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1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Caderno com enunciado das questões objetivas divididas em seções.
b) Uma folha de respostas, destinada às respostas das questões objetivas, que deve ser entregue ao fiscal no 
término da prova.

2. É responsabilidade do candidato a conferência da identificação do caderno de prova e do cartão resposta. Caso 
não sejam compatíveis, notifique imediatamente o chefe de local.

3. Verifique se o material de prova está em ordem, se a sequência de questões está correta e se o número de 
questões confere com o edital. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

4. Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não dobrar, amassar ou manchar. A folha somente poderá 
ser substituída caso esteja danificada, em suas margens superior ou inferior, a barra de reconhecimento para 
leitura.

5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), 
(B), (C), (D) e (E); apenas uma responde corretamente à questão proposta. Você deve assinalar, apenas uma 
resposta.

6. A marcação de nenhuma ou mais de uma alternativa, e, ainda, rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, 
etc.), anula a questão, mesmo que uma das respostas seja a correta.

7. Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo 
o espaço compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
de forma contínua e densa.

8. A leitora é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando 
deixar o menor espaço em branco possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão considerados.

10. O candidato deverá preencher todo o campo de marcação da resposta com caneta esferográfica transparente 
de tinta azul ou preta.

11. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no 
cartão de respostas.

12. Serão consideradas marcações incorretas, e, consequentemente, será atribuída nota zero à questão, as 
marcações do tipo: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada e campo de marcação não 
preenchido integralmente; 



PORTUGUÊS

Texto I

Déficit de atenção

Será que eu me tornei um sintoma da minha época ou essa é uma indisposição que só diz respeito a mim?

Seja como for, tenho achado cada vez mais difícil ler. Neste ano li menos livros do que no ano passado; no ano 
passado, li menos que no anterior; no ano anterior, menos que no ano que vinha antes. Todo mundo conhece o 
fenômeno do bloqueio criativo, a angústia do escritor diante da página em branco – eu, porém, fui acometido por 
um bloqueio de leitor. Trata-se de um problema que se manifesta de forma gradativa, de diferentes maneiras, nas 
mais variadas circunstâncias. Numa viagem recente às Bahamas, por exemplo, eu decidi que devia fazer um 
esforço para deixar de lado a leitura porque, afinal, pode-se ler um livro em qualquer lugar, mas aquele talvez fosse 
um dos poucos momentos em que eu teria a oportunidade de ver um mar tão turquesa, uma areia tão rosada. De 
maneira um pouco grandiloquente e pomposa, batizei essa minha condição de síndrome de Mir, a estação espacial 
russa: um cosmonauta que passou por lá declarou não ter lido uma única página do livro que levara na bagagem 
porque se deu conta de que aproveitaria melhor o seu tempo livre se simplesmente olhasse pela janela. 

Muitas vezes acontece de eu estar com preguiça de ler, preferindo ver tevê. Ocorre também, com mais frequência, 
que eu me sinta autoconsciente diante da página. Ler nunca me pareceu algo trabalhoso – ao contrário de escrever 
–, de modo que, quando sinto que deveria estar trabalhando, associo essa obrigação à escrita. Pelo menos em 
teoria, quando não estou escrevendo estou livre para ler, mas nessas horas sinto uma culpa vaga, e no fim das 
contas, em vez de escrever (trabalhar) ou ler (relaxar), acabo não fazendo nem uma coisa nem outra: fico 
zanzando à toa, reorganizando os livros. Ou seja, não faço nada. (...)

Retirado de: DYER, Geoff. Déficit de atenção. Revista Piauí, n. 128. Editora Abril, 2017. p. 60.

EXTRA

1) “Todo mundo conhece o fenômeno do bloqueio criativo, a angústia do escritor diante da página em branco – eu, 
porém, fui acometido por um bloqueio de leitor.”

Considerando o contexto, a locução destacada acima equivale a:

a) a propósito.

b) ainda.

c) todavia.

d) por isso.

e) nesse sentido.

EXTRA

2) Todos os verbos estão no pretérito, exceto:

a) “... um cosmonauta que passou por lá declarou não ter lido uma única página do livro que levara na bagagem”(...)

b) “... mas aquele talvez fosse um dos poucos momentos em que eu teria a oportunidade de ver um mar tão 
turquesa, uma areia tão rosada.”

c) “... porque se deu conta de que aproveitaria melhor o seu tempo livre se simplesmente olhasse pela 
janela.”

d) “Seja como for, tenho achado cada vez mais difícil ler.”

e) “Neste ano li menos livros do que no ano passado”(...)



EXTRA

3) Nos trechos abaixo, retirados do Texto I, há alguns elementos que estabelecem relações anafóricas com termos 
anteriores. Entre os elementos destacados, aquele que não se refere a um termo anterior é:

a) “Neste ano li menos livros do que no ano passado; no ano passado, li menos que no anterior”(...)

b) (...)“um cosmonauta que passou por lá declarou não ter lido uma única página do livro que levara na 
bagagem”(...)

c) Será que eu me tornei um sintoma da minha época ou essa é uma indisposição que só diz respeito a mim?

d) “De maneira um pouco grandiloquente e pomposa, batizei essa minha condição de síndrome de Mir”(...)

e) “Trata-se de um problema que se manifesta de forma gradativa, de diferentes maneiras, nas mais variadas 
circunstâncias.”

EXTRA

4) Observe as frases abaixo e marque a opção correta.

I - Havia mais pessoas na loja.

II - Ela falou mais.

III - A moça estava mais bonita.

a) Em todas as frases, a palavra “mais” pertence à mesma classe gramatical.

b) Nas três frases, a ideia é de quantidade indefinida.

c) Nas frases I e II, a palavra “mais” pertence à mesma classe gramatical.

d) d) Na frase III, o vocábulo “mais” é adjetivo.

e) Na frase II, o vocábulo “mais” é advérbio e, na frase I, é pronome adjetivo indefinido.

EXTRA

5) Todas as palavras abaixo foram acentuadas com base na mesma regra, exceto em:

a) véu, pastéis, constrói.

b) veículo, saúde, íamos.

c) baú, saída, Havaí.

d) hífen, caráter, néctar.

e) Marabá, Pará, você

EXTRA

6) As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase:

a) Sempre haverão bons homens.

b) Cantar as músicas de Roberto Carlos implicam grande esforço.

c) Tratam-se de meninos responsáveis.

d) A menina comprou uma blusa cuja manga está furada.

e) Fazem dez anos que nos casamos.



Texto II:

Que rostos mais coalhados, nossos rostos adolescentes em volta daquela mesa: o pai à cabeceira, o relógio de 
parede às suas costas, cada palavra sua ponderada pelo pêndulo, e nada naqueles tempos nos distraindo tanto 
como os sinos graves marcando as horas: “O tempo é o maior tesouro de que o homem pode dispor; embora 
inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento; sem medida que o conheça, o tempo é contudo nosso bem de 
maior grandeza: não tem começo; não tem fim; é um ponto exótico que não pode ser repartido, podendo entretanto 
prover igualmente a todo mundo; onipresente, o tempo está em tudo; existe tempo, por exemplo, nesta mesa 
antiga: existiu primeiro uma terra propícia, existiu depois uma árvore secular feita de anos sossegados, e existiu 
finalmente uma prancha nodosa e dura trabalhada pelas mãos de um artesão dia após dia; existe tempo na cadeira 
onde nos sentamos, nos outros móveis da família, nas paredes da nossa casa, na água que bebemos, na terra que 
fecunda, na semente que germina, nos frutos que colhemos, no pão em cima da mesa, na massa fértil dos nossos 
corpos na luz que nos ilumina, nas coisas que nos passam pela cabeça, no pó que dissemina, assim como em tudo 
que nos rodeia; rico não é o homem que coleciona e se pesa no amontoado de moedas, e nem aquele, devasso, 
que se estende, mãos e braços, em terras largas; rico só é o homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver 
com o tempo, aproximando-se dele com ternura, não contrariando suas disposições, não se rebelando contra o seu 
curso, não irritando sua corrente, estando atento para o seu fluxo, brindando-o antes com sabedoria para receber 
dele os favores e não a sua ira; o equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem supremo, e quem souber 
com acerto a quantidade de vagar, ou a de espera, que se deve pôr nas coisas, não corre nunca o risco, ao buscar 
por elas, de defrontar-se com o que não é (...)

NASSAR, Raduan. Obra completa. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

EXTRA

7) ”Que rostos mais coalhados, nossos rostos adolescentes em volta daquela mesa: o pai à cabeceira, o relógio de 
parede às suas costas, cada palavra sua ponderada pelo pêndulo, e nada naqueles tempos nos distraindo tanto 
como os sinos graves marcando as horas...”

 Quanto à tipologia textual, o trecho acima, retirado do texto II, é predominantemente:

a) Descritivo

b) Narrativo.

c) Dissertativo.

d) Injuntivo.

e) Expositivo.

EXTRA

8) Observe as frases abaixo e marque a alternativa correta.

I - (...) “embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento”(...)

II - (...) “o tempo é contudo nosso bem de maior grandeza”(...)

III - (...) “o equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem supremo”(...)

a) Nas frases I e II, as palavras destacadas foram formadas por derivação parassintética.

b) Na frase II, a palavra em destaca foi formada por composição.

c) Nas frases I e III, as palavras destacadas foram formadas por derivação prefixal.

d) Nas frases II e III, as palavras destacadas foram formadas com o acréscimo de um sufixo a um adjetivo.

e) Na frase I, o termo em destaque foi formado por derivação parassintética, e na frase II por derivação prefixal.



RACIOCÍNIO LÓGICO

EXTRA

9) “Se o Flamengo Ganhou, então ele é campeão.”

 Logo, podemos afirmar que:

a) O Flamengo ganhou.

b) O Flamengo é campeão.

c) Se o Flamengo não é campeão, ele não ganhou.

d) Se o Flamengo não ganhou, então ele não é campeão.

e) Se o Flamengo é campeão, então ele ganhou.

EXTRA

10) Um palestrante afirmou:

“ Todo político brasileiro é corrupto.”

Para se negar tal afirmação, qual dos questionamentos abaixo expressaria de maneira correta a negação?

a) Algum político brasileiro não é corrupto?

b) Qualquer político brasileiro não é corrupto?

c) Existe político que não é brasileiro e não é corrupto?

d) Político brasileiro é corrupto?

e) Nenhuma das respostas anteriores.

EXTRA

11) Marque a sentença que representa uma tautologia:

a) Se Henrique é moreno, então Henrique é moreno ou Jonatas é loiro.

b) Se Henrique é moreno, então Henrique é moreno e Jonatas é loiro.

c) Se Henrique é moreno ou Jonatas é loiro, então Jonatas é loiro.

d) Se Henrique é moreno ou Jonatas é loiro, então Henrique é moreno e Jonatas é loiro.

e) Se Henrique é moreno ou não é moreno, então Jonatas é loiro.



EXTRA

12) Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre torcedores mirins de futebol.

Concluiu-se que:

I – 382 alunos disseram que torcem para o Flamengo;

II – 184 alunos disseram que torcem para o Vasco;

III – 97 alunos disseram que torcem para o Fluminense;

IV – 103 alunos disseram que torcem para o Flamengo e para o Vasco.

 Qual o total de alunos que foram entrevistados?

a) 766 alunos

b) 663 alunos

c) 560 alunos

d) 103 alunos

e) 279 alunos

EXTRA

13) A empresa NETFLIX encomendou uma pesquisa com 2.000 pessoas para descobrir qual o tipo de filme favorito 
entre as três modalidades a seguir: Romance (R); Ação (A) e Ficção (F), cujo o resultado foi expresso pela tabela 
abaixo:

FILMES R A F R e A R e F A e F R, A e F Nenhum

PESSOAS 350 1.100 1.002 180 140 720 90 x

 Com base na tabela acima, podemos afirmar que o número de pessoas que não assiste nenhuma das 
modalidades nenhuma das modalidades pesquisadas é:

a) 1502

b) 290

c) 82

d) 3582

e) 498

EXTRA

- QUESTÃO ANULADA - 14) Numa corrida de carros temos 7 pilotos de diversas nacionalidades: 3 alemães; 1 
japonês; 1 inglês; 2 brasileiros.

Considerando que todos possuem iguais condições de subirem no pódio, qual a probabilidade de pelo menos 1 
brasileiro estar no pódio?

a) 49,56%

b) 64,28%

c) 61,99%

d) 76,88%

e) 56,19%



EXTRA

15) No lançamento de 2 dados, qual será a probabilidade de obtermos uma soma igual a 10?

a) 50%

b) 30%

c) 8,33%

d) 33,33%

e) 10,15%

EXTRA

16) Qual o número total de possibilidades do resultado no lançamento de 7 moedas?

a) 146

b) 128

c) 199

d) 108

e) 158



INFORMÁTICA

EXTRA

17) PowerPoint 2010 é um aplicativo visual e gráfico, usado principalmente para criar apresentações. Com o 
PowerPoint, você pode criar, exibir e apresentar apresentações de slides que combinam texto, formas, imagens, 
gráficos, animação, gráficos e vídeos.

 Assinale a alternativa que corresponde a uma característica do Slide Mestre:

a) Todas as alterações do slide poderão ser feitas somente slide a slide.

b) Não permite que seja inserido gráfico no slide.

c) Permite que todos os slides contenham a mesma fonte e imagens, como logotipos, fazendo alterações 
em um só lugar. 

d) Não permite que mais de um usuário realize alteração.

e) Slide Mestre não permite nenhum tipo de alteração.

EXTRA

18) Assinale as alternativas que representam periféricos de comunicação de um computador:

a) Monitores e Caixas de som

b) Gravador de CD eZipdrive

c) Placa de Rede e Modem ADSL

d) CD, placa controladora e Modem

e) Zip Drive, CD, placa Mãe

EXTRA

19) As fórmulas do MS Excel são essenciais na criação de planilhas eletrônicas.

 Assinale a alternativa que apresenta a fórmula utilizada no MS Excel para localizar algo em linhas de uma tabela 
ou de um intervalo.

a) =SOMA()

b) =BD()

c) =MEDIA()

d) =PROCV()

e) =PGTO()

EXTRA

20) Dispositivo de armazenamento é um dispositivo capaz de armazenar informações (dados) para posterior 
consulta ou uso. Essa gravação de dados pode ser feita praticamente usando qualquer forma de energia, desde 
força manual humana, como na escrita, passando por vibrações acústicas em gravações fonográficas, até 
modulação de energia eletromagnética em fitas magnéticas e discos ópticos.

Assinale a alternativa que corresponde a um dispositivo de armazenamento  por meios eletrônicos SSDs:

a) Disco Rígido

b) CD

c) Pen Drive

d) Disquete

e) DVD



CONHECIMENTO ESPECÍFICO

EXTRA

21) A definição de Orçamento Público passa pela distinção dos seguintes aspectos: financeiro, econômico e 
jurídico. Desta forma, é correto afirmar:

a) No tocante a seu aspecto econômico, o Orçamento Público é considerado como a Lei que estabelece o 
programa de custeios, investimentos, inversões, transferências e receitas a ser seguido pela Administração Pública 
para um período financeiro.

b) Quanto ao aspecto jurídico, o Orçamento Público é considerado como o programa de custeios, investimentos, 
inversões, transferências e receitas a ser seguido pela Administração Pública.

c) Financeiramente, o Orçamento Público é a Lei que estabelece o programa de custeios, investimentos, 
inversões, transferências e receitas a ser seguido pela Administração Pública para um período financeiro.

d) Pelo aspecto econômico, o Orçamento Público é a Lei que estabelece os limites de gastos da Administração 
Pública em face das receitas de determinado exercício.

e) Financeiramente, o Orçamento Público é o quadro orgânico da economia pública. Uma espécie de espelho da 
vida do Estado, por meio do qual se conhecem os detalhes de seu processo, de sua cultura e de sua civilização.

EXTRA

22) De acordo com a Lei 10520/02, “a fase externa do pregão observará algumas regras e terá início com a 
convocação dos interessados.”

 Partindo desta premissa, assinale a alternativa incorreta:

a) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 
(oito) dias úteis.

b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os 
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

c) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, não poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos.

d) Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos 
máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital.

e) Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal 
ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.



EXTRA

23) De acordo com as assertivas abaixo, responda o que segue:

I - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital.

II - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º 
desta Lei, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais.

III - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

Marque a alternativa correta:

a) I e II estão corretas.

b) II e III estão corretas.

c) Todas as afirmativas estão corretas.

d) I e III estão incorretas.

e) I e III estão corretas.

EXTRA

24) Quem inutiliza coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico e cultural 
comete crime, cuja pena é de:

a) detenção de 06 (seis) meses a 02 (anos), e multa.

b) reclusão de 06 (seis) meses a 02 (anos), e multa.

c) detenção de 02 (dois) anos a 04 (anos), e multa.

d) reclusão de 02 (dois) anos a 04 (anos), e multa.

e) reclusão de 06 (seis) meses a 02 (anos).

EXTRA

25) Constitui crime contra a ordem tributária, exceto:

a) omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

b) deixar de fornecer, ainda que não seja obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à 
venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação.

c) utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

d) fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-
se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

e) utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária 
possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.



EXTRA

26) Assinale a alternativa incorreta:

a) Quem fizer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, 
para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo comete crime contra a ordem tributária, cuja 
pena é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa.

b) Quem negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda 
de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação 
comete crime contra a ordem tributária, cuja pena é de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa.

c) Quem deixar de aplicar, ou aplica em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto 
liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento pratica crime contra a ordem tributária, cuja pena é de 
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

d) O funcionário público que patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração 
fazendária, valendo-se da qualidade de seu cargo na Administração, comete crime contra a ordem tributária, cuja 
pena é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

e) O funcionário público que exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal 
vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - 
reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

EXTRA

27) Aquele que falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento 
relativo à operação tributável comete crime contra a ordem tributária, cuja pena é de:

a) Reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa.

b) Detenção de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa.

c) Detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

d) Reclusão de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

e) Reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

EXTRA

28) Assinale a alternativa incorreta:

a) No crime de submeter criança à exploração sexual, a condenação tem como efeito obrigatório a cassação da 
licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.

b) Todos os crimes previstos no ECA são de ação pública incondicionada.

c) A conduta de disponibilizar, transmitir e divulgar por qualquer meio, inclusive pela informática, fotografia 
ou vídeo que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo menor ou adolescente constitui 
crime punido com detenção e multa.

d) A conduta de adquirir, possuir ou armazenar vídeo que contenha cena de sexo explícito envolvendo criança ou 
adolescente configura crime previsto no ECA, punível com reclusão e multa.

e) Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito por meio de adulteração ou 
montagem de fotografia ou vídeo é crime punível com pena de reclusão e multa.

EXTRA

29) Segundo o art. 228 do ECA, “Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à 
saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, 
bem como de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, 
onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, a ação adequada no caso de 
cometimento do crime descrito acima é:

a) privada

b) pública condicionada à representação da gestante.

c) pública incondicionada.

d) pública condicionada à representação da autoridade administrativa competente.

e) personalíssima.



EXTRA

30) - A respeito da temática dos direitos e garantias fundamentais, analise as afirmativas a seguir.

I. O habeas corpus pode ser formulado sem advogado, não tendo de obedecer a formalidades processuais ou 
instrumentais, sendo, por força do Art. 5.º, LXXVII, da Constituição Federal, gratuita.

II. É uma faculdade do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos.

III. O habeas data pode ser concedido para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 
sigiloso, judicial ou administrativo.

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III.

b) I e II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

e) Nenhuma das resposta apresentadas

EXTRA

31) Complete a lacuna.

“Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em 
que for parte ou interveniente o idoso é crime cuja pena é a detenção de ................., e multa.”

a) 06 (seis) meses a 01 (um) ano.

b) 01 (um) ano a 03 (três) anos.

c) 01 (um) ano a 04 (quatro) anos.

d) 01(um) ano a 2 (dois) anos.

e) 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.

EXTRA

32) Assinale a alternativa incorreta:

a) Os crimes definidos no Estatuto do Idoso são de ação pública condicionada à representação.

b) Quem deixa de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente 
perigo, comete crime punível com detenção.

c) Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado 
por lei ou mandado comete crime punível com detenção.

d) Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de atos e sem a devida representação legal 
comete crime punível com reclusão.

e) O ato de coagir, de qualquer modo, o idoso a contratar constitui crime comete crime punível com reclusão.

EXTRA

33) Quem se apropria de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de idoso, dando-lhe aplicação 
diversa da de sua finalidade comete crime punível com:

a) detenção de 01 (um) ano a 02 (dois) anos.

b) reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

c) detenção de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

d) reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

e) detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.



EXTRA

34) Constitui crime de abuso de autoridade, exceto:

a) qualquer atentado à liberdade de consciência e de crença.

b) qualquer atentado ao direito de reunião.

c) qualquer atentado à inviolabilidade do domicílio.

d) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa.

e) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra 
despesa, em qualquer hipótese, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor.

EXTRA

35) Assinale a alternativa incorreta:

a) Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser 
cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar 
no município da culpa, por prazo de um a cinco anos.

b) A ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial ou justificação por denúncia do Ministério 
Público, instruída com a representação da vítima do abuso.

c) Recebidos os autos, o Juiz, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proferirá despacho, recebendo 
ou rejeitando a denúncia.

d) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal, e será aplicada de acordo com 
a gravidade do abuso.

e) O processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil.

EXTRA

36) São efeitos da condenação por crime falimentar, exceto:

a) a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio.

b) o impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração das sociedades sujeitas a 
esta Lei.

c) o impedimento para qualquer cargo em sociedade comercial.

d) o impedimento para o exercício de cargo ou função em diretoria das sociedades sujeitas a esta Lei.

e) a inabilitação para o exercício de atividade empresarial

EXTRA

- QUESTÃO ANULADA - 37) Aquele que abandona pessoa com deficiência em entidades de abrigamento comete 
crime punível com:

a) detenção de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos, e multa.

b) detenção de 01 (um) ano a 03 (três) anos, e multa.

c) reclusão de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos, e multa.

d) reclusão de 06 (seis) a 03 (três) anos, e multa.

e) detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa.



EXTRA

38) Com base nas assertivas abaixo, responda o que se pede:

I – Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 
destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações 
financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem constitui crime punível com detenção.

II – Aquele que somente incita discriminação de pessoa em razão de sua deficiência comete crime punível com 
detenção.

III – Aquele que se apropria de benefícios de pessoa com deficiência comete crime punível com detenção de 01 a 
04 anos.

Marque a alternativa correta:

a) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas a III está correta.

c) I e II estão corretas.

d) Apenas a I está correta.

e) Todas as afirmativas estão incorretas.

EXTRA

- QUESTÃO ANULADA - 39) Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:

a) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes.

b) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes e 
de até 400.000 (quatrocentos mil) habitantes.

c) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) habitantes e de 
até 900.000 (novecentos mil) habitantes.

d) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes e 
de até 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes.

e) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até 
7.000.000 (sete milhões) de habitantes.

EXTRA

40) Abordando o tema da Administração Pública na CRFB, é incorreto afirmar que:

a) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

b) as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos 
em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

c) a autarquia somente poderá ser criada por lei específica.

d) a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio 
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito 
do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito 
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos.

e) os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Legislativo.



EXTRA

- QUESTÃO ANULADA - 41) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 
2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:

a) um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça.

b) um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal.

c) um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes 
indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual.

d) dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Senado Federal.

e) um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal.

EXTRA

42) João, policial, deixou de lavrar o auto de prisão em flagrante de Pedro, visando recebimento prometido de 
dinheiro por parte do autor do crime, como forma de agradecimento. João praticou o crime de:

a) Prevaricação.

b) Concussão.

c) Corrupção passiva.

d) Corrupção ativa.

e) Peculato.

EXTRA

43) Pedro move uma ação indenizatória em face da EMPRESA “X” em razão de um contrato fraudulento, celebrado 
sem a sua aquiescência, vindo a, posteriormente, ter o seu nome negativado nos órgãos restritivos de crédito por 
conta de débito que jamais contraiu. A sentença, por sua vez, julgou improcedente os pedidos autorais por conta 
da insuficiência probatória juntada aos autos. Inconformado, interpôs através de seu patrono recurso de apelação, 
que, posteriormente, foi julgado monocraticamente pelo Des. Relator, que manteve a sentença por seus próprios 
fundamentos.

De acordo com a situação hipotética, ainda existe recurso para o caso em comento? Se tiver, qual seria e em que 
prazo deve ser protocalizado?

a) Existe. Pedro deve interpor Recurso Especial e Extraordinário no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

b) Existe. Pedro dever opor Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias .

c) Não existe previsão de recurso para o caso em análise.

d) Existe. Pedro deve interpor agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

e) Existe. Pedro deve interpor Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que deverá ser dirigido ao 
próprio Relator.

EXTRA

44) João, funcionário público, deixa, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. 
Qual crime João praticou?

a) Prevaricação.

b) Condescendência criminosa.

c) Concussão.

d) Peculato.

e) Corrupção Passiva.



EXTRA

45) De acordo com o NCPC, a petição inicial deve preencher certos requisitos para que não seja indeferida pelo 
Juízo. Não estando a petição inicial preenchida com todos os requisitos exigidos pela norma processual, qual seria 
a conduta do Magistrado?

a) Indeferir de plano a petição inicial, com a condenação do Autor nas custas processuais.

b) Determinar que o Autor emende a inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da 
petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

c) Determinar que o Autor emende a petição inicial no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da 
petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

d) Determinar que o Autor emende a petição inicial no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 
petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

e) Determinará que o Autor emende a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
indeferimento da petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

EXTRA

46) É incorreto afirmar que:

a) a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado unicamente a 
pedido da parte.

b) o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de 
conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

c) a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspenderá o processo, salvo quando 
for requerida na petição inicial.

d) instaurado o incidente, o sócio ou pessoa jurídica terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar e requerer 
as provas que entenderem pertinentes.

e) Há suspeição do juiz quando qualquer das partes for sua credora ou devedora.

EXTRA

47) Os recursos, no processo, tem por finalidade modificar ou anular sentença proferida pelo juízo de 1ª instância. 
Dentre as modalidades de recurso, qual deles são admitidos no Código de Processo Civil:

a) Agravo retido

b) Recurso Ordinário

c) Agravo em Recurso Especial ou Extraordinário

d) Embargos de Divergência

e) Agravo Interno

EXTRA

48) Pedro, oficial de justiça, foi realizar a apreensão do veículo automotor de Manoel por determinação de juiz de 
direito, o qual se encontra vinculado e, após comunicação da diligência a Manoel, este se negou a cumprir a ordem 
judicial, vindo a ameaçar Pedro com uma faca, tudo com o fito de expulsá-lo do local. Qual crime Manoel cometeu 
contra a Administração Pública?

a) Usurpação de função pública

b) Injúria Real

c) Tentativa de lesão corporal

d) Prevaricação

e) Resistência



EXTRA

49) Maria, funcionária pública, em razão de sua função, exigiu vantagem indevida a João. No entanto, quando foi 
receber o dinheiro das mãos de João, Maria foi surpreendida pela polícia e, portanto, deixou de obter a vantagem 
almejada. Maria praticou o crime de

a) concussão na forma tentada.

b) concussão na forma consumada.

c) extorsão.

d) peculato.

e) não responde por crime algum, vez que não houve a sua consumação.

EXTRA

50) Caio, policial militar, verificando a ocorrência de um assalto no bar do Joaquim, seu inimigo, nada faz para 
impedir o crime, deixando de cumprir ato de ofício em razão de interesse pessoal.

De acordo com a situação hipotética, Caio praticou

a) crime de concussão.

b) crime de prevaricação.

c) crime de condescendência criminosa.

d) crime de peculato.

e) crime de corrupção passiva.








