

( 2 ) Rescisão amigável  
  

( 3 ) Rescisão judicial 
  

( 4 ) Rescisão de pleno direito 
  

( 5 ) Rescisão administrativa por interesse público 
 
(    ) Neste caso, o contratado não pode se opor à medida, mas apenas ao valor da indenização fixado 

pela Administração. 
  

(    ) Deve atender à mesma forma e aos mesmos requisitos exigidos para a contratação. 
  

(    ) Se houver culpa do contratado, este deverá indenizar a Administração e a rescisão equivalerá a 
uma sanção. 

  

(    ) A supressão de obras, serviços ou compras além dos limites legais é uma das hipóteses legais 
para o pedido de rescisão pelo contratado. 

  

(    ) O falecimento do contratado, a falência da empresa e o perecimento do objeto do contrato são 
exemplos de fatos que a impõem. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ 5  -  2  -  1  -  3  -  4 
B ⇒ 3  -  2  -  5  -  4  -  1 
C ⇒ 4  -  2  -  1  -  3  -  5 
D ⇒ 2  -  5  -  4  -  1  -  3 
 
 
PARECER:  
 
A rescisão administrativa por interesse público ou conveniência da Administração respalda-se na 
variação do interesse público, que autoriza a cessação do contrato quando este se torna inútil ou 
prejudicial ao interesse público. Por esta razão, o contratado realmente não pode se opor à medida, 
mas apenas ao valor da indenização fixado pela Administração. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 247-250). 
 

As hipóteses de rescisão judicial estão previstas no art. 78, XIII a XVII da Lei nº 8.666/1993. 
 

Correta a sequência indicada na alternativa A, portanto. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão.  
 
 
  



Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 
43) Sobre os agentes públicos, assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ Um cargo público pode ser criado sem as respectivas funções predeterminadas. 
B ⇒ Os agentes políticos submetem-se às mesmas regras comuns aplicáveis aos servidores públicos 
em geral. 
C ⇒ Os servidores públicos celetistas são aqueles contratados por tempo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão do art. 37, IX, da 
Constituição Federal de 1988. 
D ⇒ Assegurada a ampla defesa, o titular de cargo efetivo estável poderá perdê-lo em virtude de 
avaliação negativa de desempenho. 
 
 
PARECER:  
Os servidores públicos contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, conforme previsão do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, são os 
temporários. Está errada a alternativa C, por conseguinte. 
 

É correta a assertiva D. A redação dada pela EC 19/1998 ao art. 41, § 1º, III, da Constituição Federal de 
1988 prevê a possibilidade de perda do cargo ao servidor efetivo submetido à avaliação periódica de 
desempenho. Assim, desde que assegurada a ampla defesa, a perda do cargo poderá ocorrer se o 
resultado da avaliação for negativo. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo Brasileiro. 21 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009. p. 560-583). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão. 
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CONCURSO PÚBLICO 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 
44) Assinale a alternativa correta sobre uso do poder. 
 
A ⇒ Quando o poder administrativo é outorgado ao agente do Poder Público, ele pode ser exercitado 
ou não, pois se trata de faculdade de agir que acarreta reflexos na esfera jurídica do titular. 
B ⇒ Nem toda omissão administrativa é qualificada como ilegal, pois há situações que dependem da 
avaliação de oportunidade do administrador para que sejam tomadas as providências positivas. 
C ⇒ A omissão da Administração Pública pode ser objeto de reclamação proposta junto ao STF, 
quando houver contrariedade a enunciado de súmula vinculante, independentemente de provocação da 
via administrativa. 
D ⇒ Caso a omissão administrativa cause danos a terceiro, este pode entrar com ação indenizatória 
contra o agente omisso. 
 
 
PARECER:  
A única alternativa correta é a B. Consoante leciona José dos Santos Carvalho Filho, as omissões 
genéricas não são ilegais, pois em relação a estas cabe ao administrador avaliar a oportunidade própria 
para adotar as providências positivas, como por exemplo, nos casos de obras públicas, como 
construção de hospitais, escolas, hidrelétricas, que são componentes de políticas de administração sem 
prazo certo para implementação. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo Brasileiro. 21 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009. p. 42). 
 

A alternativa A está errada porque os poderes administrativos outorgados aos agentes do Poder Público 
devem ser obrigatoriamente exercidos pelos titulares, é o que se denomina poder-dever de agir. 
 

A assertiva C está errada porque a reclamação proposta ao STF exige o esgotamento prévio das 
instâncias administrativas. 
 

Por sua vez, a alternativa D também está errada, uma vez que os terceiros prejudicados pela omissão 
administrativa têm direito a “ação indenizatória em face da pessoa administrativa a que pertencer o 
servidor inerte, respondendo este em ação regressiva perante aquela (art. 37, § 6º, CF).” (CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo Brasileiro. 21 ed. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2009. p. 43). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão.  
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EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 
45) Sobre invalidação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ A prática de certo ato, cuja matéria é de atribuição do superior hierárquico, por agente 
subordinado a este, é um exemplo de vício no elemento finalidade. 
B ⇒ O vício de objeto ocorre quando o ato não observa ou omite o meio de exteriorização exigido para 
o ato ou não atende ao procedimento imposto pela lei para a decisão a ser tomada. 
C ⇒ A anulação do ato administrativo pela própria Administração pode ocorrer por provocação e 
produz efeitos ex tunc. 
D ⇒ O princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Judiciário, consagrado no art. 5º, XXXV, da 
Constituição Federal, é o suporte da garantia de invalidação do ato administrativo ilegal exclusivamente 
pelo Poder Judiciário. 
 
 
PARECER:  
A única alternativa correta é a C, pois ainda que haja casos em que os efeitos do ato ilegal tenham se 
exaurido, a retroatividade da anulação “ocorre porque, se a ilegalidade afeta o ato desde sua origem, 
logicamente a declaração de nulidade deve atingi-lo no momento em que entrou no mundo jurídico, 
para suprimi-lo a partir daí.” (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 12 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 156). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão. 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 
46) Em relação à Administração Pública direta e indireta, analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

Pode-se dizer que, no âmbito federal, a Administração indireta é o conjunto dos entes vinculados a 
um Ministério que prestam serviços públicos ou de interesse público. 

  

ll 
 

Pode-se dizer que, no âmbito federal, a Administração direta é o conjunto de órgãos integrados na 
estrutura administrativa dos Estados-membros, na gestão de bens e interesses da comunidade. 

  

lll 
 

A supervisão ministerial sobre as entidades da Administração indireta tem como um dos objetivos 
principais a harmonização de suas atividades com a política e programação do Governo. 

  

lV As fundações públicas não possuem patrimônio próprio. 
  

V A empresa pública tem personalidade jurídica de Direito Público. 
 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  III 
B ⇒ II  -  III  -  V 
C ⇒ II  -  IV 
D ⇒ III  -  IV  -  V 
 
 
PARECER:  
A questão deve ser mantida por não haver qualquer erro em sua formulação. As únicas afirmativas 
corretas são a I e a III. A assertiva IV está errada, uma vez que as fundações públicas possuem 
patrimônio próprio. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão. 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 
47) Sobre licitação, é correto afirmar: 
 
A ⇒ Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, deve haver isonomia de tratamento para 
todos os licitantes. 
B ⇒ O agente público pode incluir cláusula no ato de convocação que estabeleça preferência em razão 
do domicílio do licitante. 
C ⇒ O princípio da probidade administrativa traduz-se em direito de acesso aos elementos do processo 
licitatório e divulgação de editais e de decisões. 
D ⇒ As obras, serviços, compras e alienações realizadas pelos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário regem-se pelos preceitos da Lei nº 8.666/93. 
 
 
PARECER:  
A afirmativa A está errada, uma vez que o princípio da licitação que estabelece a isonomia de 
tratamento entre os licitantes, vedada a discriminação, é o princípio da igualdade, o qual é um 
desdobramento do princípio constitucional da igualdade no âmbito licitatório, consoante leciona Odete 
Medauar (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 181). Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital e a carta-
convite contêm as normas a serem obedecidas na licitação. “O instrumento convocatório é a lei da 
licitação que anuncia, daí a exigência de sua observância durante todo o processo”. (MEDAUAR, 
Odete. Direito Administrativo Moderno. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 182). 
 

A alternativa D está correta, nos termos do art. 117 da Lei nº 8.666/1993: “As obras, serviços, compras 
e alienações realizados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas 
regem-se pelas normas desta Lei, no que couber, nas três esferas administrativas”. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão. 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 
50) Sobre serviços públicos é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ Água, telefone e gás canalizado são exemplos de serviços públicos uti singuli. 
B ⇒ Não há serviços públicos submetidos exclusivamente ao direito privado. 
C ⇒ Os serviços públicos gerais são aqueles sem destinatários determinados e, de regra, não são 
diretamente remunerados pelos usuários. 
D ⇒ A modificação unilateral do contrato administrativo é uma aplicação do princípio do funcionamento 
equitativo do serviço público. 
 
 
PARECER:  
A alternativa D é a única incorreta, pois o princípio do funcionamento eqüitativo ou igualdade de todos 
perante o serviço público ou paridade de tratamento é um desdobramento do princípio da igualdade, 
segundo o qual deve-se assegurar a todos o acesso a certas prestações essenciais, de qualidade e a 
preço acessível.  Já o preceito da “possibilidade de modificar o modo de execução visa adaptar a 
prestação do serviço a exigências novas, da própria vida coletiva e de modernas tecnologias. A 
aplicação mais usualmente citada desse princípio é a modificação unilateral do contrato administrativo.” 
(MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2008. p. 316-317). 
 

A afirmativa é correta. Os serviços uti singuli ou individuais são prestados a usuários determinados, 
como o são a água, o telefone e o gás canalizado. Ao contrário, os serviços uti universi ou gerais não 
possuem destinatários determinados, como por exemplo, a limpeza de ruas. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão. 
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
51) Acerca da relação de causalidade e considerando o que sobre este tema disciplina o  Código Penal 
brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ A concomitância de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só ou 
conjuntamente, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 
B ⇒ A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, 
produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 
C ⇒ A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, 
produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, não se imputam a quem os praticou. 
D ⇒ A concomitância de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só ou 
conjuntamente, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, não se imputam a quem os 
praticou. 
 
 
PARECER:  
A questão formulada possui somente uma resposta correta, a letra B, que possui base no art. 13, 
§ 1º, do CP. A afirmativa B não se confunde com as demais, que estão erradas: As letras “A” e 
“D” (que são assertivas diferentes, como se percebe de simples leitura) tratam de 
“concomitância” e não de “superveniência”, além de apontarem para soluções erradas. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão. 
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
52) Assinale a alternativa correta que completa o enunciado a seguir. 
 

 O crime de lesão corporal seguida de morte, tal como foi definido no Código Penal brasilei-  ro (...)  
 

A ⇒ é infração penal contra a vida e não admite tentativa. 
B ⇒ é infração penal contra a vida e admite tentativa.  
C ⇒ não é infração penal contra a vida e não admite tentativa. 
D ⇒ não é infração penal contra a vida e admite tentativa. 
 
 
PARECER:  
Primeiramente, quanto ao conteúdo, a questão versa sobre matérias contidas expressamente no 
edital: tanto o art. 129, § 3º quanto o art. 14, inciso II, do Código Penal, estão referidas no 
conteúdo programático. Por se tratar de questão de direito, obviamente o conhecimento do 
candidato não deve ser somente o da lei, mas também, e especialmente, da interpretação desta, 
sendo, portanto, incabível o argumento de que “doutrina” não poderia ser cobrada. Em segundo 
lugar, quanto à resposta, fica mantida a letra “C” como única resposta correta. A “lesão corporal 
seguida de morte” é crime contra a pessoa (está no Título I do Código Penal), mas não é crime 
contra a vida (isto é, não se acha no Capítulo I, mas sim no Capítulo II, do Título I do Código 
Penal). Pune-se o crime de lesão corporal pelo dolo e o resultado (morte), a título de culpa. Em 
suma: ele atinge a integridade corporal e não a vida da pessoa. Por fim, como o resultado 
“morte” não era desejado pelo agente, o crime de lesão corporal seguida de morte não pode 
jamais admitir tentativa e, nesse sentido, não há qualquer divergência doutrinária. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão. 
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
53) Segundo o Código Penal brasileiro, “É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas 
circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.”  
 

 Todavia, não há isenção de pena quando: 
 
A ⇒ o erro deriva de dolo e o fato é punível como crime culposo. 
B ⇒ o erro deriva de dolo ou culpa e o fato é punível como crime doloso ou preterdoloso, 
respectivamente. 
C ⇒ o erro deriva de culpa ou dolo e o fato é punível como crime doloso ou culposo, respectivamente. 
D ⇒ o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. 
 
 
PARECER:  
A única afirmação correta está na letra “D”. De acordo com o Código Penal (art. 20, § 1º) o erro 
que pode determinar o reconhecimento da isenção de pena pode derivar de “culpa”. Não poderia 
“derivar” de dolo porque, neste caso, não seria “erro” (o agente teria feito exatamente aquilo que 
desejava: dolo). Destarte, a afirmação sub “A” está flagrantemente errada. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão. 
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CONCURSO PÚBLICO 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
56) O “estrito cumprimento do dever legal”, segundo o Código Penal brasileiro exclui: 
 
A ⇒ a punibilidade do fato praticado pelo agente. 
B ⇒ a ilicitude do fato praticado pelo agente. 
C ⇒ a culpabilidade do agente. 
D ⇒ a imputabilidade penal do agente. 
 
 
PARECER:  
O estrito cumprimento do dever legal é causa excludente de ilicitude, segundo regra expressa do 
art. 23, inciso III (primeira parte), do Código Penal, como, aliás, está definido na própria ementa 
do dispositivo legal: 
 
Exclusão de ilicitude  
        Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:  
        I - em estado de necessidade;   
        II - em legítima defesa;  
        III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.  
 
Assim sendo, “segundo o Código Penal brasileiro” (observando-se que a pergunta foi nesse 
sentido e não como alguns doutrinadores pensam) “estrito cumprimento do dever legal” é causa 
de exclusão de ilicitude.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão. 
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CONCURSO PÚBLICO 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
57) Assinale a alternativa correta que completa o enunciado a seguir:  
 

 Segundo o Código Penal brasileiro, o perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede 
mediante queixa (...) 
 
A ⇒ não obsta ao prosseguimento da ação penal. 
B ⇒ impede a instauração de ação penal, quando ainda não tenha sido oferecida a queixa-crime. 
C ⇒ impede a instauração de ação penal, se for concedido quando ainda não tenha sido oferecida a 
queixa-crime e obsta ao prosseguimento da ação penal, quando for concedido depois da propositura 
desta.  
D ⇒ obsta ao prosseguimento da ação penal. 
 
 
PARECER:  
A única afirmativa correta está na letra “D”. Perdão do ofendido é a manifestação de vontade, 
expressa ou tácita, do ofendido ou de seu representante legal, no sentido de desistir da ação 
penal privada já iniciada, ou seja, é a desistência manifestada após o oferecimento da queixa. De 
acordo com o Código Penal, na letra do art. 105, O perdão do ofendido, nos crimes em que 
somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. Antes do oferecimento 
da queixa não cabe “perdão do ofendido” e sim renúncia.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão. 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
58) O agente que, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, 
a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, comete 
crime de: 
 
A ⇒ roubo impróprio. 
B ⇒ furto, em concurso com o crime de lesões corporais ou a contravenção penal de vias de fato. 
C ⇒ extorsão. 
D ⇒ roubo próprio. 
 
 
PARECER:  
A questão está de conformidade com o Edital do Concurso. “Roubo impróprio” é justamente a 
modalidade de conduta equiparada a “Roubo próprio”, previsto no “caput” (CP, art. 157, § 1º) e 
com aquele não se confunde em seus elementos. A doutrina penal, obviamente, precisa ser 
conhecida pelo candidato, não sendo aceitável a afirmação de que o Edital exige somente o 
conhecimento da lei. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão. 
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
59) Segundo o Código Penal brasileiro, o ato de constranger alguém, menor de 18 e maior de 14 anos, 
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso configura crime de: 
 
A ⇒ estupro de vulnerável, que se procede mediante de ação penal pública incondicionada. 
B ⇒ estupro na modalidade fundamental, que se procede mediante de ação penal pública 
incondicionada. 
C ⇒ estupro qualificado, que se procede mediante de ação penal pública incondicionada. 
D ⇒ estupro na modalidade fundamental, que se procede mediante de ação penal pública 
condicionada. 
 
 
PARECER:  
A única resposta correta é “C”. O ato de constranger alguém, menor de 18 e maior de 14 anos, 
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso configura crime de estupro qualificado (CP, art. 213, § 1º) pois estabelece 
novo limite de pena ampliado “in abstrato” para o crime de estupro simples (do “caput”). É infração penal 
de ação penal pública incondicionada, como estabelece expressamente o art. 225, parágrafo único do 
Código Penal (Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal 
pública condicionada à representação. Parágrafo único.  Procede-se, entretanto, mediante ação penal 
pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter o gabarito. 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
60) Mévio praticou o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal (homicídio qualificado por 
motivo futil). Não houve prisão em flagrante.  Neste caso, segundo a lei processual penal brasileira, o 
inquérito deverá terminar no prazo de: 
 
A ⇒ 10 dias. 
B ⇒ 30 dias. 
C ⇒ 8 dias. 
D ⇒ 15 dias. 
 
 
PARECER:  
A resposta correta é B. O réu estava solto, não fora preso em flagrante e não se informa na 
questão acerca de sua prisão preventiva. Aplica-se ao caso o art. 10 do Código de Processo 
Penal. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão. 
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CONCURSO PÚBLICO 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
61) Assinale a alternativa correta que completa o enunciado a seguir: 
 

 Caracteriza qualificadora de caráter objetivo do crime de homicídio, segundo a sua configuração 
típica no Código Penal brasileiro, o seu cometimento (...) 
 
A ⇒ por motivo fútil. 
B ⇒ para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. 
C ⇒ mediante paga ou promessa de recompensa. 
D ⇒ à traição. 
 
 
PARECER:  
A única resposta correta está na letra “D”, pois qualificadora do crime de homicídio diz respeito 
ao modo pelo qual é praticado o homicídio (ex.: o golpe de faca efetuado nas costas da vítima) e 
é, por isso, considerada qualificadora objetiva. Quanto a matéria, a questão se acha no Edital, 
implícita, pois se requer do candidato não semente o conhecimento da lei penal ou processual 
penal, mas sim, e sobretudo, o que ela significa (como ela é interpretada). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão. 
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CONCURSO PÚBLICO 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
63) Assinale a alternativa correta que completa o enunciado a seguir:  
 

 Nos crimes de ação penal pública condicionada, de acordo com o Código de Processo Penal 
brasileiro, a representação (...) 
 
A ⇒ é sempre irretratável. 
B ⇒ pode ser retratada mesmo depois da sentença condenatória, desde que o ato revogatório ocorra 
antes do trânsito em julgado desta decisão. 
C ⇒ é irretratável depois de oferecida a denúncia. 
D ⇒ pode ser retratada, mesmo depois de oferecida a denúncia, desde que o ato revogatório ocorra 
antes da sentença condenatória. 
 
 
PARECER:  
A única resposta correta é “C”. A representação é irretratável depois de oferecida a denúncia 
(CP, art. 102). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão. 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
64) Assinale a alternativa correta que completa o enunciado a seguir:  
 

 Nas contravenções penais a ação penal (...) 
 
A ⇒ começa com a lavratura de termo circunstanciado. 
B ⇒ será promovida por denúncia do órgão do Ministério Público. 
C ⇒ instaura-se através de portaria da autoridade policial. 
D ⇒ se inicia com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade 
judiciária ou policial. 
 
 
PARECER:  
A única resposta correta é “B”: a ação penal somente pode ser promovida por denúncia do 
Ministério Público por duas razões: (1) todas as contravenções penais são de ação penal pública 
(LCP, art. 17); e (2) a Constituição da República estabeleceu que cabe ao Ministério Público, 
privativamente, a promoção da ação penal pública (CR, art. 129, I). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
QUESTÃO: 
67) Assinale a alternativa correta que completa o enunciado a seguir: 
 

 Segundo o Código de Processo Penal brasileiro, nas infrações permanentes (...) 
 
A ⇒ é vedada a prisão em flagrante do agente após a cessação da permanência. 
B ⇒ entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 
C ⇒ é permitida a prisão em flagrante do agente somente quando se apurar que ele é vadio ou, 
havendo dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou não indicar elementos para esclarecê-la. 
D ⇒ é vedada a prisão em flagrante do agente. 
 
 
PARECER:  
A única resposta correta está na letra “B”. Na hipótese sub “A”, apontada no recurso, caberia 
prisão em flagrante após a cessação da permanência quanto se tratar das hipóteses do art. 302, 
incisos II, III e IV do Código de Processo Penal. Não é o fato de ter cessado a permanência que 
impossibilita a prisão em flagrante. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão. 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITOS HUMANOS 
 
QUESTÃO: 
69) De acordo com a Lei que define os crimes de tortura, analise as afirmações a seguir. 
 

l O crime de tortura é inafiançável, mas suscetível de graça ou anistia. 
  

ll O disposto nesta lei aplica-se apenas quando de crime cometido em território nacional. 
  

lll 
 

Quanto aos crimes de tortura aumenta-se a pena se o crime é cometido contra adolescente ou 
mediante sequestro. 

  

lV 
 

A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a 
interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

  

V 
 

Constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  II  -  III 
B ⇒ II  -  III  -  IV 
C ⇒ III  -  IV 
D ⇒ III  -  IV  -  V 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 1º e 2 º da Lei 9455/97. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / DIREITOS HUMANOS 
 
QUESTÃO: 
70) Marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.  
 
(    ) Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função 

pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. 
  

(    ) O direito de representação contra as autoridades que cometerem abusos será exercido por meio 
de petição que conterá a exposição do fato constitutivo do abuso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas, no máximo de duas. 

  

(    ) Não constitui abuso de autoridade recusar o agente de autoridade policial recibo de importância 
recebida a título de carceragem. 

  

(    ) Não constitui abuso de autoridade o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa jurídica, 
quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. 

  

(    ) Constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao sigilo da correspondência. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  F 
B ⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 
C ⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 
D ⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 4898/65. No mais, quanto as 
demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto 
legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e 
artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
71) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil 
do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ O processo disciplinar será realizado por uma comissão de 3 (três) funcionários efetivos, de 
padrão ou nível igual ou superior ao do acusado. 
B ⇒ O processo disciplinar é instaurado por determinação do Superintendente da Policia Civil, para 
apurar responsabilidade do policial civil. 
C ⇒ Ao presidente da comissão de processo disciplinar cabe designar um funcionário da comissão 
para exercer a função de secretário. 
D ⇒ O processo disciplinar é iniciado no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar da publicação 
da Portaria no Diário Oficial do Estado. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 226 a 241 da LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986. 
No mais, quanto as demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o 
sentido original do texto legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas 
questionadas com os incisos e artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
72) Ainda, sobre os processos disciplinares, de acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986, é 
correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ O policial civil que estiver respondendo a processo disciplinar não pode, no curso desta, afastar-se 
do serviço quando da suspensão preventiva. 
B ⇒ O policial civil que estiver respondendo a processo disciplinar pode, antes de seu término, se 
afastar em virtude de licença por doença. 
C ⇒ O policial civil que estiver respondendo a processo disciplinar pode, antes de seu término, se 
afastar do serviço em virtude de prisão preventiva ou prisão em flagrante. 
D ⇒ O policial civil que estiver respondendo a processo disciplinar pode, antes de seu término, se 
afastar do serviço em virtude de prisão administrativa. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 226 a 241 da LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986. 
No mais, quanto as demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o 
sentido original do texto legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas 
questionadas com os incisos e artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
73) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986, sobre a licença para tratamento de saúde, é 
correto afirmar, exceto: 
A ⇒ A licença é concedida pelo prazo indicado em laudo ou atestado da Junta Médica Oficial. 
B ⇒ A licença para tratamento de saúde dar-se-á por pedido do policial civil, não sendo concedida “ex 
ofício”.  
C ⇒ O tempo necessário à inspeção é con-siderado de licença. 
D ⇒ Caso o policial civil esteja ausente do Estado, pode ser admitido laudo médico par-ticular, mas o 
laudo só produzirá efeito após homologação pela Junta Médica Oficial. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 105 a 109 da LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986. 
No mais, quanto as demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o 
sentido original do texto legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas 
questionadas com os incisos e artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
74) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ Readaptação é a investidura do policial civil desajustado no respectivo cargo, em outro compatível 
com suas qualificações, aptidões vocacionais e condições físicas. 
B ⇒ A readaptação depende da existência de vaga. 
C ⇒ A readaptação não acarreta decesso nem aumento de vencimentos e é feita através de ato do 
Poder Executivo. 
D ⇒ A readaptação pode ser requerida pelo funcionário no curso dos primeiros 5 (çinco) anos de 
efetivo exercício no cargo para o qual foi nomeado. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 55 a 58 da LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986. No 
mais, quanto as demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido 
original do texto legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas 
com os incisos e artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
75) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ Não se concede licença para tratar de interesses particulares ao titular de cargo efetivo em estagio 
probatório. 
B ⇒ O policial civil casado tem direito a licença com remuneração, quando o cônjuge for mandado 
servir “ex-officio” em outro ponto do Estado. 
C ⇒ Estável, o policial civil pode obter licença sem remuneração para tratar de interesses particulares. 
D ⇒ Ao policial civil, convocado para serviço militar é concedida licença com remuneração integral. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 124 a 134 da LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986. 
No mais, quanto as demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o 
sentido original do texto legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas 
questionadas com os incisos e artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
76) De acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 453, de 05 de agosto de 2009, (Institui Plano de Carreira 
do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil) é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ Os três primeiros anos de exercício nas carreiras da Polícia Civil serão considerados como 
período de estágio probatório. 
B ⇒ Após 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos se mulher, o policial civil fará 
jus a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre vencimento por anuênio. 
C ⇒ Existindo imperiosa necessidade do serviço, o Agente da Autoridade Policial poderá ser designado 
para responder cumulativamente por até duas Delegacias de Polícia Municipais, independente da 
circunscrição. 
D ⇒ O Grupo Segurança Pública - Polícia Civil, Subgrupo Agente da Autoridade Policial, fica 
constituído pelas seguintes carreiras: I - Agente de Polícia Civil; II - Escrivão de Polícia Civil; e  III - 
Psicólogo Policial Civil. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 14, 24, 79 e 26 da Lei 453/2009. No mais, quanto as 
demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto 
legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e 
artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
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EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
77) De acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 453, de 05 de agosto de 2009, é correto afirmar, 
exceto: 
 
A ⇒ O policial civil em estágio probatório poderá, em certas hipóteses, ser colocado à disposição de 
outros órgãos ou entidades. 
B ⇒ A hierarquia da função prevalece sobre a hierarquia do cargo. 
C ⇒ As carreiras de Agente, Escrivão e Psi-cólogo da Policial Civil, do Subgrupo Agente da Autoridade 
Policial, não apresentam divisão hierárquica entre si. 
D ⇒ A disciplina é o valor que agrega atitude de fidelidade profissional às disposições legais e às 
determinações técnicas e científicas fundamentadas e emanadas da autoridade competente. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 27 e 38 da Lei 453/2009. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
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CONCURSO PÚBLICO 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
78) São requisitos básicos para o ingresso nas carreiras da Polícia Civil: 
 

l não registrar sentença penal condenatória. 
  

ll ser brasileiro nato. 
  

lll 
 

ter capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com o 
cargo pretendido. 

  

lV ter no mínimo dezoito anos de idade. 
  

V possuir carteira nacional de habilitação. 
 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  III 
B ⇒ II  -  III  -  IV 
C ⇒ III  -  IV  -  V 
D ⇒ IV  -  V 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 33 da Lei 453/2009. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
79) Analise as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras ou F para as falsas.  
 
(    ) A contagem preliminar dos pontos, para os atos de promoção, deverá ser de conhecimento dos 

policiais civis, 60 (sessenta) dias antes da data de efetivação daquela concessão. 
  

(    ) O policial civil em estágio probatório será avaliado pelo seu chefe imediato, que deverá 
informar, em relatório de Acompanhamento de Desempenho Funcional, a cada 1 ano, sua 
aptidão e seu desempenho. 

  

(    ) O progresso funcional do policial civil dependerá de prévia habilitação. 
  

(    ) O Agente de Autoridade Policial poderá ser promovido no curso do estágio probatório. 
  

(    ) O policial civil promovido indevidamente fica obrigado a restituir o que a mais houver recebido. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 
B ⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  F 
C ⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 
D ⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  F  
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 39, 40, 41, 47,48 e 52 da Lei 453/2009. No mais, 
quanto as demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original 
do texto legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os 
incisos e artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
80) Marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas. 
 

 Não poderá ser promovido por antiguidade ou merecimento, o policial civil que: 
 
(    ) for condenado, enquanto durar o cumprimento integral da pena, mesmo com a concessão da 

suspensão ou livramento condicional. 
  

(    ) estiver preso, ainda que provisoriamente. 
  

(    ) estiver licenciado para tratar de interesses particulares. 
  

(    ) tiver sofrido pena de suspensão disciplinar nos últimos 6 (seis) meses. 
  

(    ) não estiver em dia com a Fazenda Pública, em razão de sua função. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  F 
B ⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 
C ⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 
D ⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 53 da LEI Nº 453/2009. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão 
 
 


