Concurso Público 2012

Investigador de Polícia
Prova Escrita Objetiva
TIPO 1 – BRANCA
Informações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir:
a) uma folha de respostas destinada a marcação das respostas
das questões objetivas;
b) uma folha de redação, com o espaço destinado ao texto
definitivo da redação;
c) este caderno de prova contendo 70 (setenta) questões objetivas,
cada qual com 5 alternativas de respostas (A, B, C, D e E) e uma
redação e sua respectiva folha de rascunho.
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o
fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado ao
lado do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de
inscrição e o número do documento de identidade;
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas
das questões objetivas;
c) marcar na folha de respostas o campo relativo à confirmação
do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital,
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira
(grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá
acarretar a eliminação sumária do candidato.
6. O preenchimento das respostas e da redação, de inteira
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será
permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.

7. O tempo disponível para a realização da prova é de 5 (cinco) horas,
já incluído o tempo para os procedimentos de identificação
previstos no edital e a marcação da folha de respostas.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração
apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo
permitido anotar informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
9. Somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início
da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem
levar o caderno de provas.
10. Somente no decorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos do
período da prova você poderá retirar-se da sala levando o caderno
de provas.
11. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos examinandos
nas folhas de respostas.
12. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal
da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a
regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o
candidato não poderá usar o sanitário.
14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados
na Internet, no endereço eletrônico http://www.fgv.br/fgvprojetos/
concursos/maranhao12/, no dia 03 de dezembro de 2012.
15. O candidato que desejar interpor recursos contra
os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da
0h00min do dia 04 de dezembro às 23h59min do dia 05 de
dezembro de 2012, ininterruptamente, observado o horário
oficial de Brasília-DF, por meio do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recurso, que estará disponível no endereço
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/maranhao12/.
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Língua Portuguesa

03. Observe o gráfico a seguir.

01. Observe a charge a seguir.

Em relação à charge acima, assinale a afirmativa inadequada.
(A) A fala do personagem é uma modificação intencional de uma
fala de Cristo.
(B) As duas ocorrências do pronome “eles” referem-se a pessoas
distintas.
(C) A crítica da charge se dirige às autoridades políticas no poder.
(D) A posição dos braços do personagem na charge repete a de
Cristo na cruz.
(E) Os elementos imagísticos da charge estão distribuídos de
forma equilibrada.

02. O cartaz abaixo faz parte de uma campanha sobre a
violência contra os animais.

Sobre os elementos constituintes do cartaz, assinale a afirmativa
inadequada.
(A) O cartaz apresenta um protesto amplo contra o sofrimento
do animal racional (o homem) e do animal irracional (o boi).
(B) A imagem do cartaz se apropria de uma placa de proibição
empregada no trânsito.
(C) As palavras do cartaz utilizam um processo de repetição
próprio da poesia.
(D) O significado das palavras do cartaz traz em si um protesto
veemente contra a violência presente nos rodeios.
(E) A imagem do cartaz pode ser vista como o desenho da
própria arena onde se apresenta o rodeio.

A partir da observação do gráfico, assinale a afirmativa correta.
(A) Há um progressivo aumento de homicídios causados por
armas de fogo.
(B) Vê-se uma progressiva redução do número de homicídios no
período observado.
(C) Somam-se na coluna de “homicídio total” as outras duas
colunas representadas.
(D) Morrem sempre mais elementos da população jovem no
quadro geral de homicídios.
(E) Ocorrem mais homicídios por armas de fogo do que por
qualquer outra causa.
Texto para as questões 04 a 08
Políticas Públicas de Segurança no Brasil
Parece que uma das razões do fracasso e da inexistência de
políticas nessa área reside num plano puramente cognitivo. A
proposição de políticas públicas de segurança, no Brasil, consiste
num movimento pendular, oscilando entre a reforma social e a
dissuasão individual. A ideia da reforma decorre da crença de que
o crime resulta de fatores socioeconômicos que bloqueiam o
acesso a meios legítimos de se ganhar a vida. Esta deterioração
das condições de vida traduz-se no acesso restrito de alguns
setores da população a oportunidades no mercado de trabalho e
de bens e serviços, assim como na má socialização a que são
submetidos nos âmbitos familiar, escolar e na convivência com
subgrupos desviantes. Consequentemente, propostas de controle
da criminalidade passam inevitavelmente tanto por reformas
sociais de profundidade como por reformas individuais voltadas a
reeducar e ressocializar criminosos para o convívio em sociedade.
A par das políticas convencionais de geração de empregos e
combate à fome e à miséria, ações de cunho assistencialista
visariam minimizar os efeitos mais imediatos da carência, além de
incutir em jovens candidatos potenciais ao crime novos valores
através da educação, da prática de esportes, do ensino
profissionalizante e do aprendizado de artes e na convivência
pacífica e harmoniosa com seus semelhantes. Quando isto já não
é mais possível, que se reformem então aqueles indivíduos que
caíram no mundo do crime através do trabalho e da reeducação
nas prisões.
(Cláudio C. Beato Filho)

04. “A proposição de políticas públicas de segurança, no Brasil,
consiste num movimento pendular, oscilando entre a reforma
social e a dissuasão individual.”
Assinale a alternativa que mostra uma medida localizada no
terreno da dissuasão individual.
(A) Ações de cunho assistencialista.
(B) Ensino profissionalizante e aprendizado de artes.
(C) Processo reeducativo nas prisões.
(D) Geração de empregos.
(E) Combate à fome e à miséria.
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05. Leia as frases a seguir mostram alguns elementos

sublinhados, com a identificação de seus referentes no texto.
I. “Parece que uma das razões do fracasso e da inexistência de
políticas nessa área...” – área das políticas públicas de
segurança.
II. “ Esta deterioração das condições de vida traduz-se no acesso
restrito de alguns setores da população a oportunidades no
mercado de trabalho e de bens e serviços...” – bloqueio do
acesso a meios legítimos de se ganhar a vida.
III. “...que se reformem então aqueles indivíduos...” – jovens
candidatos potenciais ao crime.
Assinale:
(A) se apenas as frases I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as frases I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as frases II e III estiverem corretas.
(D) se apenas a frase II estiver correta.
(E) se todas as frases estiverem corretas.

06. Assinale a afirmativa em que há possibilidade de

ambiguidade.
(A) “Parece que uma das razões do fracasso e da inexistência de
políticas nessa área reside num plano puramente cognitivo”.
(B) “A proposição de políticas públicas de segurança, no Brasil,
consiste num movimento pendular, oscilando entre a reforma
social e a dissuasão individual”.
(C) “A ideia da reforma decorre da crença de que o crime resulta
de fatores socioeconômicos que bloqueiam o acesso a meios
legítimos de se ganhar a vida”.
(D) “Quando isto já não é mais possível, que se reformem então
aqueles indivíduos que caíram no mundo do crime através do
trabalho e da reeducação nas prisões”.
(E) “Esta deterioração das condições de vida traduz-se no acesso
restrito de alguns setores da população a oportunidades no
mercado de trabalho e de bens e serviços”.

07. “Parece que uma das razões do fracasso e da inexistência de
políticas nessa área reside num plano puramente cognitivo. A
proposição de políticas públicas de segurança, no Brasil, consiste
num movimento pendular, oscilando entre a reforma social e a
dissuasão individual. A ideia da reforma decorre da crença de que
o crime resulta de fatores socioeconômicos que bloqueiam o
acesso a meios legítimos de se ganhar a vida”.
Entre os adjetivos sublinhados, aqueles que se encontram
explicados nesse segmento destacado do texto são
(A) públicas / pendular
(B) social / individual
(C) pendular / socioeconômicos
(D) públicas / socioeconômicos
(E) social / legítimos
08. O texto “Políticas Públicas de Segurança no Brasil” pode ser

caracterizado como
(A) expositivo, já que seu objetivo é informar o leitor sobre
aspectos novos das políticas públicas de segurança.
(B) argumentativo, porque seu interesse está em defender certas
idéias sobre as políticas públicas de segurança.
(C) descritivo, pois nada mais faz do que caracterizar por meio de
muitos adjetivos vários aspectos da política de segurança
atual.
(D) narrativo, visto que expõe em sequência cronológica as várias
fases por que passaram as políticas públicas de segurança.
(E) conversacional, já que o autor do texto simula a estruturação
de um diálogo entre leitor e algumas autoridades no assunto.
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Texto para as questões 09 a 12
A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul vai disponibilizar
1.200 homens e mulheres para garantir a segurança no processo
do Exame Nacional do Ensino Médio 2012, que será aplicado no
sábado (3) e no domingo (4). Os policiais estarão em todos os
locais de provas. Também haverá escoltas para transporte de
cadernos e cartões-respostas.
A operação começa amanhã (1º), devido à interiorização das
provas. Os cadernos saem da distribuição no 18º Blog
transportados pela Empresa de Correios e Telégrafos para os 40
municípios do interior que irão realizar o exame. Todo o trajeto
será feito com escolta policial. Os PMs ainda farão a guarda dos
locais de armazenamento. A PM irá acompanhar o transporte dos
cadernos do centro de distribuição para os locais de exame, ficará
de prontidão e depois escoltará o retorno dos cartões-respostas.

09. A segurança no processo do exame aludido – Enem – visa
sobretudo a
(A) impedir o vazamento de questões antes do momento do
exame.
(B) facilitar a distribuição das provas por todos os municípios
distantes.
(C) auxiliar, no caso de acidentes de trânsito, os veículos
transportadores das provas.
(D) apoiar a Empresa de Correios e Telégrafos na distribuição das
provas.
(E) conduzir os veículos transportadores de provas para os locais
de armazenamento.
10. “A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul vai disponibilizar
1.200 homens e mulheres para garantir a segurança no processo
do Exame Nacional do Ensino Médio 2012, que será aplicado no
sábado (3) e no domingo (4). Os policiais estarão em todos os
locais de provas. Também haverá escoltas para transporte de
cadernos e cartões-respostas.”
Como o texto foi produzido antes do dia 3 de novembro, os
tempos verbais sublinhados estão no futuro. Se o exame já
tivesse sido realizado, essas formas verbais seriam,
respectivamente,
(A) foi aplicado / estiveram / houveram
(B) ia ser aplicado / estiveram / houveram
(C) era aplicado / estariam / houve
(D) foi aplicado / estiveram / houve
(E) se aplicou / estavam / houveram
11. A seguir estão cinco segmentos retirados do texto nos quais
foram sublinhados determinados elementos.
I. transporte de cadernos
II. interiorização das provas
III. guarda dos locais
IV. retorno dos cartões
V. ficará de prontidão
Assinale a alternativa que indica os elementos de mesma função.
(A) apenas I, II e III.
(B) apenas II e V.
(C) apenas I, II e IV.
(D) I, II, III, IV e V.
(E) apenas I e II.
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12. “A PM irá acompanhar o transporte dos cadernos do centro

de distribuição para os locais de exame”.
Assinale a alternativa que mostra outro modo de reescrever-se
essa frase do texto que altera o seu sentido original.
(A) A PM acompanhará o transporte dos cadernos do centro de
distribuição para os locais de exame.
(B) O transporte dos cadernos do centro de distribuição para os
locais de exame irá ser acompanhado pela PM.
(C) Será acompanhado pela PM o transporte dos cadernos do
centro de distribuição para os locais de exame.
(D) A PM irá acompanhar, do centro de distribuição para os locais
de exame, o transporte dos cadernos.
(E) Os cadernos serão transportados e acompanhados pela PM,
do centro de distribuição para os locais de exame.
Texto para as questões 13 e 14
Considerações finais
Percebeu-se que o campo de estudo da polícia é bastante
vasto. A polícia está diretamente ligada à vida das pessoas e, por
essa razão, o maior sentido dela é exatamente garantir que as
pessoas vivam em comum, felizes, em paz, com qualidade de
vida. Assim, percebe-se o debate acirrado, quer pelos letrados,
quer pelos cientistas, quer, sobretudo, pelas pessoas comuns, da
necessidade de segurança de forma mais democrática, na nova
dimensão da teoria francesa.

Legislação Específica
16. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, Lei
Estadual n. 6.107/94, o servidor público que referir-se de modo
depreciativo às autoridades públicas ou a atos do poder público,
em requerimento, representação, parecer, despacho ou outros
expedientes, será punido com pena de
(A) demissão.
(B) suspensão.
(C) multa.
(D) advertência por escrito.
(E) cassação de aposentadoria.
17. De acordo com a Constituição Estadual, são órgãos do Poder
Judiciário do Estado do Maranhão:
(A) Os Juízes de Direito e os Juízes Federais que atuam no Estado.
(B) Os Juízes de Paz e os Juízes do Trabalho.
(C) Os Juizados Especiais e o Conselho de Justiça Militar.
(D) O Ministério Público do Estado do Maranhão e a Defensoria
Pública.
(E) O Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal Regional
Eleitoral.

14. “Assim, percebe-se o debate acirrado, quer pelos letrados,

18. Acerca das disposições da Lei Estadual n. 8.957/09, assinale
a afirmativa correta.
(A) Progressão é a movimentação do servidor na classe e nível
salarial, considerando-se o tempo de serviço no cargo.
(B) Classe é a posição do servidor no escalonamento horizontal
de determinada carreira.
(C) Estabilidade é o período de três anos de efetivo exercício, em
que o servidor, habilitado em concurso público e empossado
em cargo de provimento efetivo, não poderá sofrer remoção.
(D) Posicionamento é o ajuste do servidor na classe e nível
salarial, que acarreta sua elevação de uma classe para outra
superior, no mesmo cargo, dentro da mesma carreira.
(E) Estágio Probatório é o período de experiência durante o qual
a aptidão e a capacidade do servidor serão objeto de
avaliação para o desempenho do cargo.

15. “As leis são como teias de aranha: quando algo leve cai

19. As alternativas a seguir apresentam finalidades da
Assistência Social estabelecidas pela Constituição do Estado do
Maranhão, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Proteção à família e à maternidade.
(B) Igualdade de condições para o acesso e permanência nas
escolas.
(C) Promoção da integração ao mercado de trabalho.
(D) Proteção à infância, à adolescência e à velhice.
(E) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e sua integração na sociedade.

13. Esse é o início da parte final de um trabalho da autoria de

um comandante de uma academia de polícia. Por esse segmento,
percebe-se que a “teoria francesa” aludida no texto deve
defender
(A) um debate mais aprofundado sobre as necessidades de
segurança.
(B) uma ligação mais intensa com a vida particular dos cidadãos.
(C) a necessidade de segurança mais democrática.
(D) uma nova dimensão intelectual dos policiais.
(E) mais qualidade de vida para a população em geral.

quer pelos cientistas, quer, sobretudo, pelas pessoas comuns,...”;
tomado literalmente, o segmento de texto destacado pode
significar algo incoerente e inadequado, ou seja, que
(A) só letrados e cientistas travam debates acirrados.
(B) os cientistas não são letrados.
(C) pessoas comuns pertencem ao grupo dos cientistas.
(D) todas as pessoas da sociedade discutem o problema da
segurança.
(E) todos os cidadãos desejam participar dos debates sobre
segurança.

nelas, fica retido, ao passo que se for algo maior, consegue
rompê-las e escapar” (Solon)
Assinale a alternativa que mostra o comentário inadequado
sobre os constituintes desse pensamento.
(A) Ocorre nesse pensamento uma comparação entre as leis e as
teias de aranha.
(B) A frase “quando algo leve cai nelas” fala de um fato potencial.
(C) “Algo leve” e “algo maior” são termos de sentido oposto.
(D) O pronome “las” refere-se ao termo anterior “leis”.
(E) A frase alude a certa deficiência da justiça.

20. Assinale a alternativa que, conforme a Lei Estadual n.
6.107/94, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado do Maranhão, indica um dever do servidor.
(A) Atender com presteza à expedição de certidões requeridas
para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal.
(B) Ser leal aos superiores, cumprindo suas ordens, ainda que
manifestamente ilegais.
(C) Atender com presteza ao público em geral, concedendo as
informações requeridas, inclusive as protegidas por sigilo.
(D) Residir no local onde exerce o cargo ou em outra localidade
vizinha, sem necessidade, nesse último caso, de autorização.
(E) Transmitir, para conhecimento de todos, as irregularidades
de que tiver ciência em razão do cargo que ocupa ou da
função que exerça.
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Raciocínio Lógico-matemático
21. Uma companhia é composta por 72 soldados, e à solenidade

compareceram todos os 72 soldados. Eles estavam arrumados
em forma retangular com x colunas tendo em cada uma delas y
soldados, sendo x e y números inteiros maiores do que um.
A quantidade de valores diferentes possíveis para x é:
(A) 18.
(B) 16.
(C) 12.
(D) 10.
(E) 8.

25. Entre vinte policiais civis há doze homens e oito mulheres.
Deseja-se escolher, entre eles, quatro policiais civis sendo dois
homens e duas mulheres.
O número total de conjuntos distintos de quatro policias civis que
se pode escolher nas condições dadas é:
(A) 7392.
(B) 1848.
(C) 384.
(D) 188.
(E) 94.
26. Uma quadra de esportes tem a forma de um retângulo de
30m por 20m. Essa quadra foi ampliada com uma faixa de 3m de
largura construída em toda a volta como mostra a figura abaixo.

22. Um pelotão de 36 policiais está formado em 4 colunas com

9 policiais em cada uma delas. João é um desses 36 policiais.
Inicialmente, sorteia-se aleatoriamente um policial de cada
coluna. Em seguida, sorteia-se, também aleatoriamente, um dos
quatro policiais sorteados inicialmente.
A probabilidade de o policial sorteado no fim desse processo ser
o João é:
(A) 13 .
36
(B) 1 .
4
1
(C) .
9
(D) 1 .
13
(E) 1 .
36

23. Considere os vetores u = ( 2, 1, − 1) e v = (0, 2, 1) do Ρ 3 .
Dos vetores a seguir, aquele que é uma combinação linear dos
 
vetores u e v é:
(A) ( 2, 3, 1) .
(B) ( 4, 4 ,−1) .
(C) ( 6, 3, − 2 ) .
(D) (8, 5, 0 ) .
(E) (10, 7, − 5) .

24. Em uma sala há policiais civis e militares do Estado do
Maranhão, bem como policiais federais. Nessa sala, para cada
dois policiais civis do Estado do Maranhão há três policiais
militares e para cada três policiais militares há cinco policiais
federais.
Em relação ao número total de policiais na sala, a porcentagem
daqueles que são policiais civis do Estado do Maranhão é de:
(A) 10%.
(B) 15%.
(C) 20%.
(D) 25%.
(E) 30%.
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30m
20m

3m
A área da quadra aumentou em:
(A) 24%.
(B) 32%.
(C) 48%.
(D) 56%.
(E) 68%.

27. A figura abaixo mostra uma viga AB de 4m de comprimento
presa no ponto A a uma parede vertical. A viga é mantida na
posição horizontal pelo cabo de aço PQ de forma que P está fixo
na parede, AP é vertical e Q está no meio da viga AB. Sabe-se que
o ângulo APQ mede 40o.

P

A

Q

B

Dados: sen (40o) = 0,64, cos (40o) = 0,77, tg (40o) = 0,84.
A distância entre os pontos A e P é de aproximadamente:
(A) 1,68m.
(B) 2,38m.
(C) 2,56m.
(D) 2,75m.
(E) 3,08m.
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28. Em frente à casa onde moram João e Maria, a prefeitura

está fazendo uma obra na rua. Se o operário liga a britadeira,
João sai de casa e Maria não ouve a televisão. Certo dia, depois
do almoço, Maria ouve a televisão.
Pode-se concluir, logicamente, que
(A) João saiu de casa.
(B) João não saiu de casa.
(C) O operário ligou a britadeira.
(D) O operário não ligou a britadeira.
(E) O operário ligou a britadeira e João saiu de casa.

29. Abelardo, Benito e Caetano conversam sobre futebol em um

bar. Dois deles são irmãos e o outro é filho único. O dono do bar
ouviu parte da conversa e ficou sabendo que um deles torce pelo
Sampaio Corrêa, outro pelo Maranhão e o outro pelo Moto Club.
Prestando mais atenção percebeu ainda que:
• Abelardo não torce pelo Sampaio Corrêa.
• Benito não torce pelo Maranhão.
• O irmão de Caetano torce pelo Moto Club.
• O que não tem irmão torce pelo Sampaio Corrêa.
Pode-se concluir que:
(A) Abelardo é irmão de Benito.
(B) Benito é irmão de Caetano.
(C) Benito torce pelo Moto Club.
(D) Caetano torce pelo Maranhão.
(E) Abelardo torce pelo Maranhão.

30. Na entrada de Baía Bela existem dois faróis A e B para

orientar os navios que se dirigem ao porto. Um sistema de eixos
cartesianos foi introduzido na carta náutica com graduação em
quilômetros como mostra a figura abaixo e, nesse sistema, os
faróis possuem coordenadas A(0, 2) e B(6, 0).

Um navio aproxima-se da entrada da baía seguindo a trajetória
௫ାଽ
definida pela equação  ݕൌ ଶ e, no momento em que atingiu o
ponto P, à mesma distância dos faróis A e B, o capitão mudou o
rumo do navio dirigindo sua proa para o ponto médio do
segmento AB de forma a entrar com segurança na baía.

Y
A
B
Baía Bela

Noções de Informática
31. “Desfragmentar um disco rígido” consiste em
(A)
(B)
(C)
(D)

escrever um novo sistema de arquivos no disco.
limpar o histórico do Internet Explorer.
limpar o registro do Windows.
restaurar a mídia magnética do disco rígido de modo a
eliminar imperfeições.
(E) reunir pedaços de arquivos espalhados pelo disco para
aumentar a eficiência do computador.

32. Um usuário ligou para o suporte da empresa em que
trabalha com a seguinte pergunta: — Como posso saber se um CD
que comprei é regravável?
Assinale a alternativa que indica a resposta apropriada a essa
pergunta.
(A) “Procure no rótulo do CD pelas letras que vêm depois de CD.
Se forem RW, então ele é regravável”
(B) “Grave alguma coisa qualquer nele e depois tente apaga-lo.
Se você conseguir, o CD é regravável.”
(C) “Procure no rótulo do CD pelas letras que vêm depois de CD.
Se for apenas um R, então ele é regravável”
(D) “Todos os CDs são regraváveis”
(E) “Se a cor da mídia for azul, então ele é regravável”
33. Em uma máquina rodando o Windows XP, assinale a
alternativa que não é uma opção padrão da função “Enviar para”
no Windows Explorer.
(A) Área de trabalho (criar atalho).
(B) Destinatário de e-mail.
(C) Meus Documentos.
(D) Pasta compactada.
(E) Impressora.
34. Ao arrastar um arquivo para a lixeira, usando o Windows
Explorer, você está efetivamente
(A) apagando o arquivo.
(B) salvando o arquivo.
(C) copiando o arquivo
(D) protegendo o arquivo.
(E) encaminhando o arquivo.
35. O botão que deve ser usado no Microsoft Word 2010 para
sublinhar o texto selecionado é:

X
porto

(A)
(B)

A soma das coordenadas do ponto P, equidistante dos pontos
A e B é:
(A) 4.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 10.
(E) 12.

(C)
(D)
(E)

36. Com o Desktop visível e selecionado na tela do usuário de
um computador rodando o Windows 7, assinale a alternativa que
indica a tecla que abre a “Ajuda e Suporte do Windows”.
(A) F1
(B) F2
(C) F3
(D) F4
(E) F5
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37. Um usuário do Microsoft Word 2010 ligou para o suporte da

empresa em que trabalha com a seguinte pergunta: - “Estou
escrevendo uma carta em húngaro para mandar para nosso
cliente na Hungria. Já defini o idioma de revisão de texto como
húngaro, mas o verificador ortográfico se recusa a funcionar. O
que estou fazendo de errado?”.
Assinale a afirmativa que indica a resposta correta para essa
pergunta.
(A) É preciso instalar o dicionário de húngaro para o verificador
ortográfico funcionar.
(B) É preciso adquirir o Word 2010 em húngaro para o corretor
ortográfico funcionar.
(C) É preciso instalar o Service Pack mais recente do Word para o
corretor ortográfico funcionar.
(D) É preciso instalar o Windows 7 em húngaro para o corretor
ortográfico funcionar.
(E) O corretor ortográfico do Word 2010 não funciona para o
idioma húngaro.

38. Um usuário do Microsoft Word 2010 ligou para o suporte da

empresa em que trabalha com a seguinte pergunta: - “Como eu
insiro uma nota de rodapé no meu documento?”.
Assinale a afirmativa que indica a resposta correta.
(A) Insira um separador no final da página e então digite a nota
de rodapé logo em seguida ao separador.
(B) Use um template com notas de rodapé em todas as páginas.
(C) Coloque o cursor onde você deseja inserir a nota de rodapé e
então escolha Rodapé no menu Formatar.
(D) Coloque o cursor onde você deseja inserir a nota de rodapé e
então escolha Rodapé no menu Inserir.
(E) Coloque o cursor onde você deseja inserir a nota de rodapé e
então escolha Rodapé no menu Layout da Página.

39. O documento a seguir, de uma única página, foi criado no
Microsoft Word 2010.

40. O comando Converter Texto em Tabela... foi aplicado ao
texto a seguir no Microsoft Word 2010, usando o ponto e vírgula
como separador de texto.
CLASSIFICAÇÃO;;P;J;V;E;D;GP;GC;SG;%
1;Fluminense;69;32;20;9;3;53;24;29;71.9
2;Atlético-MG;63;32;18;9;5;54;28;26;65.6
3;Grêmio;59;32;17;8;7;46;27;19;61.5
4;São Paulo;55;32;17;4;11;48;30;18;57.3
5;Vasco;50;31;14;8;9;38;34;4;53.8
O número de linhas e o de colunas da tabela resultante, são,
respectivamente:
(A) 5, 10
(B) 5, 12
(C) 6, 11
(D) 5, 11
(E) 6, 10

Noções de Direito Constitucional
41. A respeito da organização político-administrativa da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, assinale a
afirmativa incorreta.
(A) Compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia
militar e o corpo de bombeiros do Distrito Federal.
(B) Os Municípios podem explorar diretamente, ou mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado e podem,
inclusive, regulamentar a matéria por meio de medida
provisória.
(C) Os Municípios brasileiros regem-se por suas respectivas leis
orgânicas.
(D) Compete à União executar os serviços de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras.
(E) É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios combater as causas da pobreza e os
fatores da marginalização, promovendo a integração social
dos setores desfavorecidos.
42. As alternativas a seguir apresentam alguns princípios da
Administração Pública, previstos no Art. 37 da Constituição
Federal, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Princípio da Moralidade.
(B) Princípio da Publicidade.
(C) Princípio da Eficiência.
(D) Princípio da Impessoalidade.
(E) Princípio da Economicidade.

Para obter o formato mostrado, foram usados
(A) Quebra Automática de Texto, Quebra de Seção (Próxima
Página).
(B) Quebra de Seção (Página Ímpar), Quebra de Página.
(C) Quebra de Seção (Página Par), Quebra de Página.
(D) Quebra Automática de Texto, Quebra de Seção (Contínuo).
(E) Quebra de Coluna, Quebra de Seção (Contínuo).
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43. A respeito dos Direitos Políticos previstos na Constituição
Federal, assinale a afirmativa correta.
(A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os
conscritos durante o período do serviço militar obrigatório.
(B) Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores, desde que
não possuam condenação criminal.
(C) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os
analfabetos e para os maiores de 70 (setenta) anos.
(D) Somente as pessoas com idade acima de 21 (vinte e um) anos
podem concorrer ao cargo de vereador.
(E) O presidente da república e os governadores de estado
poderão ser reeleitos para um único período subsequente,
não sendo esta regra aplicável aos prefeitos municipais.
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44. Com relação ao tema nacionalidade, analise as afirmativas a
seguir.
I. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer
nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil,
há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação
penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
II. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do
Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país.
III. São atribuídos, aos originários de países de língua portuguesa
com residência permanente no país, os direitos inerentes aos
brasileiros.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
45. Os policiais civis, no exercício de suas funções, devem

obediência ao princípio da inviolabilidade de domicílio (Art. 5º, XI,
da CRFB). Sob pena de violação a este princípio, os policiais civis
não poderão ingressar
(A) no interior do domicílio do suspeito, durante o período
diurno, para cumprimento de mandado judicial de busca e
apreensão.
(B) no interior do domicílio do suspeito, no período noturno,
havendo flagrante delito.
(C) em espaço comercial, com acesso franqueado ao público, que
possua segurança privada.
(D) no domicílio do suspeito, durante o período diurno, para
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido
pela autoridade policial competente.
(E) em escritório de contabilidade, durante o período diurno,
portanto mandado judicial.

46. Conforme dispõe a Constituição da República, é correto

afirmar que
(A) os senadores, desde a expedição do diploma, não poderão
ser presos, salvo nos casos de crimes inafiançáveis e em razão
dos crimes afiançáveis praticados contra a administração
pública.
(B) os deputados somente podem ser presos após autorização da
maioria dos membros que compõe a câmara dos deputados.
(C) os deputados, senadores e vereadores, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal.
(D) deputados e senadores, desde a expedição do diploma, não
poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime
inafiançável.
(E) o vereador não pode ser preso, conforme previsão expressa
na Constituição Federal, salvo em flagrante delito por crime
afiançável, praticado em qualquer local.

47. A respeito dos Direitos e Garantias Fundamentais e dos
Remédios Constitucionais, assinale a afirmativa incorreta.
(A) O Habeas Corpus será concedido sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
(B) O Mandado de Segurança coletivo pode ser impetrado por
partido político com representação no Congresso Nacional.
(C) A Ação Popular pode ser proposta por qualquer pessoa,
desde que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público,
proteger a moralidade, o meio ambiente e o patrimônio
histórico e cultural.
(D) O Habeas Data poderá servir de instrumento para a
retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por
processo sigiloso, judicial ou administrativo.
(E) O Mandado de Segurança pode ser proposto tanto contra ato
de autoridade pública quanto contra ato de agente de
pessoas jurídicas privadas no exercício de atribuições do
poder público.

Noções de Direito Administrativo
48. Com relação à organização do Estado quanto à Polícia Civil,
assinale a afirmativa correta.
(A) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira,
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as
militares.
(B) À União compete privativamente legislar sobre a organização,
as garantias, os direitos e deveres das polícias civis.
(C) A polícia civil, por ser órgão das Forças Armadas, tem a
incumbência de preservar a ordem pública e a incolumidade
das pessoas e do patrimônio.
(D) A União é o ente competente para organizar e manter a
polícia civil do Distrito Federal.
(E) Nos estados, as polícias civis subordinam-se aos governadores
e no Distrito Federal, ao presidente da República.
49. Com vistas a construir uma nova praça pública, com ginásio
esportivo e instalações para o lazer de crianças, o município “X”
desapropria diversos imóveis comerciais.
Jackson, empresário que teve a maior parte do seu
empreendimento comercial desapropriado, exige que o Poder
Público o indenize também pelo restante do terreno, que não foi
incluído na desapropriação. Jackson argumenta que a pequena
área restante é inócua, após a expropriação da maior parte da
área comercial.
A respeito da situação descrita, assinale a afirmativa correta.
(A) Tem-se, no caso, exemplo de desapropriação indireta,
devendo o município “X” indenizar Jackson pela área
remanescente.
(B) Jackson não tem direito a indenização suplementar, uma vez
que o município não se utilizará da área remanescente,
podendo o empresário tentar vender o imóvel.
(C) O expropriado pode exigir a aplicação do direito de extensão,
isto é, que a desapropriação inclua a área remanescente do
bem, provando que sua utilização é difícil ou inócua.
(D) O empresário pode exigir ser mantido em área de tamanho
mínimo necessário à exploração comercial, uma vez que o
município optou por não desapropriar inteiramente o
terreno.
(E) Com a declaração de utilidade pública para fins de
expropriação, o Poder Público poderá, em caso de urgência,
iniciar obras na propriedade antes de proposta a ação
judicial, visto que o decreto de desapropriação é
auto-executável.
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50. José, escrevente da polícia do estado do Maranhão, de

forma intencional, resolveu destruir cerca existente na
propriedade de João, de forma a permitir sua passagem quando
do cumprimento de mandado de prisão de Caio na propriedade
ao lado.
João, inconformado, resolveu mover ação de responsabilidade
civil para reparar o dano que lhe foi causado.
Com base nessa situação, marque a afirmativa correta.
(A) João terá que demandar o estado do Maranhão, que
responderá objetivamente pela conduta de seu agente no
cumprimento de seu serviço.
(B) João somente poderá demandar José, visto que seu ato foi
intencional (doloso), necessitando, no entanto, comprovar
sua culpa.
(C) João poderá demandar tanto o Estado do Maranhão, como
José, sendo que o primeiro responderá objetivamente e o
segundo subjetivamente.
(D) João poderá demandar José que, em sua defesa, poderá
denunciar à lide o Estado do Maranhão.
(E) João, tratando-se do cumprimento de ordem judicial,
somente poderá demandar Caio que, na realidade, foi quem
deu causa ao dano.

51. Marcos, servidor público, é acusado do cometimento de um
crime e vai a julgamento. Considerando-se a repercussão de
eventual condenação criminal na esfera administrativa, assinale a
afirmativa correta.
(A) Se Marcos for condenado criminalmente, necessariamente,
deverá ser demitido do serviço público, já que a decisão
criminal vincula a decisão na instância administrativa.
(B) Se Marcos for absolvido na esfera criminal, por considerar
que ele não é o ator do fato, ainda assim, ele poderá ser
punido na esfera administrativa.
(C) Se Marcos for condenado na esfera administrativa,
necessariamente, o Juiz terá que condená-lo na esfera
criminal, caso o fato seja criminalmente punível.
(D) Se Marcos for absolvido na esfera administrativa, terá que ser
absolvido na esfera criminal, vez que o Estado não pode
julgá-lo duas vezes pelo mesmo fato.
(E) Se Marcos for absolvido na esfera criminal, por considerar
inexistente o fato, necessariamente, ele terá que ser
absolvido na esfera administrativa.
52. A respeito do acesso aos cargos públicos, analise as

afirmativas a seguir.
I. Em razão dos princípios constitucionais da isonomia e da
impessoalidade é vedado à lei, norma hierarquicamente
inferior, estipular qualquer restrição de acesso aos cargos
públicos, senão a nacionalidade brasileira.
II. Ainda que não haja previsão legal, não viola o princípio do
livre acesso aos cargos públicos, a criação de restrição pelo
edital que tenha relação com a natureza ou complexidade do
cargo a ser exercido, visto que o edital é a lei do concurso.
III. Ainda que prevista em lei, determinada restrição de acesso
aos cargos públicos pode ser declarada inconstitucional, caso
não seja adequada, necessária ou proporcional aos fins que a
Administração pretende atingir com a sua criação.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente a afirmativa II estiver correta.
(E) se somente a afirmativa III estiver correta.
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53. A concessão de gratuidades no serviço público para idosos e
estudantes de escolas públicas, a possibilidade de cobrança de
tarifas diferenciadas de acordo com a categoria de usuários e as
faixas de consumo, encontra fundamento no seguinte princípio
aplicável aos serviços públicos:
(A) Princípio da eficiência.
(B) Princípio da atualidade.
(C) Princípio da generalidade.
(D) Princípio da cortesia.
(E) Princípio da continuidade.
54. Dias antes das eleições municipais, fiscais da Justiça
Eleitoral, com o apoio da Polícia Civil, fizeram operação em
comunidade carente em razão de denúncia de que determinado
candidato a vereador teria colocado inúmeros outdoors com sua
foto e número na região, fato que, de acordo com a legislação
eleitoral, é vedado. Comprovado o fato que deu origem à
denúncia, imediatamente os fiscais eleitorais retiraram os
referidos outdoors irregulares.
A partir dos fatos narrados, é correto afirmar que a retirada pelos
fiscais da propaganda eleitoral irregular encontra fundamenta na
(A) teoria dos motivos determinantes.
(B) poder-dever da autotutela.
(C) poder discricionário.
(D) poder hierárquico.
(E) autoexecutoriedade dos atos administrativos.
55. Com relação à Responsabilidade Civil do Estado, assinale a
afirmativa correta.
(A) As pessoas jurídicas de direito privado, exercentes de
atividade econômica, respondem de forma objetiva pelos
danos causados a terceiros não usuários do serviço.
(B) Um dos fundamentos da responsabilidade objetiva do Estado
encontra-se na ideia de repartição equânime do ônus da
atuação da Administração Pública.
(C) As pessoas jurídicas de direito privado, exercentes de
atividade econômica, respondem de forma objetiva apenas
pelos danos causados a terceiros usuários do serviço.
(D) É viável ajuizar ação de responsabilidade diretamente em
face do estado, ainda que o dano tenha sido causado por
empresa concessionária de serviço público.
(E) Caso a vítima não queira receber mediante precatório, é
possível que ela ajuize ação de responsabilidade diretamente
em face do agente público causador do dano.

Noções de Direito Penal e
Processual Penal
56. Sobre a prisão em flagrante, analise as afirmativas a seguir.
I.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em
flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
II. O flagrante esperado é considerado lícito pela jurisprudência
amplamente majoritária dos Tribunais Superiores.
III. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de
prisão em flagrante. Nesse caso, bastará a assinatura do
condutor.
Assinale;
(A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(B) se somente a afirmativa I estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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57. A persecução penal em juízo pode ter início com o

oferecimento de denúncia ou queixa. Sobre tais instrumentos e
seus requisitos essenciais, assinale a afirmativa correta.
(A) A justa causa é comumente definida pela doutrina brasileira
como lastro probatório mínimo a justificar o oferecimento da
denúncia ou queixa.
(B) A falta de justa causa está prevista no Código de Processo
Penal como apta a justificar a absolvição sumária.
(C) A denúncia ou queixa deverá conter necessariamente a
qualificação completa do acusado, não podendo ser suprida
pela indicação de características ou esclarecimentos pelos
quais se possa identificá-lo.
(D) Nas ações penais públicas condicionadas à representação,
exige-se declaração formal escrita por parte do ofendido ou
seu procurador com poderes especiais.
(E) Caberá retratação da representação até o momento do
recebimento da denúncia.

58. Na doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira, o “inquérito

policial, atividade específica da polícia denominada judiciária, isto
é, Polícia Civil, no âmbito da Justiça Estadual, e a Polícia Federal,
no caso da Justiça Federal, tem por objetivo a apuração das
infrações penais e de sua autoria”.
Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
(A) Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial
somente poderá proceder a inquérito a requerimento de
quem tenha qualidade para intentá-la. Já nos crime de ação
penal pública, condicionada à representação ou
incondicionada, o inquérito policial poderá ser iniciado de
ofício.
(B) De acordo com o Código de Processo Penal, o inquérito
deverá ser finalizado no prazo de 10 dias, se o indiciado
estiver solto, e no de 60 dias, quando estiver preso.
(C) Se o caso for de difícil elucidação, terminado o prazo para
finalização do inquérito, poderá a autoridade policial reter os
autos por decisão própria.
(D) Uma vez arquivado o inquérito pela autoridade judiciária, em
nenhuma hipótese poderá a autoridade policial proceder a
novas pesquisas.
(E) O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão
requerer qualquer diligência, que será realizada ou não, a
juízo da autoridade.

59. Vige no Processo Penal o princípio da liberdade dos meios
de prova. Dessa forma, qualquer meio de prova é admitido,
desde que não sejam ilícitas.
Acerca do direito probatório, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Não deve ser desentranhada a prova derivada da ilícita
quando aquela (derivada) puder ser obtida por uma fonte
independente desta (ilícita).
(B) Em regra, não sendo possível o exame de corpo de delito, por
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta.
(C) Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o
reconhecimento de pessoas ou de objeto, cada uma fará a
prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre
elas.
(D) O cônjuge do acusado, ainda que desquitado, poderá recusarse a depor, salvo quando não for possível, por outro modo,
obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas
circunstâncias.
(E) O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido
à testemunha trazê-lo por escrito ou fazer breves consultas a
apontamentos.

60. A competência pode ser definida como o conjunto de regras
que asseguram a eficácia da garantia da jurisdição e,
especialmente, do juiz natural. Sobre os temas destacam-se as
regras previstas no texto constitucional e no Código de Processo
Penal.
De acordo com esses diplomas, bem como com a posição da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a
afirmativa correta.
(A) A competência será determinada pela conexão quando duas
ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração.
(B) A competência do Júri prevalece sobre o foro por
prerrogativa de função fixado exclusivamente na Constituição
Estadual.
(C) A competência será determinada, via de regra, pelo lugar em
que for iniciada a prática da infração penal. No caso de
tentativa, relevante será o lugar em que for praticado o
último ato de execução.
(D) Não sendo conhecido o local da infração, a competência será
determinada pelo domicílio ou residência do ofendido.
(E) Havendo conexão entre um crime de competência da Justiça
Federal e outro de competência da Justiça Estadual, deverá
ocorrer a cisão dos processos.
61. Criada com o objetivo de coibir de forma mais rigorosa a
violência cometida contra a mulher em seu ambiente doméstico,
familiar e afetivo, a Lei Maria da Penha foi amplamente aceita
pela sociedade, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a
sua constitucionalidade.
Com relação ao tema, assinale a afirmativa incorreta.
(A) a violência física e o comportamento violento do agente que
cause dando emocional e diminuição da autoestima da vítima
são formas de violência doméstica e familiar.
(B) As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas
pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido
da ofendida.
(C) Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra
a mulher, o juiz poderá determinar que o agressor seja
afastado do lar, bem como fixar alimentos provisionais ou
provisórios.
(D) Segundo a jurisprudência majoritária dos Tribunais
Superiores, tratando-se de agressão entre cunhadas que
residem na mesma casa, a competência para o julgamento
respectivo é da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra
a mulher.
(E) Segundo a jurisprudência majoritária dos Tribunais
Superiores, não é cabível a suspensão do processo quando
incidente a Lei n. 11.340/2006.
62. Com relação às causas de exclusão de ilicitude, assinale a
afirmativa correta.
(A) O inimputável por não ter consciência de seu agir, não pode
alegar legítima defesa.
(B) Aquele que anteriormente provocou o agressor, não pode
alegar legítima defesa.
(C) O agente que culposamente criou a situação de perigo, não
pode alegar ter atuado em estado de necessidade para se
livrar daquela situação perigosa.
(D) Aplicada a teoria da tipicidade conglobante, houve o
esvaziamento de todas as causas de exclusão de ilicitude.
(E) Aquele que mata um cachorro que o atacava por ordem de
terceira pessoa, pode alegar a presença da excludente da
legítima defesa.
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63. Com relação à causa de extinção da punibilidade pela

prescrição, assinale a afirmativa correta.
(A) Oferecida a denúncia ou a queixa, o prazo prescricional é
interrompido.
(B) A reincidência aumenta em 1/3 o prazo da prescrição.
(C) A publicação da sentença condenatória interrompe o prazo
da prescrição para todos os acusados, inclusive para aqueles
que foram absolvidos e o Ministério Público apelou.
(D) Estando o acusado preso preventivamente, não há que se
falar em prescrição da pretensão punitiva.
(E) Segundo o entendimento majoritário dos Tribunais
Superiores, com o advento da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do
Idoso), incide a regra do Art. 115 do Código Penal (redução do
prazo prescricional de metade) quando o acusado possui 60
anos quando da sentença.

64. Para que haja relevância penal a conduta típica deve ser

exteriorizada seja de ordem comissiva seja de ordem omissiva.
Com outras palavras, faz-se o que é proibido ou não se faz o que
era devido.
Com relação ao tema, indique a afirmativa correta.
(A) O movimento reflexo, a hipnose e o sonambulismo não
afastam a conduta.
(B) Os crimes omissivos não admitem a forma tentada.
(C) Os crimes omissivos exigem para a sua consumação resultado
naturalístico.
(D) O Art. 13, § 2º, do Código Penal ostenta a natureza de norma
de extensão.
(E) O crime omissivo impróprio não admite participação ou coautoria, sendo caso de autoria colateral quando ambos os
envolvidos tinham o dever de agir.

65. Com relação à aplicação da lei penal, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) A lei mais favorável é de aplicação imediata, inclusive no
período de vacatio.
(B) Havendo decisão transitada em julgado, cabe ao juiz da
execução aplicar a lei mais favorável.
(C) Reconhecida a abolitio criminis, causa de extinção da
punibilidade, os efeitos penais se apagam, permanecendo os
efeitos civis.
(D) A lei intermediária é extrativa.
(E) Normas penais em branco são aquelas em que há
necessidade de complementação por outra norma de mesma
fonte legislativa.
66. Com relação ao concurso de pessoas, assinale a afirmativa

incorreta.
(A) Para a teoria da acessoriedade mínima para que haja
participação punível basta que o autor tenha praticado uma
conduta típica; para a da acessoriedade temperada, adotada
pela maioria da doutrina, basta que a conduta do autor seja
típica e ilícita; para a da acessoriedade máxima se exige que a
conduta do autor seja típica, ilícita e culpável.
(B) Para a doutrina majoritária, se o executor desiste
voluntariamente da consumação do crime ou impede que o
resultado se produza, responderá apenas pelos atos já
praticados, beneficiando-se dessa circunstância os vários
partícipes, nos termos dos artigos 15 e 29 do Código Penal.
(C) São requisitos para o concurso de pessoas: pluralidade de
agentes e de condutas; relevância causal de cada conduta;
liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração
penal.
(D) É possível a participação em delitos de mão própria.
(E) Demonstrado que um dos concorrentes quis participar de
crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste com o
aumento de metade, se previsível o resultado mais grave.
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67. Ao ser flagrado com 1 kg. de cocaína, buscando se livrar do
flagrante, Luiz oferece aos policiais R$5.000,00. Os policiais
fingiram aceitar a oferta, tendo Luiz ligado para sua esposa e
ordenado que o dinheiro fosse a ele levado imediatamente.
Quando a esposa de Luiz chegou com o dinheiro e fez a entrega
aos policiais, ambos foram presos e conduzidos à delegacia para a
lavratura do auto de prisão em flagrante. Ficou apurado que
Maria, esposa de Luiz, desconhecia que seu marido era traficante,
apesar de saber que o dinheiro por ela levado seria para evitar a
prisão em flagrante do esposo. Promova a capitulação respectiva.
(A) Luiz deverá responder pela prática dos injustos dos artigos
33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação para o
tráfico), e 333 (corrupção ativa) do Código Penal, em
concurso material, e Maria pela prática do injusto do Art. 333
do Código Penal.
(B) Luiz deverá responder pela prática dos injustos dos artigos 33
da Lei n. 11.343/06 e 333 do Código Penal, em concurso
material, e Maria pela prática do injusto do Art. 333 do
Código Penal.
(C) Luiz deverá responder pela prática dos injustos dos artigos 33
da Lei n. 11.343/06 e 333 do Código Penal, em concurso
material, e Maria pela prática do injusto do Art. 348
(favorecimento pessoal) do Código Penal.
(D) Luiz deverá responder pela prática dos injustos dos artigos 33
da Lei n. 11.343/06 e 333 do Código Penal, em concurso
material, e Maria não praticou qualquer fato típico.
(E) Luiz deverá responder pela prática dos injustos dos artigos 33
e 35 da Lei n. 11.343/06 e 333 do Código Penal, em concurso
material, e Maria pela prática do injusto do Art. 348 do
Código Penal.
68. O advogado Juarez, que se encontrava suspenso pela OAB
em razão de diversas reclamações de clientes, contrata novo
serviço profissional para dar início à ação cível respectiva,
recebendo certa importância em dinheiro como honorários e
para pagar as despesas processuais respectivas. Depois de vários
meses sem dar qualquer noticia ao cliente, este descobre que o
profissional nunca deu início à ação respectiva, tendo ficado com
a quantia que se recusa a devolver.
Efetuado o registro próprio, Juarez deve responder
(A) pelo crime de apropriação indébita (Art. 168 CP), tendo em
tese direito à suspensão do processo.
(B) pelo crime de estelionato (Art. 171 CP), tendo em tese direito
à suspensão do processo.
(C) pelo crime de apropriação indébita majorada (Art. 168, § 1º
CP), com direito à suspensão do processo.
(D) pelo crime de apropriação indébita majorada (artigo 168 § 1º
CP), sem direito à suspensão do processo.
(E) pelo crime de estelionato (Art. 171 CP), sem direito à
suspensão do processo.
69. Após com animus necandi esfaquear por diversas vezes seu
vizinho somente pelo fato dele ter vibrado com o gol do seu time
de coração, JULIANO se arrepende e leva a vítima para o hospital
sendo a mesma salva por força do atendimento médico realizado.
Todavia, em razão das lesões causadas, a vítima ficou
impossibilitada de exercer suas ocupações habituais por 40 dias,
o que foi reconhecido por laudo médico complementar.
Diante deste quadro, Juliano deverá
(A) responder por tentativa de homicídio simples.
(B) responder por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo
fútil.
(C) responder por lesão corporal de natureza grave.
(D) responder por lesão corporal simples.
(E) ser absolvido, por ter desistido de prosseguir no crime.
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70. Acerca da teoria da pena, indique a afirmativa incorreta.
(A) A pena deve ser aplicada em três etapas: no primeiro
momento, é fixada a pena base com observância das
circunstâncias judiciais; na segunda fase, observa-se as
agravantes e as atenuantes; na terceira fase, o juiz observa as
qualificadoras, causas de aumento e de diminuição de pena
previstas na parte especial e geral do CP.
(B) Nos crimes da lei de tóxicos, a quantidade e qualidade do
entorpecente devem ser consideradas na primeira fase.
(C) O regime de pena deve ser fixado com observância dos
artigos 33 e 59 do Código Penal, não autorizando regime mais
grave do que o permitido pela pena aplicada a opinião do
julgador acerca da gravidade do delito.
(D) Segundo jurisprudência majoritária dos tribunais superiores,
a pena intermediária não pode ficar abaixo do mínimo
cominado no tipo respectivo.
(E) Ainda que o tráfico seja considerado crime assemelhado aos
hediondos, aplicado o redutor do § 4º do Artigo 33 da Lei n.
11.343/06, em tese, é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
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Prova Escrita Discursiva
Redação

Observe a charge abaixo.

A charge acima mostra implicitamente uma crítica ao posicionamento do policial na sociedade, mostrando violência desnecessária,
sobretudo em áreas de população mais carente. Outras críticas aparecem diariamente nos vários meios de comunicação e ainda que
nem todas elas sejam válidas, o que você acha que pode ser feito para que a imagem do policial na sociedade se torne mais positiva?
Diga o que pensa a respeito da atitude ideal do policial em seu difícil trabalho, em um texto de, no máximo, 30 linhas, em linguagem
culta, dando especial atenção aos argumentos apresentados na defesa de suas opiniões.

Atenção!
A folha a seguir deve ser usada como rascunho.
A seguir, transcreva seu texto no local apropriado da folha de texto definitivo, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido.
Utilize o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 30 (trinta) linhas para transcrever seu texto.
Na folha de texto definitivo não se identifique, pois isso pode anular sua prova.
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