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DIREITO ADMINISTRATIVO
 
 
 

O poder de polícia, no Estado de Pernambuco é o poder: 
 
A) exercido pelo Judiciário, com o auxílio das Polícias Civis 

e Militares, em cumprimento à legislação penal. 
B) conferido ao administrador público para editar 

regulamentos que disciplinam as atividades 
desempenhadas pelos administrados. 

C) conferido às Polícias Civis e Militares para investigar 
crimes e preservar a ordem pública. 

D) conferido ao administrador público para condicionar o 
uso, o gozo e a disposição da propriedade e restringir o 
exercício da liberdade dos administrados. 

E) conferido ao administrador público para punir os seus 
servidores pela prática de infrações funcionais. 

 

 
 
 

Na Administração Pública, a hierarquia administrativa 
pressupõe a relação de subordinação que se firma entre os 
órgãos públicos com competência administrativa, decorrendo 
daí o chamado poder hierárquico. Da hierarquia decorre o 
poder de avocar atribuições e que significa: 
 
A) o poder que possui a autoridade administrativa de chamar 

para si funções atribuídas a outrem que lhe seja 
subordinado. 

B) o poder que possui a autoridade administrativa de anular 
os atos praticados pelos seus subordinados. 

C) o poder que possui a autoridade administrativa de 
transferir aos seus subordinados atribuições que 
originariamente lhe pertencem, desde que não sejam 
atribuições privativas ou exclusivas. 

D) o poder de regulamentar a atuação dos inferiores 
hierárquicos, com a aplicação de sanções no caso de 
descumprimento das ordens regularmente expedidas. 

E) o poder de expedir portarias e ordens de serviço para o 
regular processamento das atividades administrativas. 

 

 
 
 

As Portarias: 
 

A) importam na expedição de autorização ou licença para a 
prática de determinado ato ou o exercício de determinada 
atividade. 

B) são deliberações expedidas pelos órgãos colegiados da 
Administração Pública. 

C) são utilizadas quando o agente público emite, 
motivadamente, opinião técnica sobre determinado 
assunto de interesse da Administração Pública. 

D) são utilizadas quando as autoridades administrativas 
expressam suas decisões em processos que lhes sejam 
submetidos à apreciação. 

E) incluem as orientações gerais ou especiais expedidas pelas 
autoridades administrativas para os seus subordinados, as 
designações de servidores para o desempenho de certas 
funções, servindo, ainda, para determinar a abertura de 
sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

 
 
 
A Administração Pública: 
 
A) limita-se aos órgãos e agentes públicos que integram o 

Poder Executivo. 
B) no seu conceito material, não pode se aplicar a outros 

Poderes do Estado que não o Poder Executivo porque 
implica o conjunto de atividades concretas e imediatas 
desempenhadas pelo Estado para a satisfação de 
necessidades coletivas. 

C) pode ser conceituada como a atividade do Estado que, 
aplicando a lei, resolve as controvérsias individuais, em 
nome do interesse coletivo. 

D) inclui o conjunto de órgãos e entidades que compõem a 
Administração Direta e a Indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e o próprio exercício da função 
administrativa, submetida a princípios constitucionais. 

E) é a atividade desempenhada pelas pessoas jurídicas de 
direito público para disciplinar e restringir os direitos à 
liberdade e à propriedade dos indivíduos. 

 
 
 
 
Imagine que determinado comerciante teve o seu 
estabelecimento fiscalizado pela Vigilância Sanitária que 
decidiu, através de ato devidamente motivado, aplicar-lhe a 
penalidade de apreensão de mercadoria exposta à venda sob o 
fundamento de que a mesma encontrava-se imprópria para o 
consumo humano. Sobre a atuação do agente público, 
considerando-se apenas os dados enunciados na questão, pode-
se afirmar que: 
 
A) a atuação do agente da Vigilância Sanitária é 

flagrantemente ilegal porque não se pode impor a 
restrição de direito sem que se assegure o prévio direito 
de defesa. 

B) a atuação do agente da Vigilância Sanitária é ilegal 
porque, ainda que não exercido o prévio direito de defesa, 
há obrigatoriedade de se submeter o produto exposto à 
venda a exames de laboratório que confirmem, sem 
qualquer dúvida, que o mesmo é impróprio para o 
consumo humano. 

C) a atuação do agente da Vigilância Sanitária é legal e não 
pode ser questionada, sob nenhum fundamento, perante o 
Poder Judiciário. 

D) a atuação do agente da Vigilância Sanitária pode ser 
considerada legítima porque, diante do caso concreto, a 
urgência justifica a apreensão do produto para evitar o 
risco de, estando o mesmo estragado, ser consumido pelos 
particulares. 

E) a atuação do agente da Vigilância Sanitária é 
flagrantemente ilegal porque não se pode restringir o 
exercício de atividade comercial, ainda que sob o 
fundamento de atendimento ao interesse público. 
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Sobre o regime jurídico dos servidores policiais, pode-se 
afirmar que: 
 
A) os servidores policiais, ainda que integrem a categoria dos 

agentes públicos, não militares, têm regime jurídico que 
os contempla com normas específicas, diversas das que 
regulam os demais servidores do Estado. 

B) os servidores policiais, por estarem incluídos como 
agentes públicos, submetidos ao princípio da igualdade, 
são regidos, em sua atividade, apenas pelas normas 
aplicáveis à generalidade dos servidores públicos. 

C) a função policial é compatível com o desempenho de 
qualquer outra atividade, em especial se pública. 

D) se os servidores policiais, em razão do exercício dos seus 
cargos, vierem a responder penalmente, ficam eximidos 
da responsabilidade administrativa ou civil. 

E) as sanções civis, penais e administrativas, aplicáveis aos 
servidores policiais, são dependentes entre si. 

 

 
 
 

São penalidades aplicáveis aos servidores policiais: 
 
A) licenciamento de ofício a bem da disciplina, multa, 

demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade. 
B) repreensão, multa, suspensão, destituição de função, 

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 
C) censura, multa, licenciamento de ofício a bem da 

disciplina, destituição de função, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade. 

D) suspensão, perda do cargo, licença sem vencimentos, 
detenção disciplinar, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade. 

E) repreensão, multa, suspensão, destituição de função, 
licenciamento de ofício a bem da disciplina e reforma. 

 
 
 
 

Sobre a penalidade de demissão, aplicada ao servidor policial, 
após processo administrativo disciplinar que lhe assegure o 
contraditório e a ampla defesa, pode-se afirmar que: 
 
A) a depender da conveniência administrativa, em especial 

em virtude da insuficiência de quadros, poderá a demissão 
ser convertida em suspensão. 

B) a natureza da transgressão, sua gravidade e as 
circunstâncias em que foi praticada a falta são irrelevantes 
para a aplicação da penalidade de demissão. 

C) pode a demissão ser aplicada nos casos de contumácia na 
prática de transgressões disciplinares, qualquer que seja a 
sua natureza. 

D) a aplicação da penalidade de demissão é ato 
discricionário, imune ao controle jurisdicional.  

E) é desnecessário que o ato de demissão mencione a causa 
da penalidade, se obedecidos os princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
 
 
 
São transgressões disciplinares do servidor policial: 
 
A) ausentar-se do serviço para alistar-se como eleitor. 
B) faltar ao plantão, ainda que por justo motivo. 
C) ter conduta pública irrepreensível. 
D) praticar usura em qualquer de suas formas. 
E) pleitear, como procurador ou intermediário, junto a 

repartições públicas, a respeito de vencimentos, vantagens 
e proventos de parente até segundo grau.  

 
 
 
 
Entre os servidores públicos do Estado de Pernambuco estão 
incluídos: 
 
A) os servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 
B) os empregados das empresas concessionárias de serviços 

públicos do Estado de Pernambuco. 
C) os prestadores de serviços, contratados através de regular 

procedimento licitatório. 
D) os convocados para o serviço eleitoral, 

independentemente de sua origem. 
E) os militares das Forças Armadas que prestam seus 

serviços no território do Estado de Pernambuco. 
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DIREITO PENAL
 
 
 
 
Sobre a tentativa de crime, assinale a alternativa correta: 
 
A) ocorre tentativa quando, uma vez iniciada a execução do 

crime, o agente pode continuar praticando a conduta 
criminosa, mas não quer. 

B) a lei não admite que o crime tentado tenha a mesma pena 
do crime consumado. 

C) crimes omissivos puros admitem a modalidade tentada. 
D) pode-se afirmar que a tentativa é a realização incompleta 

do tipo penal. 
E) é possível a tentativa do crime quando a prática de seu ato 

preparatório é interrompida por circunstâncias alheias à 
vontade do agente. 

 
 
 
 
Sobre a culpabilidade e suas causas de exclusão, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) a conduta praticada sob coação moral, desde que 

irresistível, pode excluir a culpabilidade. 
B) a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, 

ainda que na fase de excitação, excluirá a culpabilidade 
do agente. 

C) dentro da estrutura do crime e após a consolidação da 
teoria finalista da ação, dolo e culpa passam a integrar a 
culpabilidade. 

D) o erro de tipo é causa que sempre descaracteriza a 
culpabilidade. 

E) haverá exclusão da culpabilidade nas comprovadas 
situações de semi-imputabilidade. 

 
 
 
 
Sobre a imputabilidade penal, assinale a alternativa correta: 
 
A) o fundamento para a declaração da inimputabilidade pela 

embriaguez patológica é o mesmo da embriaguez fortuita 
ou decorrente de força maior. 

B) o critério adotado pelo Brasil para definição da 
inimputabilidade pela menoridade foi o psicológico 
apenas. 

C) o critério de aferição da inimputabilidade penal, no caso 
de doença mental, foi o biológico aliado ao psicológico. 

D) o menor de 18 anos, civilmente emancipado, é 
considerado imputável pelo Direito Penal, podendo, 
portanto, ser reprovado também criminalmente por seus 
atos. 

E) uma vez declarada a inimputabilidade plena do doente 
mental, o mesmo deverá ser recolhido ao estabelecimento 
prisional para cumprimento de pena pelo crime praticado. 

 
 

 
 
 
 
Sobre as excludentes de ilicitude, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) perigo atual ou iminente são requisitos do estado de 

necessidade. 
B) aquele que atira em cão bravio, a fim de não ser atacado 

pelo mesmo, age em legítima defesa. 
C) o agente que, voluntariamente, causar a situação de 

perigo, não poderá alegar estado de necessidade quando 
tenha praticado o fato para se salvar dessa mesma 
situação. 

D) pode alegar estado de necessidade aquele agente que na 
situação de perigo tivesse o dever legal de enfrentá-lo. 

E) pratica crime, embora em legítima defesa, aquele que 
tiver atuado para repelir injusta agressão. 

 
 
 
 
Sobre os crimes contra a pessoa, assinale a alternativa correta: 
 
A) a gestante que, por imprudência, ingere medicamento com 

efeito abortivo, responderá pelo delito de aborto caso 
venha, com isso, a suprimir a vida intra-uterina. 

B) pratica crime de homicídio o agente que despeja 
substância venenosa na garganta da vítima, ainda que a 
pedido desta. 

C) responderá pelo delito de induzimento, instigação ou 
auxílio ao suicídio aquele que incitar a vítima a pular do 
1º andar de um edifício, ainda que o resultado seja apenas 
lesão corporal de natureza leve. 

D) pratica infanticídio a mãe que, durante o parto, sob a 
influência do estado puerperal, retira a vida de seu filho 
de 10 anos de idade que chorava muito no momento em 
que assistia o nascimento de seu irmão. 

E) pratica lesão corporal gravíssima, com resultado aborto, o 
agente que, desejando eliminar a sua esposa e o filho que 
a mesma estava gerando em seu ventre, atira nesta, 
causando, conscientemente, lesão na gestante e morte do 
feto. 
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Sobre os crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) a reprovação penal no furto poderá ser mais branda, desde 

que o criminoso não seja reincidente e o objeto furtado 
considerado de pequeno valor. 

B) ocorre o roubo impróprio quando o agente criminoso 
pratica a violência contra a pessoa durante a subtração da 
coisa, com o intuito de assegurar a impunidade da 
infração. 

C) o delito de extorsão irá se consumar apenas no instante 
em que há a obtenção da vantagem indevida. 

D) pratica extorsão mediante seqüestro o agente que priva a 
vítima de sua liberdade com fins libidinosos. 

E) aquele que, imprudentemente, colide com veículo 
estacionado, responderá, nos termos da lei penal, por 
crime de dano. 

 

 
 
 

Sobre os crimes contra os costumes, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) segundo a nossa legislação penal atual, o delito de rapto 

se perfaz com a privação de liberdade da vítima, 
possuindo o agente o especial fim de com ela praticar atos 
libidinosos. 

B) a ação penal nos crimes contra os costumes é privada, 
ainda que a vítima não possa prover às despesas do 
processo, hipótese na qual a defensoria pública irá 
representá-la judicialmente. 

C) o delito de estupro é considerado crime impróprio porque 
qualquer pessoa humana poderá figurar como vítima de 
tal infração penal. 

D) a legislação penal atual não permite que mulheres 
pratiquem o delito de atentado violento ao pudor. 

E) o delito de posse sexual mediante fraude pode ser 
praticado ainda que a vítima não seja uma mulher 
honesta. 

 

 
 
 

Sobre os crimes contra a fé pública, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) falsificar moeda metálica é crime de moeda falsa ainda 

que a falsificação seja comprovadamente grosseira. 
B) considera-se crime de falsificação de documento 

particular a alteração de um livro mercantil verdadeiro. 
C) a falsidade de atestado médico é considerada uma 

modalidade específica de falsidade ideológica. 
D) na esfera dos crimes contra a fé pública, aquele que 

falsifica o documento (público ou particular), fazendo uso 
do mesmo, deverá responder pelo delito relativo à 
falsificação e também pelo delito de uso de documento 
falso. 

E) o delito de falsa identidade se perfaz ainda que a 
atribuição da identidade falsa seja um simples mecanismo 
para enganar terceiro e dele obter vantagem indevida. 

 
 
 
Sobre os crimes contra a administração pública, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) pratica peculato-desvio o funcionário público que dá 

destino diverso à verba pública direcionada por lei à 
construção de escola para a aquisição de medicamentos 
em específico posto de saúde. 

B) ocorre a consumação do crime de concussão apenas com a 
entrega da vantagem indevida ao funcionário público que 
a exigiu. 

C) o funcionário público que deixa de responsabilizar 
subordinado que praticou infração no exercício do cargo 
responderá pelo crime de condescendência criminosa, 
desde que não lhe falte competência para tal 
responsabilização.  

D) pratica o crime de corrupção ativa o particular que 
simplesmente cede ao pedido anterior de vantagem 
indevida por parte do funcionário público. 

E) comete o delito de prevaricação o funcionário público que 
deixa de praticar ato, com infração de dever funcional, 
para satisfazer o pedido ou influência de alguém. 

 
 
 
 
Sobre os crimes de abuso de autoridade (Lei nº. 4.898/65), 
assinale a alternativa correta: 
 
A) pode ser responsabilizado como autor do crime de abuso 

de autoridade aquele que nem mesmo transitoriamente 
exerce função pública. 

B) o direito de representação criminal deve, 
obrigatoriamente, ser exercido a fim de que os crimes de 
abuso de autoridade sejam devidamente apurados e 
processados judicialmente. 

C) é considerada abuso de autoridade a conduta de violação 
do sigilo de correspondência, mas apenas na sua forma 
consumada. 

D) é crime de abuso de autoridade a conduta de prolongar a 
execução de prisão temporária, deixando-se de cumprir 
imediatamente ordem de liberdade. 

E) é crime de abuso de autoridade a conduta de submeter 
pessoa sob sua guarda ou custódia a constrangimento que 
a lei autoriza. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL
 
 
 
Conforme o inciso XI do art.5º, da Constituição da República 
de 1988, é correto afirmar que a casa é: 
  
A) asilo do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o 

consentimento do morador, salvo em caso de desastre ou, 
durante o dia, por determinação judicial. 

B) asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso 
de flagrante delito ou, durante o dia, independente de 
determinação judicial. 

C) asilo inviolável do indivíduo, podendo-se nela penetrar 
sem o consentimento do morador, somente em caso de 
flagrante delito, inclusive em horário noturno e sem 
determinação judicial. 

D) asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial. 

E) asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem o consentimento do morador ou de qualquer 
autoridade, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, 
ou, para prestar socorro independente de determinação 
judicial. 
 

 
 
 
Conforme o inciso XVI do art.5º da Constituição da República 
de 1988, é correto afirmar que todos podem reunir-se: 

 
A) em locais abertos ao público, independentemente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local. 

B) pacificamente, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização e de prévio aviso à 
autoridade competente, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local. 

C) pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não 
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o 
mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente. 

D) sem armas, em locais abertos ou não ao público, 
dependendo de autorização, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, 
sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. 

E) pacificamente, sem armas, em locais não abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que 
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para 
o mesmo local, não sendo exigido prévio aviso a qualquer 
autoridade. 
 

 

 

 
 
 

Nos termos do inciso XLV do art.5º da Constituição da 
República de 1988, é correto afirmar que nenhuma pena: 
 
A) passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 

reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, 
nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio 
transferido. 

B) passará da pessoa do acusado, podendo apenas a 
obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores e 
contra eles executada, até o limite do valor do patrimônio 
transferido. 

C) passará da pessoa do acusado, não podendo a obrigação 
de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens 
ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até 
o limite do valor do patrimônio transferido. 

D) passará da pessoa do condenado, podendo apenas a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei 
complementar, estendida aos sucessores e contra eles 
executada, até o limite do valor do patrimônio transferido. 

E) passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 
reparar o dano e o perdimento de bens ser estendidos aos 
sucessores até o terceiro grau, independentemente de 
limite.  

 
 
 

De acordo com o art. 22 da Constituição da República de 
1988, compete privativamente à União: 

A) conceder anistia. 
B) legislar sobre direito urbanístico. 
C) estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional 

de viação. 
D) legislar sobre trânsito e transporte. 
E) autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material 

bélico. 
 
 
 

Nos termos do art. 30 da Constituição da República de 1988, 
compete aos Municípios: 

A) apenas arrecadar os tributos de sua competência, bem 
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de prestar contas. 

B) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados 
em lei. 

C) apenas arrecadar os tributos de sua competência, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e, ainda, 
apresentar balancetes nos prazos fixados em lei. 

D) apenas instituir os tributos, sem prejuízo da possibilidade 
de prestar contas a outros entes da federação ou apresentar 
balancetes nos prazos fixados em lei. 

E) apenas arrecadar os tributos de sua competência, prestar 
contas a outros entes da federação de sua atividade e, 
ainda, apresentar balancetes nos prazos fixados em lei. 

QUESTÃO 21 QUESTÃO 23

QUESTÃO 22 
QUESTÃO 24
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De acordo com o caput do art.37 da Constituição da República 
de 1988, são princípios explícitos da Administração Pública: 
 

 

A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
apenas. 

B) legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, 
apenas. 

C) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

D) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
razoabilidade. 

E) legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. 
 

 
 
 
É correto afirmar que nos termos do parágrafo 1º do art.41 da 
Constituição da República de 1988, o servidor público estável 
perderá o cargo: 
 
A) em virtude de qualquer sentença. 
B) mediante processo judicial que pode ou não amparar a 

ampla defesa. 
C) mediante processo civil ajuizado por autoridade judicial. 
D) em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
E) mediante processo administrativo que pode ou não 

amparar a ampla defesa. 
 

 
 

 
Nos termos do art.144 da Constituição da República de 1988, 
a polícia federal destina-se a apurar infrações: 

 
A) penais contra a ordem política e social ou em detrimento 

de bens, serviços e interesses da União ou de suas 
entidades autárquicas e empresas públicas, assim como 
outras infrações cuja prática tenha repercussão 
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei. 

B) penais e civis apenas contra a ordem política cuja prática 
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. 

C) penais e administrativas apenas contra a ordem social ou 
em detrimento de bens e serviços da União, excluídas 
suas empresas públicas, assim como outras infrações. 

D) civis e administrativas, apenas, em detrimento de bens e 
serviços da União ou de suas entidades autárquicas e 
empresas públicas, cuja prática tenha repercussão 
interestadual ou internacional e exija repressão imediata. 

E) contra a ordem política e social relativas a entidades 
autárquicas e empresas públicas, assim como outras 
infrações cuja prática tenha repercussão intermunicipal e 
exija repressão uniforme. 
 

 
 
 

 
Conforme o art. 101 da Constituição do Estado de 
Pernambuco, na redação dada pela Emenda Constitucional nº. 
04 de 1994, é correto afirmar que a Segurança Pública, dever 
do Estado, direito e responsabilidade de todos, é: 

 
A) exercida, apenas, para preservação da ordem pública, do 

patrimônio e asseguramento da liberdade, através dos 
seguintes órgãos: I - Polícia Civil, II-Polícia Militar e III-
Corpo de Bombeiros. 

B) exercida, apenas, para preservação da incolumidade do 
patrimônio e asseguramento da liberdade e das garantias 
individuais e coletivas através dos seguintes órgãos: I-
Polícia Civil, II-Polícia Militar e III-Corpo de Bombeiros. 

C) exercida para preservação apenas da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos 
permanentes: I-Polícia Civil, II-Polícia Militar. 

D) exercida apenas para preservação da ordem pública, 
através dos seguintes órgãos permanentes: I-Polícia Civil, 
II-Polícia Militar e III-Corpo de Bombeiros. 

E) exercida para preservação da ordem pública, da 
incolumidade das pessoas, do patrimônio e asseguramento 
da liberdade e das garantias individuais, através dos 
seguintes órgãos permanentes: I-Polícia Civil, II-Polícia 
Militar e III-Corpo de Bombeiros Militar. 
 
 

 
 

 
Nos termos do art. 104 da Constituição do Estado de 
Pernambuco, é correto afirmar que: 
 
A) as atividades de manutenção da ordem e segurança interna 

dos estabelecimentos penais serão definidas em Decreto 
do Governador. 

B) as atividades de manutenção da ordem e segurança interna 
dos estabelecimentos penais serão definidas em Lei. 

C) as atividades de manutenção da ordem e segurança interna 
dos estabelecimentos penais serão definidas em Portaria 
do Secretário de Defesa Social. 

D) as atividades de manutenção da ordem e segurança interna 
dos estabelecimentos penais serão definidas em Decreto 
do Governador e Portaria do Secretário de Defesa Social. 

E) as atividades de manutenção da ordem e segurança interna 
dos estabelecimentos penais serão definidas em Emenda 
Constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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RACIOCÍNIO LÓGICO
 
 
 
 
Não é verdade que o Senhor Selton seja, ao mesmo tempo, 
político e honesto. Podemos com certeza afirmar que: 
 
A) O Senhor Selton nem é político, nem é honesto. 
B) O Senhor Selton é político, mas não é honesto. 
C) O Senhor Selton é honesto, mas não é político. 
D) O Senhor Selton não é político ou não é honesto. 
E) O Senhor Selton é um político honesto. 
 
 
 
 
 
Alice percebeu, de repente, que tinha apenas duas atitudes a 
tomar naquela tarde ensolarada: entrar na toca do coelho ou 
ficar deitada no quarto pensando. Ela raciocinou: “Se eu entrar 
na toca do coelho, a minha vida será mágica e absurda”; “Se 
eu ficar deitada no quarto pensando, a minha vida será lógica e 
tediosa”. Podemos concluir: 
 
A) A vida de Alice foi mágica e absurda. 
B) A vida de Alice foi lógica e tediosa. 
C) A vida de Alice foi mágica e absurda, ou lógica e tediosa. 
D) A vida de Alice não foi mágica e absurda. 
E) A vida de Alice não foi lógica e tediosa. 
 
 
 
 
 
Victor é advogado e filósofo, ou é engenheiro. Se Pierre não é 
engenheiro, então Victor não é engenheiro. Se Victor é 
advogado, então Pierre é matemático. Sabendo-se que Pierre 
não é engenheiro, podemos com certeza afirmar que: 
 
A) Victor é advogado e Pierre é matemático. 
B) Victor não é advogado. 
C) Pierre não é matemático. 
D) Victor é advogado e filósofo, mas Pierre não é 

matemático. 
E) Pierre é filósofo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Após passarem a manhã toda escolhendo os presentes de Natal 
para os três filhos, os pais ainda estavam indecisos; não 
sabiam decidir entre: a) O Forte Apache que tem o famoso 
cavalo branco; b) O Sabre de Luz igual ao de Luke Skywalker; 
c) A Piscina de Plástico igual à do vizinho; d) A Roupa do 
Homem Aranha; e) A Pipoqueira de Brinquedo que faz pipoca 
de verdade. Por fim usaram os seguintes critérios para tomar a 
decisão final: 1) Não escolher presentes iguais; 2) Escolher o 
Forte Apache que tem o famoso cavalo branco ou a Roupa do 
Homem Aranha, mas não levar os dois; 3) Se escolher o Sabre 
de Luz igual ao de Luke Skywalker, então não escolher o 
Forte Apache que tem o famoso cavalo branco. Os pais 
decidiram ainda que não vão levar a Roupa do Homem 
Aranha, porque já havia em casa a Roupa do Batman que, 
ainda, está novinha. Podemos afirmar, com certeza, que eles 
também não levaram: 
 
A) O Forte Apache que tem o famoso cavalo branco. 
B) O Sabre de Luz igual ao de Luke Skywalker. 
C) A Pipoqueira de Brinquedo que faz pipoca de verdade. 
D) A Roupa do Homem Aranha e o Forte Apache que tem o 

famoso cavalo branco. 
E) A Piscina de Plástico igual à do vizinho. 
 
 
 
 
 
Se Vera é bela, então Amaral não é belo. Se Amaral não é 
belo, então Cantor é louco. Se Cantor é louco, então sete mais 
cinco não são doze. Mas, sete mais cinco são doze. Logo 
podemos concluir: 
 
A) Sete mais cinco não são doze e Vera não é bela. 
B) Vera é bela e Cantor é louco. 
C) Amaral é belo e Cantor é louco. 
D) Amaral não é belo e Cantor não é louco. 
E) Amaral é belo e Vera não é bela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35
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INFORMÁTICA
 
 
 
 
Com relação ao funcionamento dos periféricos de um 
computador, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. Um teclado de computador normalmente possui teclas 

com função de atalho para ativar algum recurso de 
software. Um exemplo é a tecla F3, utilizada como atalho 
para ativar sistemas de ajuda no Windows. 

2. Ao se abrir a tela para impressão de documentos a partir 
de programas como o Microsoft Word, não são listadas as 
impressoras instaladas no computador que estão offline 
(desligadas, desconectadas, etc.). Por esse motivo, 
devemos conectar e ligar a impressora antes de abrirmos a 
tela de impressão de um documento. 

3. Os discos rígidos (Winchesters) são comumente utilizados 
para armazenar os arquivos de um computador. 
Entretanto, com o passar do tempo, o disco pode ficar 
fragmentado, ou seja, partes do disco não poderão mais 
ser utilizadas por estarem danificadas. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) Todas as afirmativas são falsas. 
 
 
 
 
Considerando os sistemas de Lixeira e de Ajuda do Windows, 
avalie as seguintes afirmativas: 
 
1. Para se apagar um arquivo do disco rígido sem que o 

mesmo vá para a lixeira, podemos selecionar o arquivo e 
utilizar a combinação das teclas SHIFT + DEL. 

2. A capacidade de armazenamento da Lixeira é 
automaticamente aumentada quando o tamanho do 
arquivo excluído é maior do que a capacidade atual. 

3. O sistema de ajuda do Windows permite que tópicos de 
Ajuda e resultados de buscas possam ser adicionados a 
uma lista de favoritos, facilitando o acesso futuro dos 
mesmos. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Considerando a configuração padrão do Windows, analise as 
seguintes afirmativas acerca do Windows Explorer: 
 
1. O usuário pode restringir uma busca por arquivos de 

diversas formas, como por exemplo pelo nome, data de 
modificação ou tamanho do arquivo procurado. 

2. Ao se clicar com o botão direito em um arquivo listado 
pelo Windows Explorer, um menu será apresentado com 
opções de abrir, renomear, apagar, copiar, colar, entre 
outras. 

3. O Windows Explorer pode apresentar de diversas formas 
os arquivos contidos em uma pasta, dependendo do modo 
de exibição selecionado (Detalhes, Ícones, Miniaturas, 
etc.). O modo de exibição a ser utilizado pode ser 
modificado através do menu Exibir. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
 
 
Acerca da formatação e impressão de documentos do Word, 
analise as seguintes afirmativas: 
 
1. Entra-se no modo de visualização de impressão do Word 

ao se selecionar a opção Visualizar impressão do menu 
Arquivo ou clicando-se CTRL + P. 

2. O modo de exibição Layout de impressão, acessado 
através do menu Exibir, facilita o ajuste das margens do 
documento. 

3. A margem de medianiz é utilizada para evitar que a 
encadernação do documento oculte parte do texto. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39
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Com respeito aos recursos do editor Microsoft Word, analise 
as afirmativas a seguir: 
 
1. A combinação de teclas CTRL + SHIFT + > aumenta o 

tamanho da fonte do texto selecionado. 
2. As margens da página definem a distância do texto às 

bordas do papel. As margens definidas para um 
documento podem ser vistas no modo de visualização de 
impressão e também são conhecidas como recuos. 

3. As tabelas são semelhantes a pequenas planilhas com um 
determinado número de linhas e de colunas, já que todas 
as linhas de uma tabela do Word sempre possuem o 
mesmo número de colunas. O usuário, por sua vez, pode a 
qualquer momento adicionar ou remover linhas ou 
colunas da tabela. 

 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) Todas as afirmativas são falsas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA
 

TEXTO 1 
 

A Política Nacional do Idoso: um Brasil para todas as idades  
 

Os desafios trazidos pelo envelhecimento da população têm diversas dimensões e dificuldades, mas nada é mais justo do que garantir 
ao idoso a sua integração na comunidade. O envelhecimento da população influencia o consumo, a transferência de capital e 
propriedades, impostos, pensões, o mercado de trabalho, a saúde e assistência médica, a composição e organização da família. É um 
processo normal, inevitável, irreversível e não uma doença. Portanto, não deve ser tratado apenas com soluções médicas, mas também 
por intervenções sociais, econômicas e ambientais.  

A política pública de atenção ao idoso se relaciona com o desenvolvimento socioeconômico e cultural, bem como com a ação 
reivindicatória dos movimentos sociais. Um marco importante dessa trajetória foi a Constituição Federal de 1988, que introduziu em 
suas disposições o conceito de Seguridade Social, fazendo com que a rede de proteção social alterasse o seu enfoque estritamente 
assistencialista, passando a ter uma conotação ampliada de cidadania. 

Texto publicado em: http://www.comciencia.br/reportagens/envelhecimento. Acesso em 19/05/2007. Excerto. 
 

 
 

 

É correto afirmar que o Texto 1 objetiva, principalmente: 
 
A) analisar as causas e as conseqüências do envelhecimento da população brasileira.  
B) expressar um ponto de vista acerca de um fato que ocorre em nossa sociedade. 
C) criticar as políticas públicas relativas aos direitos que têm os idosos brasileiros. 
D) propagar as medidas adotadas pelo Governo em relação à população de idosos.  
E) conclamar a sociedade a lutar contra o envelhecimento e a favor dos direitos dos idosos. 
 
 
 
 
 

O autor do Texto 1 argumenta, prioritariamente, a favor de que: 
   
A) a Constituição Federal introduza em suas disposições uma rede de proteção social cujo enfoque não seja mais assistencialista. 
B) as diversas dimensões e dificuldades trazidas pelo envelhecimento da população sejam totalmente sanadas pela sociedade 

brasileira. 
C) o envelhecimento da população, sendo um processo inevitável, seja tratado com soluções médicas, à semelhança de uma doença. 
D) o conceito de Seguridade Social introduzido na Constituição Federal de 1988 passe a ter uma conotação ampliada de cidadania. 
E) o envelhecimento da população seja tratado por intervenções sociais, econômicas e ambientais, já que é um processo normal. 
 
 

 
 
 

Acerca das características do Texto 1, analise o que se afirma a seguir.  
 
1. Com a finalidade de embasar seus argumentos, o autor apresenta dados estatísticos objetivos, os quais conferem autoridade ao 

texto. 
2. Podemos dizer que o texto é dissertativo-argumentativo, e que a linguagem nele empregada está adequada ao gênero selecionado 

pelo autor.   
3. Há, no texto, um exagerado uso de jargões característicos da área de atuação do autor, o que resulta em maior dificuldade de 

compreendê-lo. 
4. Do ponto de vista sintático, os enunciados estão organizados na ordem direta, sem inversões ou malabarismos sintáticos.   

 
Estão corretas, apenas:  
 

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

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 42 

QUESTÃO 43 
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Em português, o sentido de alguns adjetivos pode ser expresso 
por meio de uma locução. Analise se, nos contextos em que se 
inserem, há correspondência de sentido entre as locuções 
destacadas e os adjetivos dados entre parênteses. 
 
1. “O envelhecimento da população influencia o mercado de 

trabalho (trabalhador)”.   
2. “O envelhecimento da população influencia a organização 

da família (familiar)”. 
3. “O envelhecimento da população (populacional) 

influencia o consumo”. 
4. “fazendo com que a rede de proteção social alterasse o 

seu enfoque, passando a ter uma conotação ampliada de 
cidadania (cidadã)”. 

 
Há correspondência de sentido em: 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 4, apenas. 
E) 1 e 4, apenas. 
 
 
 
 
No final do primeiro parágrafo, analise o trecho: “Portanto, 
não deve ser tratado apenas com soluções médicas, mas 
também por intervenções sociais, econômicas e ambientais.”. 
O termo destacado tem a função de sinalizar uma:  
 
A) oposição. 
B) condição. 
C) causa. 
D) conclusão. 
E) concessão. 
 
 
 
 
No trecho: “O envelhecimento da população influencia o 
consumo, a transferência de capital e propriedades, impostos, 
pensões, o mercado de trabalho, a saúde e assistência médica, 
a composição e organização da família.”, as vírgulas foram 
empregadas com a função de: 
 
A) introduzir um segmento explicativo. 
B) separar os termos numa enumeração. 
C) isolar um adjunto adverbial de tempo. 
D) marcar mudança na orientação argumentativa. 
E) indicar pausas longas e obrigatórias. 
 
 
 
 
 

 
TEXTO 2 

 
 

A expectativa média de vida do brasileiro atingiu a 
marca de 71,9 anos. É o que mostra a pesquisa Tábua de Vida 
2005 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
A esperança de vida do brasileiro passou de 71,7 anos, em 
2004, para 71, 9 anos, em 2005 – um aumento de dois meses e 
12 dias.  

A pesquisa do IBGE também comparou a esperança 
de vida ao nascer entre 2000 e 2005 nas regiões e Estados 
brasileiros e descobriu que os maiores ganhos ocorreram nas 
regiões Norte e Nordeste. Embora ocupem os últimos lugares 
no ranking da esperança de vida ao nascer, os Estados de 
Alagoas, Maranhão e Pernambuco alcançaram os maiores 
aumentos. A comparação da expectativa de vida entre os 
Estados revela as desigualdades e contrastes regionais do país. 
Veja no mapa a seguir a realidade brasileira.  

   

 
Texto publicado em 01/12/2006, em: http://noticias.uol.com.br.  

Acesso em 19/05/2007. Adaptado. 

 
 
 
 

A principal função do Texto 2 é:  
 
A) criticar as desigualdades sociais do país. 
B) sugerir mudanças nas políticas públicas. 
C) noticiar os resultados de uma pesquisa. 
D) fazer propaganda de um instituto de pesquisa. 
E) coletar dados para realizar nova pesquisa. 

QUESTÃO 44 

QUESTÃO 45 

QUESTÃO 46 

QUESTÃO 47
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A figura presente no Texto 2 nos mostra que:  
 
A) a Região Centro-Oeste tem a maior expectativa de vida do 

país.  
B) os habitantes da Região Sudeste  vivem mais do que os da 

Região Sul. 
C) os habitantes que vivem mais são aqueles da Região Norte 

do país. 
D) a expectativa de vida no Nordeste supera a média 

nacional. 
E) a Região Nordeste tem a menor expectativa de vida do 

país. 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras da concordância verbal 
foram corretamente seguidas. 
 
A) A expectativa de vida dos brasileiros têm aumentado com 

o passar dos anos. 
B) A cada ano, aumenta as possibilidades de o brasileiro 

viver mais. 
C) Quem de nós não gostaríamos de viver mais e melhor? 
D) Pesquisas comprovam que, no passado, havia mais jovens 

na população.  
E) Hoje, já existe vários medicamentos que prometem 

prolongar a vida.  
 
 
 
 
 
A palavra ‘expectativa’ se grafa com ‘x’. Analise a grafia dos 
termos sublinhados nos enunciados abaixo. 
 
1. Pesquisas indicam que êxodo rural tem decrescido.   
2. Os problemas do Brasil se extendem aos países da 

América Latina.  
3. Na Região Norte, há uma longa faixa de terra 

escassamente povoada. 
4. Costumam taxar os nordestinos de preguiçosos, mas isso 

não é verdade.  
 
Os termos sublinhados estão corretamente grafados em: 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48 

QUESTÃO 49 

QUESTÃO 50 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
 
 
 
 
 
 
 
Nicácia e Querubina, gêmeas com 15 (quinze) anos de idade, 
com genitores vivos, moradoras de um engenho, retornavam 
do colégio para casa, quando Arquimedes saltou de dentro do 
canavial munido de uma faca peixeira, obrigando as irmãs a 
adentrarem nas canas para manter relações sexuais com elas. 
Em seguida, desnudou-se, agarrou Nicácia, colocando a faca 
em seu pescoço, chegando a lesioná-la, levemente. Nesta 
ocasião, Querubina, começou a gritar dizendo que a polícia 
estava chegando, fato que fez com que Arquimedes fosse em 
sua direção, derrubando-a ao solo, ocasião em que travou-se 
luta corporal entre ele e as meninas, momento em que elas 
aproveitaram para fugir. Ao chegarem em casa, relataram o 
fato a Pitágoras, seu irmão maior de idade, tendo este, de 
imediato, comparecido à Delegacia e representado pela 
instauração do inquérito. A autoridade policial instaurou o 
inquérito policial.  
 
 
Assinale a alternativa correta.   
 
A) Errou o Delegado, pois, não houve tipicidade da conduta 

de Arquimedes. 
B) Houve tipicidade de conduta, mas, errou o Delegado 

porque o irmão não poderia representar. 
C) Acertou o Delegado, pois, em se tratando de crime 

consumado contra os costumes não existe necessidade de 
representação. 

D) Houve tipicidade de conduta, mas, errou o Delegado 
porque só os genitores poderiam representar.  

E) Houve tipicidade de conduta e acertou o Delegado, pois, 
entende o STF que para a representação basta o laço de 
parentesco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Em se tratando da utilização de meios operacionais de 
investigação policial para a apuração de ações praticadas por 
organizações criminosas é incorreto afirmar: 
 
 
A) Admite-se o flagrante retardado que consiste em retardar 

a interdição policial do que se supõe ação praticada por 
organizações criminosas ou a ela vinculada, desde que 
mantida sob observação e acompanhamento para que a 
medida legal se concretize no momento mais eficaz do 
ponto de vista da formação de provas e fornecimento de 
informações, mediante circunstanciada autorização 
judicial. 

B) Admite-se a infiltração por agentes de polícia ou de 
inteligência, em tarefas de investigação, constituída pelos 
órgãos especializados pertinentes, mediante 
circunstanciada autorização judicial. 

C) Admite-se o acesso a dados, documentos e informações 
fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais. 

D) Admite-se o flagrante retardado que consiste em retardar 
a interdição policial do que se supõe ação praticada por 
organizações criminosas ou a ela vinculada, desde que 
mantida sob observação e acompanhamento para que a 
medida legal se concretize no momento mais eficaz do 
ponto de vista da formação de provas e fornecimento de 
informações. 

E) Admite-se a captação e a interceptação ambiental de 
sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos e o seu 
registro e análise, mediante circunstanciada autorização 
judicial. 
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Mesmo sem o termo de representação, um Delegado instaurou 
inquérito policial ao ser procurado por Minervina, viúva, com 
07 filhos, vendedora de amendoim nas ruas do bairro, 
relatando que ao chegar em casa uma de suas filhas, menor de 
11 (onze) anos de idade, lhe contou que Serafim, seu vizinho, 
aproveitando a ausência de todos, arrancou sua calcinha e com 
as mãos acariciou a sua vulva, por cerca de 20 (vinte) minutos. 
Indiciado pelo crime definido no art. 214, c/c o art. 224, alínea 
“a” , todos do Código Penal e antes de ser elaborado o 
relatório, Copérnico da Luz, advogado de Serafim, peticionou 
à Autoridade Policial, aduzindo defeito da Representação 
posto inexistir, nos autos, atestado de pobreza da genitora da 
vítima, que nessa época já tinha viajado para Rondônia. O 
Delegado não considerou a alegação enviando a peça 
informativa à Justiça. 

 
 

Assinale a alternativa correta.  
 
A) Não havia necessidade da Declaração de Pobreza, porque 

restou evidente nos autos a condição de miserabilidade da 
vítima e de sua genitora, eis que, esta para sobreviver, 
comercializava amendoim. 

B) A simples procura da Autoridade Policial para efetivação 
do inquérito policial caracteriza o uso do direito de 
representação e a condição de miserabilidade da genitora 
da vítima restou provada, eis que, esta para sobreviver, 
comercializava amendoim, o que era fato notório. 

C) A simples procura da Autoridade Policial para efetivação 
da ação penal não caracteriza o uso do direito de 
representação, mesmo que a condição de miserabilidade 
da genitora da vítima tenha restado provada, eis que, esta 
para sobreviver, comercializava amendoim, o que era fato 
notório. 

D) A simples procura da Autoridade Policial para efetivação 
do inquérito policial não caracteriza o uso do direito de 
representação, nem a notoriedade do fato supre a 
declaração de pobreza. 

E) Nos crimes contra os costumes não há necessidade de 
representação nem de Declaração de Pobreza firmada pela 
genitora de vítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Em relação ao arquivamento de inquérito policial pela 
Autoridade Policial, assinale a alternativa correta. 
 
A) A Autoridade Policial não poderá determinar o 

arquivamento do inquérito policial, sendo esta atribuição 
exclusiva do Ministério Público. 

B) A Autoridade Policial só poderá determinar o 
arquivamento do inquérito Policial quando militar, em 
favor do indiciado, de forma inquestionável, alguma das 
excludentes de ilicitude. 

C) A Autoridade Policial só poderá determinar o 
arquivamento do inquérito Policial no inquérito de crime 
de ação privada, quando a vítima, expressamente, perdoar 
o indiciado. 

D) A Autoridade Policial só poderá determinar o 
arquivamento do inquérito policial quando não estiver 
determinada a autoria. 

E) A Autoridade Policial não poderá determinar o 
arquivamento, sendo este ato de competência exclusiva do 
Juiz.  

 
 
 
 
 
 
Em se tratando da Lei Maria da Penha (Lei nº1. 340/2006), 
assinale a alternativa incorreta. 
 
 
A) Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, independentemente da pena prevista, se 
aplica a Lei 9.099/95, de 26 de setembro de 1995. 

B) Na hipótese da iminência ou da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial 
que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de 
imediato, as providências legais cabíveis. 

C) Na hipótese de descumprimento de medida protetiva de 
urgência deferida à mulher em situação de violência 
doméstica, a autoridade policial que tomar conhecimento 
da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais 
cabíveis. 

D) No atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre 
outras providências, garantir proteção policial, quando 
necessário, comunicando, de imediato, ao Ministério 
Público e ao Poder Judiciário. 

E) Em todos os casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a 
autoridade policial adotar, de imediato, entre outros 
procedimentos, sem prejuízo dos previstos no Código de 
Processo Penal, o de ouvir a ofendida, lavrar o boletim de 
ocorrência e tomar a representação a termo, se 
apresentada. 

 
 

QUESTÃO 53 QUESTÃO 54
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O Estado considerou que, apesar de todo crime dever ser 
punido, certas situações deveriam ser levadas em conta para a 
legitimidade da instauração do caderno informativo que apura 
crime de ação penal privada. Quanto a estas situações, analise 
as afirmações abaixo. 
  
1. Tenuidade da lesão à sociedade. 
2. Caráter privado do bem jurídico tutelado. 
3. Prejuízo à vida íntima da vítima com a sua exposição num 

processo. 
4. Lesão que fere apenas interesses individuais. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Apenas a afirmação 3 está correta. 
D) Apenas as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. 
E) Apenas as afirmações 3 e 4 estão corretas.  
 
 
 
 
 
 
A prova no inquérito policial é feita: 
 
1. Para formar o convencimento do Julgador para a decisão 

da causa. 
2. Para permitir o oferecimento da peça atrial pelo 

Ministério Público. 
3. Para formar o convencimento da Autoridade Policial para 

indiciar o acusado. 
4. Para a prática de atos preparatórios da ação penal, pois, o 

Juiz decide por sua íntima convicção. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a afirmação 1 está correta. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Apenas a afirmação 3 está correta. 
D) Apenas as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. 
E) Apenas as afirmações 3 e 4 estão corretas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Com relação à perícia, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O Juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou 

rejeitá-lo. 
B) Na falta de médicos legistas na Comarca, a perícia poderá 

ser feita por peritos nomeados. 
C) A confissão do acusado supre a falta do exame de corpo 

de delito nos crimes de homicídio. 
D) Os peritos não oficiais prestarão, nos autos, o 

compromisso de bem e fielmente desempenharem o 
encargo. 

E) Nos crimes de fato transeunte é dispensável o exame de 
corpo de delito. 

 
 

 
 

 
Quanto à ausência de curador ao autuado maior de 18 
(dezoito) e menor de 21 (vinte e um) anos, quando da lavratura 
do Auto de Prisão em Flagrante, assinale a alternativa correta. 
 
A) Acarretará relaxamento da Prisão. 
B) Acarretará relaxamento da Prisão, mediante o pagamento 

de fiança. 
C) Não existe vício do Auto de Prisão em Flagrante. 
D) Acarretará mera irregularidade que poderá ser sanada com 

a ratificação do ato pelo Curador. 
E) Não existe vício do Auto de Prisão em Flagrante, isto só 

aconteceria se fosse quando do interrogatório em juízo. 
 
 

 
 

 
Constatada a nulidade do auto de prisão em flagrante, cabe ao 
Juiz: 

 
A) relaxar, de imediato, a prisão. 
B) manter a prisão, pois, sendo o inquérito policial mera peça 

informativa da ação penal, não há que se falar em 
nulidade.  

C) decretar a prisão preventiva. 
D) relaxar, de imediato, a prisão e, se for o caso, decretar a 

prisão preventiva. 
E) relaxar, de imediato, a prisão e, se for o caso, decretar a 

prisão simples. 
 
 
 

 

QUESTÃO 56 

QUESTÃO 57 

QUESTÃO 58

QUESTÃO 59

QUESTÃO 60


