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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: CDC = Código de Defesa do Consumidor; CF = Constituição Federal de 1988; CPP = Código de Processo Penal;
CTB = Código de Trânsito Brasileiro; DF = Distrito Federal; MP = Ministério Público; STF = Supremo Tribunal Federal;
STJ = Superior Tribunal de Justiça.
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Em 1964, o cineasta Stanley Kubrick lançava o filme Dr. Strangelove. Nele, um oficial norte-americano ordena um
bombardeio nuclear à União Soviética e comete suicídio em seguida, levando consigo o código para cancelar o bombardeio.
O presidente norte-americano busca o governo soviético na esperança de convencê-lo de que o evento foi um acidente e, por isso,
não deveria haver retaliação. É, então, informado de que os soviéticos implementaram uma arma de fim do mundo (uma rede de
bombas nucleares subterrâneas), que funcionaria automaticamente quando o país fosse atacado ou quando alguém tentasse
desacioná-la. O Dr. Strangelove, estrategista do presidente, aponta uma falha: se os soviéticos dispunham de tal arma, por que
a guardavam em segredo? Por que não contar ao mundo? A resposta do inimigo: a máquina seria anunciada na reunião do partido
na segunda-feira seguinte.
Pode-se analisar a situação criada no filme sob a ótica da Teoria dos Jogos: uma bomba nuclear é lançada pelo país
A ao país B. A política de B consiste em revidar qualquer ataque com todo o seu arsenal, o qual pode destruir a vida no planeta,
caso o país seja atacado. O raciocínio que leva B a adotar tal política é bastante simples: até o país mais fraco do mundo está
seguro se criar uma máquina de destruição do mundo, ou seja, ao ter sua sobrevivência seriamente ameaçada, o país destrói o
mundo inteiro (ou, em seu modo menos drástico, apenas os invasores). Ao elevar os custos para o país invasor, o detentor dessa
arma garante sua segurança. O problema é que de nada adianta um país possuir tal arma em segredo. Seus inimigos devem saber
de sua existência e acreditar na sua disposição de usá-la. O poder da máquina do fim do mundo está mais na intimidação do que
em seu uso.
O conflito nuclear fornece um exemplo de uma das conclusões mais surpreendentes a que se chega com a Teoria dos
Jogos. O economista Thomas Schelling percebeu que, apesar de o sucesso geralmente ser atribuído a maior inteligência,
planejamento, racionalidade, entre outras características que retratam o vencedor como superior ao vencido, o que ocorre, muitas
vezes, é justamente o oposto. Até mesmo o poder de um jogador, considerado, no senso comum, como uma vantagem, pode atuar
contra seu detentor.
Schelling denominou brinkmanship (de brink, extremo) a estratégia de deliberadamente levar uma situação às suas
consequências extremas.
Um exemplo usado por Schelling é o bem conhecido jogo do frango, que consiste em dois indivíduos acelerarem seus
carros na direção um do outro em rota de colisão; o primeiro a virar o volante e sair da pista é o perdedor.
Se ambos forem reto, os dois jogadores pagam o preço mais alto com sua vida. No caso de os dois desviarem, o jogo
termina em empate. Se um desviar e o outro for reto, o primeiro será o frango, e o segundo, o vencedor. Schelling propôs que um
participante desse jogo retire o volante de seu carro e o atire para fora, fazendo questão de mostrá-lo a todas as pessoas presentes.
Ao outro jogador caberia a decisão de desistir ou causar uma catástrofe. Um jogador racional optaria pelo que lhe causasse menos
perdas, sempre perdendo o jogo.
Fabio Zugman.Teoria dos jogos. Internet: <www.iced.org.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

Com base no texto, assinale a opção correta.
A A leitura do final do 1. parágrafo (R.7-8) permite inferir-se que
“A resposta do inimigo” não foi dada em uma segunda-feira.
B A expressão “à União Soviética” (R.2) é complemento da forma
verbal “ordena” (R.1).
C Acrescentando-se de que imediatamente após a conjunção “e”
(R.3), o significado do período correspondente não seria
alterado.
D A expressão “por isso” (R.3) foi empregada com o sentido
concessivo.
E Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir
“convencê-lo de que” (R.3) por convencer-lhe que.
o

Na linha 4, o verbo implementar, na forma verbal
“implementaram”, está sendo usado no sentido de

A suprir de implementos.
B solucionar.
C demarcar.
D distribuir estruturas em determinada área.
E desenvolver ou produzir.
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QUESTÃO 3

Texto para as questões de 7 a 11

O jargão

Assinale a opção correta com relação às ideias do texto e às palavras
e expressões nele empregadas.
A Se o trecho “não deveria haver retaliação” (R.4) estivesse
flexionado no plural, a forma verbal “deveria” teria de ser
substituída por deveriam.
B O período “É então (...) desacioná-la” (R.4-6) esclarece que a
informação dada ao presidente norte-americano era falsa.
C Nas linhas 5 e 6, as orações introduzidas por “quando” permitem
uma leitura em que são interpretadas como condição para que a
“arma de fim do mundo” (R.4) funcione automaticamente.
D No texto, não há como se identificar o sujeito da oração “Por
que não contar ao mundo?” (R.7).
E O complemento da palavra “inimigo” (R.7) está subentendido,
artifício que evidencia que o autor do texto assumiu a
perspectiva norte-americana segunda a qual a União Soviética é
inimiga.
QUESTÃO 4

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, assinale a
opção correta.
A No trecho “lançada pelo país A ao país B” (R.9-10), a
substituição de “ao” por no altera o significado do texto, mas
não a sua correção gramatical.
B O trecho “adotar tal política” (R.11) tem, no texto, o sentido de
“destruir a vida no planeta” (R.10).
C Os “custos” a que o narrador se refere na linha 13 são os de se
construir “uma arma de fim do mundo” (R.4).
D No trecho “denominou brinkmanship (de brink, extremo) a
estratégia” (R.22), o “a” deveria levar a marca gráfica de crase.
E A pontuação do texto permaneceria correta se, no trecho “o
primeiro a virar o volante e sair da pista é o perdedor” (R.25),
fosse inserida uma vírgula logo após a palavra “pista”.
QUESTÃO 5

O sentido geral do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos
caso se substituísse a expressão “no senso comum” (R.20) por
A
B
C
D
E

geralmente.
apressadamente.
aproximadamente.
erroneamente.
precipuamente.
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QUESTÃO 6

Com base no texto, assinale a opção correta.
A Infere-se da leitura do texto que os soviéticos estavam a ponto de
disparar a “arma de fim do mundo”.
B As expressões o primeiro a virar o volante e sair da pista
perde e quem virar o volante e sair da pista perde
estabeleceriam a mesma regra descrita no penúltimo parágrafo
do texto para determinar o resultado do jogo do frango.
C Conclui-se da leitura do texto que, em 1964, a capacidade
nuclear da União Soviética era menor do que a norte-americana.
D De acordo com a teoria de Schelling, a situação narrada no filme
terminaria com a derrota soviética, se o governo daquele país se
comportasse como um ser racional.
E Segundo o texto, um oficial norte-americano propôs o emprego
da estratégia denominada brinkmanship para desmoralizar
politicamente o governo da União Soviética.

46

49

Nenhuma figura é tão fascinante quanto o Falso
Entendido. É o cara que não sabe nada de nada, mas sabe
o jargão. E passa por autoridade no assunto. Um
refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe
nem o jargão. Mas inventa.
— Ó Matias, você, que entende de mercado de
capitais...
— Nem tanto, nem tanto...
(Uma das características do Falso Entendido é
a falsa modéstia.)
— Você, no momento, aconselharia que tipo de
aplicação?
— Bom. Depende do yield pretendido, do
throwback e do ciclo refratário. Na faixa de papéis top
market — ou o que nós chamamos de topi-marque —, o
throwback recai sobre o repasse e não sobre o release,
entende?
— Francamente, não.
Aí o Falso Entendido sorri com tristeza e abre
os braços como quem diz: “É difícil conversar com
leigos...”.
Uma variação do Falso Entendido é o sujeito
que sempre parece saber mais do que ele pode dizer. A
conversa é sobre política, os boatos cruzam os ares, mas
ele mantém um discreto silêncio. Até que alguém pede a
sua opinião e ele pensa muito antes de se decidir a
responder:
— Há muito mais coisa por trás disso do que
vocês pensam...
Ou então, e esta é mortal:
— Não é tão simples assim...
Faz-se aquele silêncio que precede as grandes
revelações, mas o falso informado não diz nada. Fica
subentendido que ele está protegendo as suas fontes em
Brasília.
E há o Falso que interpreta. Para ele, tudo o que
acontece deve ser posto na perspectiva de vastas
transformações históricas que só ele está sacando.
— O avanço do socialismo na Europa ocorre
em proporção direta ao declínio no uso de gordura
animal nos países do Mercado Comum. Só não vê quem
não quer.
E, se alguém quer mais detalhes sobre a sua
insólita teoria, ele vê a pergunta como manifestação de
uma hostilidade bastante significativa a interpretações
não ortodoxas, e passa a interpretar os motivos de quem
o questiona, invocando a Igreja medieval, os grandes
hereges da história, e vocês sabiam que toda a Reforma
se explica a partir da prisão de ventre de Lutero?
Luis Fernando Verissimo. As mentiras que os homens
contam. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000 (com adaptações).

QUESTÃO 7

A coerência e o sentido do texto seriam alterados caso a
expressão “nada de nada” (R.2) fosse substituída por
A
B
C
D
E

nada sobre coisa alguma.
coisa alguma sobre coisa alguma.
absolutamente nada.
alguma coisa sobre nada.
nada sobre nada.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 11

Com base no texto, julgue os itens a seguir.

Com base no texto, julgue os itens abaixo.

A substituição de “nem” (R.5) por sequer não altera
essencialmente o significado do texto nem prejudica a sua
correção gramatical.
II A oração “que entende de mercado de capitais...” (R.6-7) é uma
oração restritiva e restringe a referência de “Matias” (R.6).
III No texto, o sentido de “Francamente, não” (R.18) é o mesmo de
Não entendo de maneira franca.
IV A expressão “ciclo refratário” (R.14) é um exemplo de nonsense
usado pelo “Falso Entendido”.
V Pela leitura de “É difícil conversar com leigos” (R.20-21),
conclui-se que o “Falso Entendido” (R.9) não se considera um
leigo.

I

I

A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D
E

1.
2.
3.
4.
5.

QUESTÃO 9

Assinale a opção em que a reescritura proposta mantém o sentido e
a correção gramatical do período “A conversa é sobre política, os
boatos cruzam os ares, mas ele mantém um discreto
silêncio” (R.23-25).
A Embora a conversa é sobre política e os boatos cruzam os ares,
ele mantém um discreto silêncio.
B A conversa é sobre política e os boatos cruzam os ares, apesar de
ele manter um discreto silêncio.
C A conversa é sobre política mas ele mantém um discreto
silêncio, embora os boatos cruzam os ares.
D A conversa é sobre política e, embora ele mantenha um discreto
silêncio, os boatos cruzam os ares.
E Apesar de a conversa ser sobre política e de os boatos cruzarem
os ares, ele mantém um discreto silêncio.
QUESTÃO 10

Com base no período “Fica subentendido que ele está
protegendo as suas fontes em Brasília” (R.33-35),
conclui-se que o “falso informado” (R.33) em questão foi
instado a emitir uma opinião sobre a política brasiliense.
II Não há elementos no texto, para além daqueles
apresentados pelo “Falso que interpreta” (R.36), que
corroborem a ideia de que o socialismo avança na
Europa.
III Segundo o que defende o “Falso que interpreta” (R.36),
se o uso de gordura animal nos países do Mercado
Comum Europeu diminui, o socialismo avança na
Europa.
IV A palavra “insólita” (R.44) tem o sentido de normal ou
comum.
V A pergunta expressa nas linhas 48 e 49 pressupõe que o
narrador do texto acredita que toda a Reforma se explica
a partir da prisão de ventre de Lutero.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.
Texto para as questões de 12 a 15
1

4

7

10

13

Com base no texto, assinale a opção correta.
A A supressão do “se” em “antes de se decidir a responder”
(R.26-27) preservaria a correção gramatical e o significado do
período.
B No trecho “Há muito mais coisa por trás disso” (R.28), se a
palavra “coisa” estivesse no plural e o verbo haver estivesse no
pretérito imperfeito, seria necessário reescrevê-lo da seguinte
forma: Haviam muito mais coisas por trás disso.
C Caso o autor do texto tivesse usado o ponto final no lugar das
reticências em “— Não é tão simples assim...” (R.31), o efeito
conseguido seria diferente do criado por estas.
D O “falso informado” (R.33) é um subtipo ou uma variação do
“Falso Entendido” (R.1-2).
E Seria mais adequado ao texto substituir a expressão “sacando”
(R.38) por um sinônimo como esperando.

16

O poema nasce do espanto, e o espanto decorre
do incompreensível. Vou contar uma história: um dia,
estava vendo televisão e o telefone tocou. Mal me ergui
para atendê-lo, o fêmur de uma das minhas pernas roçou
o osso da bacia. Algo do tipo já acontecera antes? Com
certeza. Entretanto, naquela ocasião, o atrito dos ossos
me espantou. Uma ocorrência explicável, de súbito,
ganhou contornos inexplicáveis. Quer dizer que sou
osso? — refleti, surpreso. Eu sou osso? Osso pergunta?
A parte que em mim pergunta é igualmente osso? Na
tentativa de elucidar os questionamentos despertados
pelo espanto, eclode um poema. Entende agora por que
demoro 10, 12 anos para lançar um novo livro de poesia?
Porque preciso do espanto. Não determino o instante de
escrever: hoje vou sentar e redigir um poema. A poesia
está além de minha vontade. Por isso, quando me
indagam se sou Ferreira Gullar, respondo: às vezes.
Ferreira Gullar. Bravo, mar./2009 (com adaptações).

QUESTÃO 12

O sentido geral do texto estaria preservado se, em lugar de
“um dia, estava vendo televisão e o telefone tocou” (R.2-3),
estivesse
A
B
C
D
E

certo dia, enquanto o telefone tocava, eu via televisão.
um dia, quando o telefone tocava, eu via televisão.
um dia, quando eu estava vendo televisão, o telefone
tocou.
um dia, o telefone tocou e eu vi televisão.
eu estava vendo televisão; certo dia, o telefone tocou.
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QUESTÃO 13

Assinale a opção correta a respeito do texto.

QUESTÃO 16

A Internet consiste em um conjunto de computadores, recursos e
dispositivos interligados por meio de uma série de tecnologias e

A Pelo desenvolvimento do texto, depreende-se que, segundo
Ferreira Gullar, o poema tem origem no desconhecido.

protocolos. Na Internet, utiliza-se uma pilha de protocolos
denominada

B Infere-se do texto que um atrito de ossos como o descrito nas
linhas de 3 a 7 já havia causado espanto a Ferreira Gullar
antes.
C Infere-se do texto que, para Ferreira Gullar, aquilo que,
usualmente, é denominado espiritual se reduz ao plano
material.
D Segundo o texto, Ferreira Gullar só experimenta o espanto
poético a cada 10 ou 12 anos.
E Está explícito no texto que Ferreira Gullar é um nome
fictício.

A OSI.
B ADSL.
C TCP/IP.
D HTTP.
E SMTP.
QUESTÃO 17

Entre os dispositivos de entrada de dados em informática,
incluem-se

QUESTÃO 14

Com relação às estruturas linguísticas e às ideias do texto,

A o teclado e o mouse.

assinale a opção correta.

B o mouse e a memória ROM.

A No trecho “Mal me ergui para atendê-lo,” (R.3-4), o autor
informa que se ergueu incorretamente.
B Em “Uma ocorrência explicável, de súbito, ganhou
contornos inexplicáveis” (R.7-8), a expressão “de súbito”

C o teclado e a impressora.
D o monitor e a impressora.
E a impressora e o mouse.
QUESTÃO 18

modifica o adjetivo “explicável”.
C De acordo com o texto, são afirmativas as respostas para
todas as perguntas contidas em “Quer dizer que sou osso?

O sistema operacional Linux não é

(...). Eu sou osso? Osso pergunta? A parte que em mim

A capaz de dar suporte a diversos tipos de sistema de arquivos.

pergunta é igualmente osso?” (R.8-10).

B um sistema monousuário.

D Infere-se do texto que o episódio do atrito dos ossos (R.3-5)
tornou-se deflagrador de um processo poético.
E O trecho “Não determino o instante de escrever: hoje vou
sentar e redigir um poema” (R.14-15) contradiz o argumento

C um sistema multitarefa.
D capaz de ser compilado de acordo com a necessidade do
usuário.
E capaz de suportar diversos módulos de dispositivos externos.

de Ferreira Gullar de que a poesia está além de sua vontade
(R.15-16).
QUESTÃO 15

QUESTÃO 19

O envio e o recebimento de mensagens de correio eletrônico
contendo documentos e imagens anexos podem ser realizados por

Assinale a opção que apresenta um título que melhor resume o
tópico desenvolvido no texto.
A Como extrair do cotidiano um episódio surpreendente

meio do software
A Microsoft Publisher.

B O óbvio nunca é óbvio

B Hyper Terminal.

C O indivíduo são indivíduos

C Skype.

D Poesia não é inspiração

D Adobe Acrobat.

E A poesia surge do espanto

E Microsoft Outlook.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Google é um serviço que permite a realização de buscas
avançadas por meio da combinação de resultados ou da inclusão
de palavras-chave. A busca por uma expressão inteira, por
exemplo, delegado de polícia, no Google pode ser feita a partir
da digitação do trecho
A (delegado de polícia)
B {delegado de polícia}
C \*delegado de polícia*/
D “delegado de polícia”
E _delegado_de_polícia
Texto para as questões de 21 a 23
O rápido aumento das temperaturas no mundo deverá ter
um efeito devastador sobre os cultivos agrícolas nas zonas
tropicais e subtropicais até o fim deste século. Estudo recente
alerta que, se não houver uma adaptação ao novo clima, metade
da população mundial sofrerá com a escassez de alimentos em
2100. Produtos primários, como o milho e o trigo, por exemplo,
poderão sofrer reduções de 20% a 40%. As populações dessas
regiões estão entre as mais pobres do mundo e as que apresentam
um crescimento demográfico significativo. Calcula-se que 3
bilhões de pessoas vivam nessas zonas.
O Globo, 9/1/2009, p. 32 (com adaptações).

QUESTÃO 21

O aumento das temperaturas médias, cujos efeitos danosos à vida
no planeta são apontados por cientistas, decorre de fenômeno
denominado
A combustão espontânea.
B calota polar.
C irrigação artificial.
D explosão estelar.
E aquecimento global.
QUESTÃO 22

As medidas que estão sendo tomadas, em várias partes do mundo,
para enfrentar o desafio da preservação ambiental não incluem
A o incentivo à utilização de carros elétricos, como ocorre em
Londres.
B o estímulo ao uso de bicicletas em áreas urbanas, como
acontece em Paris.
C a ampliação das áreas destinadas à circulação de pedestres
em detrimento dos carros.
D a multiplicação das usinas termelétricas movidas a carvão ou
a óleo combustível.
E a produção de energia com o maior aproveitamento da
energia solar e eólica.

Considerando informações contidas no texto e aspectos marcantes
do mundo contemporâneo, assinale a opção correta.
A A estagnação do crescimento da população mundial
transformou-se em problema que preocupa governos e
instituições multilaterais como a Organização das Nações
Unidas.
B Em geral, como sugere o texto, o expressivo crescimento
populacional restringe-se às regiões economicamente mais
poderosas.
C O Brasil está situado nas áreas geográficas citadas no texto
como propensas a sofrer problemas nas atividades agrícolas.
D Se corretas as previsões do texto, o Brasil deverá repensar
seu programa de produção de álcool combustível, que é
derivado do milho.
E Conflitos constantes no Oriente Médio levaram a economia
mundial a reduzir sensivelmente sua dependência de
petróleo.
QUESTÃO 24

Uma série de inspeções feitas pelo Conselho Nacional
de Justiça em presídios de quatro estados constatou que mil
detentos, mesmo após terem cumprido pena, continuavam atrás
das grades. No grupo, também havia presos em flagrante já com
direito à liberdade. Outros condenados estavam sendo privados
de benefícios aos quais tinham direito. Sem advogado particular
ou defensor público designado para suas causas, esses detentos
acabaram esquecidos nas celas.
O Globo, 4/1/2009, p. 3 (com adaptações).

Os benefícios que normalmente se aplicariam aos detentos, mas
aos quais estes não tiveram acesso, conforme o texto, não
incluem a
A
B
C
D
E

anulação da pena condenatória.
permissão para o trabalho externo.
transferência para o regime semiaberto.
obtenção de livramento condicional.
expedição de alvará de soltura.

QUESTÃO 25

A revolução comemora 50 anos premida por desafios
econômicos e políticos, de cujas soluções depende sua
sobrevivência quando terá desaparecido a veterana geração
histórica de jovens barbudos que, em 1959, tinham como eixo
alcançar a unidade, uma tarefa imprescindível na época.
Jornal do Brasil, 1.º/1/2009, p. A18 (com adaptações).

Assinale a opção que identifica o país e a liderança aos quais o
texto acima se reporta.
A
B
C
D
E

Vietnã – Ho Chi Min e Giap
Cuba – Fidel Castro e Che Guevara
Rússia – Lênin e Stálin
China – Mao Tsé-tung e Deng Xiaoping
Brasil – Getúlio Vargas e João Goulart
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Textos para as questões de 26 a 28
Números fechados de 2008 mostram que, no ano
passado, 2,6 milhões de pessoas nos Estados Unidos da
América (EUA) perderam seus empregos. Na comparação
com a população economicamente ativa do país, é a pior
taxa desde 1982. Em novembro e dezembro, houve mais de
1,1 milhão de vagas cortadas. A taxa de desemprego subiu
de 6,8% para 7,2% no mês passado, a mais alta em 16 anos.
O número de desempregados nos EUA supera os
11 milhões, com perdas fortes em praticamente todos os
setores. Os dados aumentam a pressão sobre o recémempossado presidente Barack Obama. Estudo mostra que o
desemprego de imigrantes latinos nos EUA cresceu quase o
dobro do aumento da taxa entre os não-latinos.
Folha de S.Paulo, 10/1/2009, capa (com adaptações).

A piora na crise econômica levou o Brasil a
registrar em dezembro o pior resultado para o emprego com
carteira assinada em 10 anos. O Ministério do Trabalho e
Emprego revelou que foram fechados 654.946 postos de
trabalho em dezembro, o pior resultado desde 1992.
Jornal do Brasil, 20/1/2009, p. A21 (com adaptações).

QUESTÃO 28

Em meio à impressionante expectativa positiva, em seu país e no
exterior, Barack Obama tomou posse em janeiro de 2009 como o 44.º
presidente dos EUA. Muito desse sentimento se deve ao ineditismo que
envolve sua eleição, como o fato de ser o primeiro presidente norteamericano
A
B
C
D
E

filho de pais estrangeiros e que tem o inglês como segunda língua.
recrutado fora da elite política do país e avesso ao bipartidarismo
vigente.
a ter uma mulher, Hillary Clinton, como companheira de chapa.
negro, a coroar a luta pela igualdade racial empunhada por Martin
Luther King.
mestiço, imigrante, católico e neófito em campanhas eleitorais.

Texto para as questões 29 e 30
Os países do Oriente Médio são construções políticas
artificiais, impostas. A herança colonial deu lugar a um equilíbrio
instável, que, de tempos em tempos, é transmudado em guerras. Não
sou otimista. Gaza poderá ser vista como escaramuça preparatória de
um grande conflito que está em gestação. Os interesses de Israel e do
Irã não têm denominador comum.
César Benjamin. Gaza pode prenunciar grande conflito.
In: Folha de S.Paulo, 10/1/2009, capa (com adaptações).

QUESTÃO 26

Iniciada nos EUA, a atual crise econômica dissemina-se
mundialmente. Sabe-se que uma das principais razões para
que isso ocorra encontra-se no próprio estágio alcançado
pela economia contemporânea, comumente chamado de
globalização, que tem, entre suas características mais
marcantes,
A a ampliação dos mercados mundiais e a crescente
interdependência entre os atores que nele atuam.
B o enrijecimento do conceito de fronteiras nacionais,
que incentiva as práticas econômicas liberais.
C a ausência de mecanismos de regulação do comércio
internacional, que leva ao rigor protecionista.
D a distribuição mais equânime da riqueza produzida, que
reduz os níveis de pobreza no mundo.
E o desaparecimento gradual da liberdade de circulação
de produtos e de capitais pelos mercados.
QUESTÃO 27

A respeito da atual crise econômica mundial, com base nos
textos acima, assinale a opção correta.
A Embora grave, a crise permanece centrada em alguns
setores da economia.
B Hoje, já existe consenso quanto à dimensão e aos
desdobramentos da crise.
C No Brasil de hoje, o desemprego atinge, sobretudo, a
economia informal.
D Apoiado por George W. Bush, Barack Obama foi eleito
antes que a crise explodisse nos EUA.
E A perda do emprego é a face social dramática das
grandes crises econômicas.

QUESTÃO 29

Reconhecidamente uma das mais — se não a mais — explosivas
regiões do mundo contemporâneo, o Oriente Médio tem, ao lado de
significativas implicações políticas, culturais e religiosas, importância
estratégica para a economia mundial por
A
B
C
D
E

ser a rota natural de comércio entre a África e o continente
americano.
deter boa parte das reservas petrolíferas que impulsionam o
sistema produtivo mundial.
concentrar os grandes contingentes populacionais adeptos da
religião islâmica.
ser o maior mercado consumidor de produtos europeus, japoneses
e norte-americanos.
financiar, quase que integralmente, o atual surto de
desenvolvimento da China.

QUESTÃO 30

A partir da leitura do texto acima e considerando o cenário do Oriente
Médio, assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

A inexistência efetiva de um Estado palestino é vista por muitos
como fator desestabilizante e gerador de crises sucessivas na
região.
A estabilidade política hoje apresentada pelos países do Oriente
Médio decorre do modelo de colonização europeia sobre a região.
Enquanto Israel é uma teocracia, o Irã apresenta-se como Estado
laico desde a vitória da revolução liderada pelo aiatolá Khomeini.
O radical Hamas, que prega a destruição de Israel, chegou ao
poder em Gaza ao impor-se militarmente, sem se sujeitar a
eleições.
O texto sugere que o quadro de guerra que envolve a Faixa de
Gaza esgota-se em si mesmo e deverá ser solucionado em breve.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

A respeito da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio

QUESTÃO 33

Acerca da LOPC/RN e do EPC/RN, assinale a opção correta.

Grande do Norte (LOPC/RN) e do Estatuto da Polícia Civil do
Estado do Rio Grande do Norte (EPC/RN), assinale a opção

A

Considere que um servidor policial estável tenha retornado
ao cargo anteriormente ocupado após invalidada a sua
demissão por decisão judicial, transitada em julgado, com a
reconstituição da respectiva carreira e com o ressarcimento
de todas as vantagens relativas ao cargo, corrigidos os
valores pecuniários de juros e correção monetária. Nesse
caso, ocorreu a denominada recondução.

B

A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado,
sendo asseguradas as promoções a que o servidor policial
faria jus se estivesse na atividade, incluindo a contagem de
tempo de serviço.

C

Na hipótese de estar provido o cargo ao qual foi reintegrado
o servidor policial, o ocupante anterior será aposentado.

D

Caso um servidor policial, aposentado por invalidez, retorne
à atividade, após terem sido declarados, por junta médica
oficial, insubsistentes os motivos da aposentadoria, ocorrerá
a denominada readaptação.

E

Aproveitamento é o retorno à atividade do servidor policial
em disponibilidade no mesmo cargo, independentemente da
existência de vaga.

correta.
A O estágio probatório compreende o período de dois anos de
efetivo exercício, durante o qual são apurados os requisitos
imprescindíveis à permanência do servidor no serviço
público.
B A posse ocorrerá no prazo de trinta dias, contados da
publicação do ato de provimento, prorrogável por igual
período, a requerimento do interessado. Se a posse não
ocorrer nesse prazo, há a caducidade, com a consequente
extinção dos efeitos jurídicos do ato de nomeação.
C Para fins de estágio probatório, não são computados, como
tempo de efetivo exercício, os dias de trânsito.
D Será demitido o servidor que, depois de nomeado e durante
o estágio probatório, omita fato que impossibilitaria sua
matrícula no curso de formação policial.
E Os cargos integrantes da estrutura organizacional da Polícia
Civil são preenchidos, entre outros, por nomeação,
promoção, reversão e remoção.
QUESTÃO 32

Com relação à LOPC/RN e ao EPC/RN, assinale a opção correta.
A Se, no curso de investigação policial, houver indícios de
prática de ilícito penal atribuído a policial civil, a autoridade

QUESTÃO 34

Acerca das responsabilidades, segundo a LOPC/RN e o EPC/RN,
assinale a opção correta.
A

A responsabilidade administrativa decorre de ato ou omissão
constitutiva de transgressão disciplinar. No caso de
absolvição do servidor por sentença criminal transitada em
julgado, que tenha declarado extinta a punibilidade em razão
da prescrição, poderá ser afastada tal responsabilidade.

B

A responsabilidade civil decorre de ato comissivo, doloso ou
culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
Assim, não se atribui responsabilidade ao servidor por atos
decorrentes de omissão.

C

Na hipótese de dano causado a terceiro, após apuração de
sua responsabilidade em processo disciplinar, o servidor
responde perante a fazenda pública em ação regressiva.

D

A responsabilidade penal limita-se aos crimes imputados ao
servidor nessa qualidade e não abrange as contravenções
penais.

E

A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e
contra eles é executada, independentemente do limite do
valor da herança recebida.

competente remeterá, imediatamente, cópia do procedimento
ao corregedor-geral de polícia, que deverá tomar as
providências cabíveis para a instauração do processo
administrativo disciplinar, sob pena de incorrer em crime de
responsabilidade funcional.
B Além das garantias asseguradas pela CF, o policial civil
gozará da prerrogativa de portar arma, salvo na inatividade.
C O delegado de polícia civil só pode ser removido em face da
necessidade do serviço, definida em ato motivado do
delegado-geral de polícia civil, cabendo recurso ao
corregedor-geral de polícia.
D Se o servidor policial civil for designado, de ofício, para
sede de exercício que implique alteração do domicílio legal,
fará jus ao pagamento de diárias.
E Os servidores policiais civis terão direito a férias anuais por
trinta dias corridos, as quais poderão ser fracionadas.
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QUESTÃO 35

De acordo com a LOPC/RN e o EPC/RN, na aplicação de
penalidades em razão de sanções administrativas disciplinares,
as circunstâncias atenuantes não incluem a
A transgressão disciplinar no interesse do serviço, da ordem
ou da segurança pública.

QUESTÃO 39

A existência de órgãos públicos, com estrutura e atribuições
definidas em lei, corresponde a uma necessidade de distribuir
racionalmente as inúmeras e complexas atribuições que se incumbem
ao Estado nos dias de hoje. A existência de uma organização e de
uma distribuição de competências são atualmente inseparáveis da
ideia de pessoas jurídicas estatais.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo. São Paulo:
Atlas, 2008, 21. a ed., p. 481 (com adaptações).

B boa conduta funcional.
C relevância do serviço prestado.
D transgressão disciplinar cometida em defesa de direitos
próprios ou de terceiros.
E transgressão disciplinar cometida para evitar dano maior.

Considerando o texto acima como referência, é correto afirmar que
os órgãos públicos
A

QUESTÃO 36

Em relação às necropsias, assinale a opção incorreta.

B

A Toda necropsia deverá ser realizada após decorridas
seis horas do óbito.

C

B As docimasias são realizadas principalmente nos casos de
infanticídio.

D

C No cadáver, a retirada de sangue da veia femoral é a mais
indicada para pesquisa de ingestão de álcool.
D A lei que dispõe sobre a utilização de tecidos e órgãos
para fins de transplantes exclui óvulos e esperma.
E Na ausência de médicos, a declaração de óbito poderá ser
feita por duas pessoas idôneas.
QUESTÃO 37

E

QUESTÃO 40

O art. 37, caput, reportou de modo expresso à
administração pública apenas cinco princípios. Fácil é ver-se,
entretanto, que inúmeros outros merecem igualmente consagração
constitucional: uns, por constarem expressamente da Lei Maior,
conquanto não mencionados no art. 37, caput; outros, por nele
estarem abrigados logicamente.

Considerando as perícias médico-legais, assinale a opção
correta.
A O corpo de delito só se refere a exame do corpo humano.
B As necropsias não poderão ser realizadas à noite.
C Os laudos poderão ser assinados por um perito apenas.
D O laudo pericial deve ser entregue no prazo de dez dias,
prorrogáveis.
E Autópsia é diferente de necropsia.

Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. São
Paulo: Malheiros, 2008, 25.a ed., p. 378 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta
acerca dos princípios da administração.
A
B

QUESTÃO 38

Considerando as lesões corporais quanto ao seu meio ou
instrumento, assinale a opção correta.
A A faca é um instrumento contundente.
B O soco é um instrumento cortante.

C

D

C A zona de tatuagem acha-se presente nos tiros de curta
distância ou a queima-roupa.
D A rubefação é uma lesão provocada por instrumento
incisivo.
E As lesões contusas e as incisas são provocadas pelo
mesmo instrumento.

superiores são os de direção, controle e comando, mas sujeitos
à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia. Eles
gozam de autonomia administrativa e financeira.
autônomos são originários da Constituição e representativos dos
três poderes do Estado, sem qualquer subordinação hierárquica
ou funcional.
burocráticos são aqueles que estão a cargo de uma só pessoa
física ou de várias pessoas ordenadas verticalmente.
subalternos são órgãos de direção, controle e comando, mas
sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia.
autônomos não gozam de autonomia administrativa nem
financeira.

E

O princípio da indisponibilidade objetiva a igualdade de
tratamento que a administração deve dispensar aos
administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica.
O princípio da continuidade do serviço público tem caráter
absoluto, o que permite a administração, em qualquer hipótese,
utilizar os equipamentos e instalações de empresa que com ela
contrate, para assegurar a continuidade do serviço.
O núcleo do princípio da publicidade é a procura da
economicidade e da produtividade, o que exige a redução dos
desperdícios do dinheiro público, bem como impõe a execução
dos serviços com presteza e rendimento funcional.
O princípio da supremacia do interesse público tem como
objetivo impor ao administrador público não dispensar os
preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta, pois
além de verificar os critérios de conveniência e oportunidade,
deve distinguir o que é honesto do que é desonesto.
Pelo princípio da autotutela, a administração pública controla
seus próprios atos, com a possibilidade de revogar os
inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recursos
ao Poder Judiciário.
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 43

Se o Estado necessita de uma pessoa jurídica para
exercer determinada atividade, ele a coloca no mundo jurídico
e dele a retira quando lhe pareça conveniente ao interesse
coletivo; ele fixa os fins que ela deve perseguir, sem os quais
não se justificaria a sua existência; para obrigá-la a cumprir
seus fins, o Estado exerce sobre ela o controle estabelecido em
lei; e ainda, para que ela atinja seus fins, ele lhe outorga, na
medida do que seja necessário, determinados privilégios
próprios do poder público.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo.
São Paulo: Atlas, 2008, 21.a ed., p. 403 (com adaptações).

A respeito dos servidores públicos, assinale a opção correta à luz da
CF.
A
B

C

Com relação aos órgãos integrantes da administração indireta,
assinale a opção correta.
A A ação popular é cabível contra as entidades da
administração indireta.
B Em relação a mandado de segurança, as autoridades das
fundações públicas de direito público não podem ser tidas
como coatoras.
C No ordenamento jurídico pátrio não se admite empresas
públicas federais com o objetivo de explorar atividade
econômica.
D Sociedade de economia mista não pode ser prestadora de
serviço público.
E Todas as causas envolvendo autarquia federal serão
processadas e julgadas na justiça federal.
QUESTÃO 42

Poderes administrativos é o conjunto de prerrogativas
de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes
administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance
seus fins.
José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administrativo.
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, 20.a ed., p. 44 (com adaptações).

D
E

Mesmo aos servidores que exerçam atividades de risco é vedada
a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão
de aposentadoria.
Extinto o cargo de provimento efetivo por meio de concurso
público, ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável
ocupante desse cargo ficará em disponibilidade, com
remuneração integral, até seu adequado aproveitamento em
outro cargo.
Os requisitos de idade e tempo de contribuição para o regime de
previdência dos servidores públicos de cargos efetivos dos
estados serão reduzidos em cinco anos, para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil, no ensino
fundamental, médio e superior.
O detentor de mandato eletivo é remunerado exclusivamente
por subsídio fixado em parcela única.
Somente a lei pode estabelecer contagem de tempo de
contribuição fictício para o regime de previdência dos
servidores titulares de cargos efetivos da União.

QUESTÃO 44

Com relação aos atos administrativos, assinale a opção correta.
A
B
C

D

E

Com referência à definição acima, assinale a opção correta a
respeito dos atos e poderes administrativos.

Imperatividade é um atributo existente em todos os atos
administrativos.
Motivo é o resultado que a administração quer alcançar com a
prática do ato.
Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve
corresponder a figuras definidas previamente pela lei, aptas a
produzir determinados resultados. Trata-se de decorrência do
princípio da legalidade, que afasta a possibilidade de a
administração praticar atos inominados.
A presunção de legitimidade é o atributo pelo qual o ato
administrativo pode ser posto em execução pela própria
administração pública, sem necessidade de intervenção do
Poder Judiciário.
A competência para a prática de ato administrativo nem sempre
decorre de lei, e não pode ser objeto de delegação ou de
avocação.

QUESTÃO 45

A Nas atividades administrativas, cuja execução estiver
inteiramente definida em lei, à administração caberá
avaliar a conveniência e a oportunidade da conduta.
B Poder regulamentar típico é a atuação administrativa de
complementação de leis, ou atos análogos a elas, tendo,
portanto, caráter derivado.
C Cabe ao Poder Judiciário, com o objetivo de evitar o uso
indevido da discricionariedade, aferir os critérios de
conveniência e oportunidade firmados pela
administração.
D Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
não podem ensejar o controle judiciário da
discricionariedade do ato praticado.
E Não compete ao Poder Judiciário o controle da legalidade
de atos administrativos.

Ainda acerca dos atos administrativos, assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

Há vício de forma quando há omissão ou observância
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à
existência ou seriedade do ato.
Há ilegalidade do objeto quando a matéria de direito em que se
fundamenta o ato é juridicamente inadequada ao resultado
obtido.
Há vício de forma apenas quando há omissão de formalidades
indispensáveis à existência ou seriedade do ato.
Há vício de forma apenas quando há observância incompleta ou
irregular de formalidades indispensáveis à existência ou
seriedade do ato.
Há incompetência quando o agente pratica o ato visando fim
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra
de competência.
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 48

Antônia é prefeita, Mauro é deputado federal e Lúcio é
governador de estado. Todos estão no primeiro mandato, sem
nunca ter ocupado qualquer cargo eletivo anteriormente.
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta
à luz da CF.

Acerca do processo legislativo, à luz da CF, assinale a opção
correta.
A A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à
Câmara dos Deputados, de projeto de lei subscrito por, no
mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos

A Mauro poderá se reeleger para apenas um único período
subsequente.

por cinco estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de

B Mesmo enquanto Antônia estiver ocupando o cargo atual,
seu genro é considerado elegível.

B Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência

C Enquanto Lúcio estiver ocupando o cargo atual, o sobrinho
de sua esposa é considerado inelegível.

contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada

D Nas eleições subsequentes, Mauro poderá candidatar-se ao
cargo de governador de seu estado, sem a necessidade de
renunciar ao cargo que ocupa.
E Para que Antônia candidate-se ao cargo de governadora de
seu estado, ela deverá renunciar ao seu mandato até seis
meses antes da data prevista para a posse no novo cargo.

cada um deles.

de medida provisória que, no prazo de quarenta e cinco dias,
nas duas Casas do Congresso Nacional.
C As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da
República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso
Nacional. Esta delegação confere plenos poderes ao
presidente, pois a transferência de competência é definitiva.
D Após discussão e aprovação pelo Congresso Nacional, o
presidente da República deve sancionar proposta de emenda

QUESTÃO 47

O princípio geral que norteia a repartição de
competência entre as entidades componentes do Estado federal é
o da predominância do interesse, segundo o qual à União caberão
aquelas matérias e questões de predominante interesse geral,
nacional, ao passo que aos estados tocarão as matérias e assuntos
de predominante interesse regional, e aos municípios concernem
os assuntos de interesse local.
José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo.
São Paulo: Malheiros, 24.ª ed., 2005, p. 478 (com adaptações).

à CF, no prazo de quinze dias, sendo que seu silêncio
importará sanção.
E O projeto de lei ordinária aprovado por uma Casa do
Congresso Nacional será revisto pela outra, em dois turnos
de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação,
se a casa revisora o aprovar, ou arquivado, se a Casa o
rejeitar.
QUESTÃO 49

Considere que o presidente da República do Brasil, no exercício
Com referência ao texto acima e com base na CF, assinale a
opção correta.
A A CF enumerou, expressamente,
administrativas dos estados-membros.

as

de suas funções, venha a cometer infração penal comum. Nesse
caso, à luz da CF, assinale a opção correta.

competências

B Ao DF são atribuídas apenas as competências legislativas
reservadas aos estados.
C A CF conferiu à União diversas competências
administrativas, sendo a sua principal característica a
delegabilidade a outros entes federativos.
D Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e
transporte. Entretanto, diante de interesse local, a União
pode delegar esta competência legislativa, por meio de lei
complementar, a apenas um estado-membro da Federação.
E A CF enumerou as competências administrativas e
legislativas dos municípios.

A O presidente ficará suspenso de suas funções, se oferecida a
denúncia ou queixa-crime pelo Senado Federal.
B Se, decorrido o prazo de cento e vinte dias, o julgamento não
estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, e o
processo será arquivado.
C Enquanto não sobrevier sentença condenatória, o presidente
da República não estará sujeito à prisão.
D Na vigência de seu mandato, o presidente não responderá
pela infração penal cometida.
E O presidente ficará suspenso de suas funções, se recebida a
denúncia ou queixa-crime pelo STJ.
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QUESTÃO 50

QUESTÃO 52

A respeito do Poder Judiciário, assinale a opção correta à
luz da CF.

O artigo 8.º da CF estabelece que é livre a associação profissional ou
sindical. Acerca da liberdade sindical, assinale a opção correta.

A As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF,
nas ações declaratórias de constitucionalidade,
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário,
Poder Legislativo e à administração pública direta e
indireta, em todas as esferas.

A

Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, com exceção das questões judiciais.

B

O aposentado filiado tem direito a votar, mas não de ser votado
nas organizações sindicais.

C

B Compete ao STF julgar, em recurso extraordinário, as
causas decididas em única instância, quando a decisão
recorrida julgar válida lei local contestada em face de
lei federal.

É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do
registro da candidatura a cargo de direção ou representação
sindical e, se eleito, ainda que suplente, até dois anos após o final
do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

D

C Compete ao STJ processar e julgar, originariamente,
nos crimes comuns, os prefeitos municipais.

Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a
sindicato.

E

A lei pode exigir autorização do Estado para a fundação de
sindicato, podendo o poder público intervir na organização
sindical.

D A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados que tem, entre outras funções, a de
regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e
promoção na carreira, funciona junto ao STF.
E Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou
tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três
meses do afastamento do cargo, por aposentadoria ou
exoneração.

QUESTÃO 53

Marcos é brasileiro naturalizado, Norita é japonês residente
no Brasil e Tadeu é brasileiro nato.
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz
da CF.

QUESTÃO 51

No direito brasileiro, como nos sistemas que lhe
são próximos, os direitos fundamentais se definem como
direitos constitucionais. Essa característica da
constitucionalização dos direitos fundamentais traz
consequências de evidente relevo. As normas que os
obrigam impõem-se a todos os poderes constituídos, até ao
poder de reforma da Constituição.
Gilmar Ferreira Mendes, et al. Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Saraiva, 2.a ed., 2008, p. 245 (com adaptações).

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, assinale
a opção correta.

A

Marcos não poderá ocupar o cargo de ministro do STJ.

B

Se Norita residir no Brasil por um ano ininterrupto e não tiver
condenação penal, terá direito a requerer a nacionalidade
brasileira.

C

Tadeu jamais perderá a nacionalidade brasileira.

D

Marcos poderá ocupar o cargo de oficial das Forças Armadas.

E

Tadeu não poderá ser extraditado para outro país.

QUESTÃO 54

Com relação às funções essenciais à justiça, assinale a opção correta
à luz da CF.
A

B Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação
popular.

Uma das garantias do MP é a vitaliciedade, após três anos de
exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial
transitada em julgado.

B

C A impetração de mandado de segurança coletivo por
entidade de classe em favor dos associados depende da
autorização destes.

É vedada à Advocacia-Geral da União atividade de consultoria
jurídica do Poder Executivo.

C

São princípios institucionais do MP a unidade, a indivisibilidade
e a independência funcional.

D É cabível mandado de segurança contra lei em tese,
ainda que produtora de efeitos concretos.

D

Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do regime
democrático.

E Praticado o ato por autoridade no exercício de
competência delegada, contra essa autoridade não cabe
mandado de segurança.

E

É assegurado aos integrantes da Defensoria Pública da União a
garantia da inamovibilidade e o exercício da advocacia fora das
atribuições institucionais.

A Não cabe ação popular para anular ato lesivo ao meio
ambiente.
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QUESTÃO 55

QUESTÃO 57

Sob regime constitucional precedente, mais
precisamente até o advento da CF, as situações de crise
institucional comportavam a adoção de três procedimentos —
medidas de emergência, estado de sítio e estado de emergência —
os quais, afora o estado de sítio, que já existia desde 1891, foram
introduzidos em nosso direito pela Emenda Constitucional
n.º 11/1978, à Constituição de 1967. A CF contempla apenas dois
mecanismos de proteção do regime democrático — o estado de
defesa e o estado de sítio —, institutos que muito embora
ostentem apelidos novos, pouco ou nada diferem daqueles em que
se inspiraram.
Gilmar Ferreira Mendes, et al. Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Saraiva, 2.a ed. 2008, p. 1339-41 (com adaptações).

A respeito do estado de defesa e do estado de sítio, assinale a
opção correta à luz da CF.
A Na vigência do estado de defesa, é vedada a
incomunicabilidade do preso.
B Para preservar, em locais restritos e determinados, a ordem
pública ameaçada por calamidades de grandes proporções na
natureza, o presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
em um primeiro momento, decretar o estado de sítio.
C O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da
República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao
Congresso Nacional autorização para decretar o estado de
defesa nos casos de comoção grave de repercussão nacional.
D Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão
também seus efeitos, inclusive a responsabilidade pelos
ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.
E Em hipótese alguma, na vigência do estado de defesa, a
prisão ou detenção de qualquer pessoa poderá ser superior a
dez dias.
QUESTÃO 56

Em relação à infração penal, assinale a opção correta.
A Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena
de reclusão, de detenção ou prisão simples, quer
isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a
pena de multa.
B Considera-se contravenção penal a infração penal a que a lei
comina pena máxima não superior a dois anos de reclusão.
C No ordenamento jurídico brasileiro, a diferença entre crime
e delito está na gravidade do fato e na pena cominada à
infração penal.
D A infração penal é gênero que abrange como espécies as
contravenções penais e os crimes, sendo estes últimos
também identificados como delitos.
E Os crimes apenados com reclusão se submetem aos regimes
fechado e semi-aberto, enquanto os apenados com detenção
se submetem aos regimes aberto e prisão simples.

Manoel dirigia seu automóvel em velocidade compatível
com a via pública e utilizando as cautelas necessárias quando
atropelou fatalmente um pedestre que, desejando cometer
suicídio, se atirou contra seu veículo.
Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
A Manoel praticou homicídio culposo, uma vez que, ao dirigir
veículo automotor, o condutor assume o risco de produzir o
resultado, nesse caso o atropelamento.
B Manoel praticou lesão corporal seguida de morte, pois, ao
dirigir, assumiu o risco de atropelar alguém, mas, como não
tinha intenção de matar, não responde pelo resultado morte.
C Manoel praticou o crime de auxílio ao suicídio, posto que
contribuiu para a conduta suicida da vítima.
D Manoel não praticou crime, posto que o fato não é típico, já
que não agiu com dolo ou culpa em face da excludente de
ilicitude.
E Manoel não praticou crime, na medida em que não houve
previsibilidade na conduta da vítima.
QUESTÃO 58

Marco e Matias pescavam juntos em alto-mar quando
sofreram naufrágio. Como não sabiam nadar bem, disputaram a
única tábua que restou do barco, ficando Matias, por fim, com a
tábua, o que permitiu o seu resgate com vida após ficar dois dias
à deriva. O cadáver de Marco foi encontrado uma semana depois.
A conduta de Matias, nessa situação, caracteriza
A
B
C
D
E

estado de necessidade.
estrito cumprimento do dever legal.
legítima defesa própria.
exercício regular de direito.
homicídio culposo.

QUESTÃO 59

Acerca dos sujeitos ativo e passivo, assinale a opção correta.
A Nos crimes contra a vida, tanto o sujeito ativo quanto o
sujeito passivo podem ser qualquer pessoa, não exigem
qualidade especial do sujeito.
B No que se refere a autoria, o sujeito ativo do crime de
concussão pode ser tanto o funcionário público quanto o
particular.
C No crime de estupro, somente o homem pode ser sujeito
ativo, enquanto o homem e a mulher podem ser sujeitos
passivos.
D No crime de atentado violento ao pudor, tanto o homem
quanto a mulher podem ser sujeitos ativo e passivo.
E O crime de uso de documento falso é de mão própria, vez
que somente o falsificador pode praticá-lo.
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QUESTÃO 60

Nos crimes contra a liberdade sexual, a lei presume a violência se

QUESTÃO 63

Nilo, do interior da penitenciária em que se encontra preso, ligou
para Cátia e exigiu que a mesma comprasse determinada

A na data do fato a vítima possuía 14 anos de idade e consentiu
na relação sexual.
B na data do fato a vítima possuía 17 anos de idade e a relação
sexual não foi consentida.

quantidade de cartões para telefone celular sob pena de que se
não o fizesse, mandaria matar seus filhos. Intimidada e com
receio de que as ameaças se concretizassem, Cátia cumpriu a
exigência. Na situação apresentada, Nilo praticou o crime de

C a vítima possui perturbação mental, sendo irrelevante se o
autor do crime conhecia essa circunstância.
D na data do fato, a vítima era maior de 18 anos de idade e não
pôde oferecer resistência porque estava anestesiada.
E na data do fato, a vítima possui 18 anos de idade e o autor do
crime era seu padrasto.
QUESTÃO 61

Acerca dos crimes contra os costumes, assinale a opção correta.

A roubo.
B furto.
C extorsão.
D apropriação indébita.
E estelionato.
QUESTÃO 64

A pessoa que, ao comparecer no cartório competente, omite o
A A mulher que mantém conjunção carnal mediante pagamento
comete crime de lenocínio.

nome de herdeiro que deveria constar de certidão de óbito, com
o fim de prejudicar direito de terceiros, comete o crime de

B O delegado que, abusando de sua superioridade hierárquica,
ameaça subordinado de perda de cargo comissionado no

A falsificação de documento público.

intuito de obter vantagem sexual pratica atentado violento ao

B falsidade ideológica.

pudor.
C A conduta do marido que é sustentado pelos ganhos da

C emissão de certidão ideologicamente falsa.

esposa prostituta caracteriza crime de favorecimento da

D supressão de documento.

prostituição.

E falsificação de documento particular.

D A conduta da mulher que, depois de um mergulho no mar,

QUESTÃO 65

sai com o biquini fora do lugar permitindo que os seios
fiquem à mostra caracteriza ato obsceno.
E O agente que facilita o alojamento de pessoa, ciente de que

Em relação aos crimes contra a administração pública, assinale a
opção correta.

a mesma irá exercer prostituição no território nacional,
comete crime de tráfico interno de pessoas.
QUESTÃO 62

Kaio encontrou Lúcio, seu desafeto, em um restaurante. Com a
intenção de humilhá-lo e feri-lo, desfere-lhe uma rasteira, fazendo
com que Lúcio caia e bata a cabeça no chão. Em decorrência,
Lúcio sofre traumatismo craniano, vindo a óbito. Na situação
descrita, Kaio cometeu crime de

A O delegado que deixa de instaurar inquérito policial para
satisfazer interesse pessoal comete o crime de favorecimento
pessoal.
B A pessoa que solicita determinada quantia a pretexto de
influir em ato praticado por policial pratica advocacia
administrativa.
C O delegado que deixa de responsabilizar subordinado que
cometeu infração no exercício do cargo pratica crime de

A homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a
defesa da vítima.
B homicídio doloso simples.
C lesão corporal seguida de morte.

condescendência criminosa.
D O policial que solicita para si determinada quantia em razão
da função que exerce pratica crime de concussão.
E Comete crime de desobediência o agente público que deixa

D homicídio culposo.

de cumprir seu dever de vedar o acesso a telefone celular,

E lesão corporal culposa.

permitindo ao preso a comunicação externa.
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QUESTÃO 66

QUESTÃO 70

Em relação aos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta.

Acerca do concurso de pessoas, assinale a opção correta.

A O cobrador que mata a pessoa que lhe deve, porque não
quitou, na data prometida, a dívida de R$ 1,00 comete
homicídio qualificado por motivo fútil.
B O herdeiro que provoca a morte do testador, no intuito de
apressar a posse da herança, comete crime de homicídio
qualificado pela dissimulação.
C O pai, que deixa de colocar tela de proteção na janela do
apartamento e cujo filho, no momento que não é observado,
debruça-se no parapeito e cai, falecendo com a queda,
comete homicídio doloso, pois assumiu o risco de produzir
o resultado.
D O cidadão que, inconformado com as denúncias de
corrupção de determinado político, mata o corrupto, age em
legítima defesa da honra.
E O rapaz que, inconformado com o fim do relacionamento,
obriga a ex-namorada a ingerir veneno causando sua morte
comete homicídio qualificado pela torpeza.

A Considere que Lia e Lena estivessem discutindo dentro do
carro quando, acidentalmente, Lia atropelou um pedestre que
atravessava na faixa de segurança. Nessa situação hipotética,
Lia e Lena deverão responder pela prática de homicídio
culposo.
B O crime de falso testemunho admite coautoria e participação.
C Considere que Mévio e Leo tenham resolvido furtar uma
casa supostamente abandonada. Nesse furto, considere que
Leo tenha ficado vigiando a entrada, enquanto Mévio entrou
para subtrair os bens; dentro da residência, Mévio descobriu
que a mesma estava habitada e acabou agredindo o morador;
após levarem os objetos para um local seguro, Mévio narrou
o fato para Leo. Considerando essa situação hipotética,
Mévio deverá responder pelo crime de roubo e Leo, por
furto.
D No crime de induzimento ou instigação ao suicídio, o agente
que instiga age como partícipe e o suicida é, ao mesmo
tempo, sujeito ativo e passivo.
E As circunstâncias e as condições de caráter pessoal se
comunicam entre os coautores e partícipes do crime.

QUESTÃO 67

A imputabilidade penal pode ser excluída pela embriaguez
A
B
C
D
E

proposital.
pré-ordenada.
voluntária.
culposa.
por caso fortuito.

QUESTÃO 68

Exclui-se a culpabilidade do agente
A
B
C
D
E

que falece após a ocorrência do fato.
inteiramente incapaz ao tempo do fato.
que age em estrito cumprimento do dever legal.
portador de perturbação mental após o fato.
maior de 70 anos de idade na data da sentença.

QUESTÃO 69

Túlio furtou determinado veículo. Quando chegou em
casa, constatou que no banco de trás encontrava-se uma criança
dormindo. Por esse motivo, Túlio resolveu devolver o carro no
local da subtração.
Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
A Túlio cometeu furto, sendo irrelevante a devolução do
veículo na medida que houve a consumação do crime.
B Túlio praticou furto, mas deverá ter sua pena reduzida em
face do arrependimento posterior.
C Túlio cometeu furto e sequestro culposo, ficando isento de
pena em face do arrependimento eficaz.
D Túlio deverá responder por roubo, pois o constrangimento à
liberdade da vítima caracteriza ameaça.
E Túlio não praticou crime, posto que, ao devolver
voluntariamente o veículo, tornou a conduta atípica em face
da desistência voluntária.

QUESTÃO 71

Acerca das características do inquérito policial, assinale a opção
incorreta.
A O inquérito policial constitui procedimento administrativo
informativo, que busca indícios de autoria e materialidade do
crime.
B Os agentes de polícia devem preservar durante o inquérito
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da sociedade.
C O membro do MP pode dispensar o inquérito policial
quando tiver elementos suficientes para promover a ação
penal.
D A autoridade policial pode arquivar inquérito que foi
instaurado para apurar a prática de crime, quando não há
indícios de autoria.
E O inquérito policial é inquisitivo, na medida em que a
autoridade policial preside o inquérito e pode indeferir
diligência requerida pelo indiciado.
QUESTÃO 72

Acerca do inquérito policial, assinale a opção correta.
A O valor probatório das informações e provas colhidas
durante o inquérito policial, por não se submeterem ao
contraditório e a ampla defesa, é nulo.
B As perícias, por serem técnicas e se submeterem ao
contraditório diferido, tem tanto valor probatório quanto as
provas produzidas judicialmente.
C As irregularidades ocorridas durante o inquérito, como a
falta de nomeação de curador para menor de 21 anos de
idade, prejudica a ação penal posterior.
D A incomunicabilidade do preso, decretada durante o
inquérito policial por conveniência da investigação, abrange
o advogado, na medida em que nessa fase não há
contraditório e ampla defesa.
E Qualquer pessoa que souber da ocorrência de crime em que
caiba ação penal pública ou privada poderá comunicá-la à
autoridade policial, e esta, verificada a procedência das
informações, mandará instaurar o inquérito.
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QUESTÃO 73

Adamastor compareceu à delegacia de polícia para dar
declarações acerca de um latrocínio que ocorrera na noite
anterior. Durante a oitiva, o delegado determinou a prisão de
Adamastor por suspeitar de sua participação no crime.

QUESTÃO 75

Marcel foi indiciado pela prática de homicídio
qualificado. Concluídas as investigações, o delegado elaborou
minucioso relatório e deu o seguimento legal.
Acerca da situação hipotética apresentada, assinale a opção
correta.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
A Adamastor pode ser preso temporariamente, pois latrocínio
é crime que se sujeita a esse tipo de prisão e a autoridade
policial tem competência para decretá-la.
B Adamastor deve ser preso preventivamente na medida em
que, caso comprovado, praticou crime hediondo, estando,
dessa forma, presentes os requisitos legais que autorizam a
prisão pelo delegado.
C Adamastor pode ser preso em flagrante presumido, pois,
apesar de ter se apresentado espontaneamente, ainda não
havia esgotado o prazo de 24 horas após o crime para a sua
prisão.
D Adamastor somente poderá ser preso por ordem judicial da
autoridade competente, na medida em que não está em
situação de flagrante delito.
E Adamastor não pode ser preso, pois é apenas suspeito da
prática do crime e, para a prisão cautelar, são necessárias
provas da autoria do crime.
QUESTÃO 74

Carlos compareceu à delegacia para prestar
esclarecimentos acerca de uma suposta chantagem que estaria
sofrendo por parte de João. Durante a oitiva, o delegado tomou
conhecimento da prática de adultério e bigamia por parte de
Carlos.
Acerca da situação hipotética descrita, assinale a opção correta.
A O delegado deve instaurar inquérito contra Carlos para
apurar a prática de crime, pois tomou conhecimento da
prática de crime de ação penal pública incondicionada.
B O delegado não pode instaurar inquérito policial porque as
citadas condutas — adultério e bigamia — não são mais
crimes, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro.
C O delegado poderá instaurar inquérito para apurar a conduta
de Carlos, contudo, por se tratar de crime de ação penal
privada personalíssima, somente o cônjuge tem legitimidade
para requerer a instauração do inquérito.
D João poderá responder a inquérito policial pelo crime de
estelionato, na modalidade de chantagem, porque tentou
obter vantagem econômica indevida, constrangendo Carlos.
E João não responderá criminalmente por seus atos na medida
em que não está tipificada no ordenamento jurídico
brasileiro como crime a chantagem, devendo Carlos buscar
ressarcimento na esfera cível.

A O inquérito policial deve ser remetido ao membro do MP
competente, que deve acolher o relatório do delegado e
oferecer denúncia contra Marcel.
B O inquérito policial deve ser remetido ao juiz, que
encaminhará ao MP, que, por sua vez, analisará a presença
dos requisitos legais, podendo oferecer denúncia contra
Marcel ou determinar o arquivamento.
C O juiz pode discordar do membro do MP quanto ao pedido
de arquivamento do inquérito policial, oportunidade que
poderá oferecer denúncia contra Marcel.
D O juiz não pode discordar do MP quanto ao arquivamento do
inquérito policial, na medida em que o MP é o titular da ação
penal pública incondicionada e deve decidir acerca da ação
penal contra Marcel.
E Cabe ao procurador-geral do MP decidir acerca da
manutenção do pedido de arquivamento do inquérito policial
quando o membro do MP e o juiz da causa têm
posicionamento diverso.
QUESTÃO 76

Não constitui atribuição da polícia judiciária
A averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista
individual, familiar, social ou econômico.
B determinar que se procedam quaisquer exames de corpo de
delito e outras perícias.
C cumprir diligências e mandados de prisão expedidos por
autoridades judiciárias.
D representar acerca da prisão preventiva e da prisão
temporária.
E determinar a instauração do incidente de insanidade mental
quando houver dúvida sobre a imputabilidade do indiciado.
QUESTÃO 77

De acordo com a legislação processual penal, o inquérito policial
deve ser concluído no prazo
A marcado pelo juiz, quando o fato for de difícil elucidação,
houver diligências a cumprir e o indiciado estiver preso.
B de 5 dias, quando o indiciado estiver preso preventivamente,
contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem
de prisão.
C de 30 dias, quando o indiciado estiver solto, podendo ser
prorrogado pela autoridade competente para cumprimento de
diligências.
D de 10 dias, no caso de prisão temporária, prorrogável por
igual período em caso de extrema e comprovada
necessidade.
E marcado pela autoridade policial, que considerará a
complexidade da investigação e comunicará à autoridade
competente.
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QUESTÃO 78

Acerca do instituto da prisão, julgue os itens a seguir, tendo como
base o CPP e a CF.
I
A prisão pode ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora,
respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.
II Considera-se em flagrante delito a pessoa que, logo após
cometer uma infração penal, é perseguida ininterruptamente pela
autoridade, ainda que esta permaneça no encalço do perseguido
por indícios e informações fidedignas de populares acerca de sua
direção.
III A prisão de quem está em flagrante delito porque cometeu crime
dentro do domicílio somente pode ser efetuada durante o dia,
com mandado judicial ou mediante consentimento do morador.
IV A prisão de qualquer pessoa, as circunstâncias do fato e o local
onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente, à família do preso, ao advogado e à Defensoria
Pública.
V As infrações penais permanentes e habituais não admitem prisão
em flagrante delito.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
II e IV.
III e V.
IV e V.

QUESTÃO 79

Acerca da prisão preventiva, assinale a opção correta.
A Admite-se a decretação da prisão preventiva para garantia da
ordem pública se houver indícios no inquérito de que o indiciado
pretende fugir e de prova da existência do crime.
B O indiciado considerado vadio, que comete crime punido com
detenção, não pode ser preso preventivamente, posto que se
exige crime punido com reclusão.
C O indiciado pela prática de homicídio culposo não pode ser
preso preventivamente, pois esta modalidade de prisão só é
admitida em crimes dolosos.
D Não se admite a prisão de indiciado pela prática de crime que
envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, porque
existe a possibilidade de retratação da vítima.
E O juiz pode revogar a prisão preventiva de um indiciado apenas
uma vez, cabendo aos tribunais superiores apreciar, nos demais
casos, a falta de motivo para a sua manutenção.
QUESTÃO 80

Acerca da prisão temporária, assinale a opção correta.
A Admite-se a decretação da prisão temporária durante as
investigações do inquérito policial, bem como durante a
realização de diligências na fase judicial.
B Cabe prisão temporária quando houver fundadas razões de
participação do indiciado em sequestro e for imprescindível para
as investigações.
C A prisão temporária pode ser decretada pelo juiz, de ofício, em
face de requerimento do MP ou de representação da autoridade
policial.
D Decorrido o prazo de 10 dias, o preso ficará à disposição da
autoridade competente, que poderá colocá-lo imediatamente em
liberdade ou renovar a prisão temporária.
E A prisão temporária é espécie de prisão cautelar, medida
excepcional que deve ser decretada para conveniência da
autoridade policial, independentemente do crime cometido.

QUESTÃO 81

É prova lícita
A
B
C
D
E

a interceptação telefônica determinada pela autoridade
policial.
a apreensão de carta particular no domicílio do
indiciado, sem consentimento do morador.
a confissão do indiciado obtida mediante grave ameaça
por parte dos policiais.
a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, quando
houver fundada suspeita de flagrante.
a declaração do advogado do indiciado acerca de fatos
de que teve ciência profissionalmente.

QUESTÃO 82

Acerca das perícias, julgue os itens a seguir, tendo como base
o CPP e a CF.
I

Quando não houver perito oficial para realizar perícia,
duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso
superior preferencialmente na área específica relacionada
à natureza do exame, poderão fazê-la.
II As partes podem indicar assistente técnico, que atuará a
partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos
exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais,
tendo acesso ao material probatório no ambiente do
órgão oficial.
III No crime de homicídio, como a infração deixa vestígios,
é necessário o exame de corpo de delito, podendo suprilo a prova testemunhal ou a confissão do acusado.
IV Na perícia grafotécnica, a pessoa a quem se atribua o
escrito será intimada a comparecer e a autoridade
mandará que escreva as palavras ditadas, sob pena de se
não o fizer incorrer no crime de desobediência.
V O juiz fica adstrito ao laudo elaborado pelos peritos
oficiais, não podendo rejeitar as conclusões apontadas.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
II e IV.
III e V.
IV e V.

QUESTÃO 83

Acerca da prova criminal, assinale a opção correta.
A

B
C

D
E

O silêncio do acusado não importa em confissão, mas
pode constituir elemento para a formação do
convencimento do juiz e interpretado em prejuízo da
defesa.
Antes de iniciar o interrogatório, o acusado deve ser
informado do seu direito de permanecer calado e de não
responder às perguntas que lhe forem formuladas.
A confissão é indivisível e irretratável e, para apreciar
seu valor, o juiz deverá confrontá-la com as demais
provas, verificando se existe compatibilidade e
concordância.
No procedimento de reconhecimento de indiciado, este
deve ser colocado ao lado de, no mínimo, três pessoas
que tenham com ele grande semelhança física.
A acareação é uma confrontação entre acusado e vítima,
quando há dúvida acerca da existência do crime e
permite que se esclareça qual versão é a verdadeira.
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QUESTÃO 84

Considerando a regulamentação processual penal em relação às
testemunhas, assinale a opção correta.

QUESTÃO 87

Em relação às disposições da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto
do Desarmamento), assinale a opção correta.

A Uma criança de seis anos de idade pode ser testemunha, mas não
prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado.
B Os doentes e deficientes mentais não podem ser arrolados como
testemunha, pois, por serem inimputáveis, suas declarações não
têm credibilidade.
C O pai que presencia o filho cometer homicídio é obrigado a
depor acerca dos fatos, ainda que outras pessoas tenham
testemunhado o ocorrido.
D O padre pode depor acerca da autoria de crime que tomou
conhecimento durante seu ministério, sendo irrelevante a
anuência da parte interessada.
E Os surdos-mudos não podem ser testemunhas porque o
depoimento deve ser prestado oralmente, não sendo permitido
fazê-lo por escrito.

A

de armamentos que realizar publicidade para venda,
estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo,
exceto nas publicações especializadas.
B

foi claramente abolido pela referida norma.
C

Acerca das disposições da Lei n.º 11.343/2006, que estabelece
normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito
de drogas, assinale a opção correta.
A Na hipótese de tráfico internacional praticado em município do
território nacional que não seja sede de vara da justiça federal,
a competência para julgamento será da justiça comum estadual.
B A vedação expressa pela referida lei do benefício da liberdade
provisória na hipótese de crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes é, por si só, motivo suficiente para impedir a
concessão dessa benesse ao réu preso em flagrante.
C Essa lei trouxe nova previsão de concurso eventual de agentes
como causa de aumento de pena, razão pela qual não é ilegal a
condenação do réu pelo delito de tráfico com a pena acrescida
dessa majorante.
D A norma extinguiu o crime de posse de pequena quantidade de
drogas para consumo pessoal, recomendando apenas o
encaminhamento do usuário para programas de tratamento de
saúde.
E Terá a pena reduzida de um a dois terços o agente que, em razão
da dependência de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão,
qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento.

É amplamente admissível a consideração da arma
desmuniciada como majorante no delito de roubo,
porquanto, ainda que desprovida de potencialidade
lesiva, sua utilização é capaz de produzir temor maior à

De acordo com a legislação processual penal, aos policiais é
permitido o emprego da força

QUESTÃO 86

Durante o prazo de que a população dispõe para entregála à Polícia Federal, o delito de posse de arma de fogo

QUESTÃO 85

A para obter a confissão de um suspeito acerca da localização
exata do cativeiro de um refém sequestrado.
B para entrar na casa de morador em qualquer horário, quando este
negar que esteja acobertando foragido da polícia.
C para arrombar gavetas no interior da casa para descobrir o que
se procura, quando o morador mostrar-se recalcitrante ante a
ordem judicial.
D para vencer a resistência de quem está sendo preso, quando este
se negar a acompanhá-los porque exige a exibição de ordem de
prisão.
E para convencer a testemunha que está prestando falso
testemunho a dizer a verdade acerca dos fatos que tem
conhecimento.

Será aplicada multa à empresa de produção ou comércio

vítima.
D

A utilização de arma de brinquedo durante um assalto
acarreta a majoração, de um terço até metade, da pena
eventualmente aplicada ao criminoso.

E

É permitido o porte de arma de fogo aos integrantes das
guardas municipais dos municípios com mais de
cinquenta mil e menos de quinhentos mil habitantes,
mesmo fora de serviço.

QUESTÃO 88

Em relação aos crimes hediondos (Lei n.º 8.072/1990) e aos
crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei
n.º 7.716/1989), assinale a opção correta.
A

Os crimes hediondos e a prática de terrorismo são
imprescritíveis e insuscetíveis de anistia, graça, indulto
ou fiança.

B

A pena pela prática de crime hediondo deve ser
cumprida em regime integralmente fechado.

C

O participante que denunciar à autoridade a quadrilha
formada para prática de crime hediondo, possibilitando
seu desmantelamento, ficará isento de pena.

D

Não constitui crime de racismo a simples recusa de
atendimento a uma pessoa, na mesa de um bar, em razão
da cor de sua pele.

E

A Lei n.º 7.716/1989 não considera crime de racismo o
ato preconceituoso contra homossexual praticado em
razão da opção sexual da vítima.
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QUESTÃO 89

Em relação aos crimes de tortura (Lei n.º 9.455/1997) e ao
Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas (Lei
n.º 9.807/1999), assinale a opção correta.
A Um delegado da polícia civil que perceba que um dos
custodiados do distrito onde é chefe está sendo fisicamente
torturado pelos colegas de cela, permanecendo indiferente ao
fato, não será responsabilizado criminalmente, pois os
delitos previstos na Lei n.º 9.455/1997 não podem ser
praticados por omissão.
B A Lei n.º 9.807/1999 não prevê a concessão de perdão
judicial para o acusado que tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigação e o processo criminal,
mas apenas a redução de um a dois terços na pena do réu que
tenha contribuído para a localização da vítima com vida e na
recuperação total ou parcial do produto da atividade
criminosa.
C O programa de proteção de que trata a Lei n.º 9.807/1999 é
exclusivo para vítimas ou testemunhas ameaçadas, não
podendo ser estendido aos parentes destas, sob pena de
grave comprometimento dos recursos financeiros destinados
a custear as despesas específicas de proteção.
D A pena para a prática do delito de tortura deve ser majorada
caso o delito seja cometido por agente público, ou mediante
sequestro, ou ainda contra vítima maior de 60 anos de idade,
criança, adolescente, gestante ou portadora de deficiência.
E Se um membro da Defensoria Pública Estado do Rio Grande
do Norte, integrante da Comissão Nacional de Direitos
Humanos, for passar uma temporada de trabalho no Haiti —
país que não pune o crime de tortura — e lá for vítima de
tortura, não haverá como aplicar a Lei n.º 9.455/1997.
QUESTÃO 90

Em relação às disposições dos Estatutos da Criança e do
Adolescente (Lei n.º 8.069/1990) e do Idoso (Lei
n.º 10.741/2003), assinale a opção correta.
A Compete exclusivamente à autoridade judiciária e ao
membro do MP a aplicação de medidas socioeducativas ao
adolescente pela prática de ato infracional.
B Compete exclusivamente à autoridade judiciária conceder
remissão ao adolescente pela prática de ato infracional
equivalente aos crimes de furto e estelionato.
C Não constitui crime, mas mera infração administrativa,
divulgar pela televisão, sem autorização devida, o nome de
criança envolvida em procedimento policial pela suposta
prática de ato infracional.
D O Estatuto do Idoso proíbe a aplicação das normas
procedimentais dos juizados especiais criminais para a
apuração dos delitos praticados contra maior de 60 anos de
idade, ainda que o máximo de pena privativa de liberdade
cominada não ultrapasse dois anos.
E Aquele que retém indevidamente o cartão magnético que
permite a movimentação da conta bancária em que é
depositada mensalmente a pensão de pessoa idosa comete o
delito de estelionato, previsto no Código Penal.

QUESTÃO 91

Um delegado, titular do distrito policial responsável
pelo combate ao tráfico ilícito de drogas na região onde se situa
determinada praia, está investigando uma organização criminosa
que atua no local. Foram identificados cinco traficantes que
diariamente vendem pequenas quantidades de cocaína na orla
daquela praia. No entanto, como ainda não logrou êxito em
identificar o fornecedor principal, expediu ordem de missão e
determinou a um dos agentes lotados naquele distrito que se
infiltrasse na organização a fim de descobrir a identidade do líder
do grupo.
A partir dessa situação hipotética e com base na Lei
n.º 9.034/1995 (crime organizado), assinale a opção correta.
A Não há discricionariedade para a autoridade policial que
presencie a prática de delitos, devendo ela agir
imediatamente para reprimir a atividade criminosa, razão
pela qual, na situação hipotética em apreço, os traficantes
identificados deveriam ter sido presos mesmo antes de se
descobrir quem era o líder da organização.
B A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação
praticada por organizações criminosas será realizada, em
respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, apenas
na falta de identificação civil, ainda que se trate de acusado
de envolvimento em homicídios dolosos.
C É possível a infiltração de policiais em organizações
criminosas, no entanto, há necessidade de autorização
judicial, razão pela qual o delegado em questão não poderia
ter expedido unilateralmente a mencionada ordem.
D O prazo para a conclusão da instrução criminal, nos delitos
praticados por organizações criminosas, será de 10 dias, se
o réu estiver preso, e de 30 dias, quando solto.
E Nos crimes praticados em organização criminosa, o
criminoso ficará isento de pena quando colaborar
espontaneamente com as investigações, levando ao
esclarecimento de infrações penais e de sua autoria.
QUESTÃO 92

Em relação às disposições da Lei n.º 9.099/1995 (juizados
especiais), assinale a opção incorreta.
A Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com
multa.
B Dependerá de representação da pessoa ofendida a ação penal
relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões
culposas.
C Da decisão de rejeição da denúncia caberá apelação, que
poderá ser julgada por turma composta de três juízes em
exercício no primeiro grau de jurisdição.
D Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou
inferior a um ano, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá
propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
observados os demais requisitos legais.
E Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz titular do
juizado especial criminal deverá determinar a citação por
intermédio de edital, com prazo de 15 dias.
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QUESTÃO 93

Paul, cidadão britânico e presidente de organização nãogovernamental para proteção aos cachorros, em visita ao Brasil
para divulgar os trabalhos de sua organização, presenciou, em um
pet shop, o corte das caudas de três filhotes de cachorro da raça
rottweiler. Inconformado, Paul compareceu à delegacia mais
próxima no intuito de formalizar uma representação criminal
contra o médico veterinário responsável pelo estabelecimento
comercial.
A partir dessa situação hipotética e com base na Lei
n.º 9.605/1998 (crimes contra o meio ambiente), assinale a opção
correta.
A A representação não deverá ser formalizada pela autoridade
policial, pois Paul, além de não ser cidadão brasileiro, não
presenciou nenhuma infração penal.
B A representação deverá ser formalizada pela autoridade
policial, uma vez que a nacionalidade de Paul não a impede,
além do que a conduta narrada na situação hipotética
caracteriza, em tese, crime previsto na Lei n.º 9.605/1998.
C O direito de formalizar notitia criminis só é extensível aos
estrangeiros no território nacional quando expressamente
autorizados por lei, além do que o fato presenciado por Paul
não é considerado criminoso pela Lei n.º 9.605/1998.
D Não se exige formalidade rígida para a redução a termo de
comunicação de infração penal a autoridades policiais, no
entanto, na situação hipotética narrada, Paul é mensageiro de
um fato não criminoso, pois a conduta do médico veterinário
não é tipificada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
E O fato presenciado por Paul é, em tese, crime contra a fauna.
No entanto, por não ser cidadão brasileiro, Paul não terá sua
pretensão atendida pelas autoridades policiais, uma vez que
tal direito assiste apenas aos cidadãos brasileiros maiores e
capazes.
QUESTÃO 94

Um motorista dirigia seu veículo automotor pelas ruas
de sua cidade sob a influência de cocaína. Com os reflexos
comprometidos, atropelou uma pessoa que passava pela faixa de
pedestres, tendo, no entanto, prestado imediato socorro à vítima,
que sofreu apenas ferimentos leves. A perícia constatou que o
condutor transitava em velocidade superior à máxima permitida
para a via, estabelecida em 50 km/h.

QUESTÃO 95

Acerca das disposições criminais da Lei n.º 8.078/1990
— CDC —, assinale a opção correta.
A A pena pecuniária para as infrações penais praticadas contra
as relações de consumo será fixada em dias-multa,
correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração
da pena privativa da liberdade cominada ao crime.
B Não é cabível ação penal subsidiária na hipótese de crime
definido no CDC, pois há expressa vedação legal nesse
sentido, cabendo exclusivamente ao MP dar início à
persecução criminal.
C Nas infrações penais de que trata o CDC, o valor da fiança,
se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou
réu, poderá ser reduzido até a metade ou aumentado pelo
juiz em até cem vezes.
D As penas de interdição temporária de direitos e prestação de
serviços à comunidade no âmbito do CDC não poderão ser
aplicadas cumulativamente com as penas privativas de
liberdade.
E Aquele que utiliza, na cobrança de dívidas, procedimento
que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo,
não comete crime, mas mera infração administrativa sujeita
à pena de multa.
QUESTÃO 96

Acerca das provas, segundo o CPP, assinale a opção correta.
A Admite-se que o juiz, de ofício, delibere devolver algum
documento a uma das partes.
B As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo
destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não
exista consentimento do signatário.
C Em busca da verdade real, a autoridade policial pode
proceder à reprodução simulada dos fatos, ainda que esta
contrarie a moralidade ou a ordem pública.
D A lei admite a possibilidade de o réu retratar-se, narrando a
versão correta dos fatos, na sua visão, desde que o faça em
juízo.
E O informante, por prestar compromisso, deve ser
considerado uma testemunha.
QUESTÃO 97

A partir dessa situação hipotética e com base na Lei
n.º 9.503/1997 — CTB, assinale a opção correta.

Acerca de criminalística, assinale a opção correta.

A Como se trata de infração de menor potencial ofensivo, não
deverá ser instaurado inquérito para a apuração do fato, mas
tão-somente a lavratura de termo circunstanciado.
B Havendo composição dos danos civis entre o condutor e a
vítima do atropelamento, o acordo a ser homologado
acarretará a renúncia ao direito de queixa ou representação.
C O fato narrado só se tornou criminoso em razão do
atropelamento, uma vez que a simples condução de veículo
automotor em via pública sob influência de cocaína, ao
contrário da influência de álcool, não é crime.
D Não será imposta prisão em flagrante ao condutor do veículo
pelo crime de trânsito, no entanto deverá ser instaurado
inquérito policial para a investigação da infração penal.
E Segundo o CTB, não é criminosa a omissão do motorista que
provocou acidente e deixou de prestar imediato socorro à
vítima que teve morte instantânea, por ser inútil o ato.

A A necrópsia será feita, pelo menos, seis horas depois do
óbito, e o perito não pode realizá-la antes desse prazo.
B Em crimes que deixem vestígios materiais, deve haver
sempre exame de corpo de delito e os peritos devem,
pessoalmente, analisar o rastro deixado.
C O exame de corpo de delito é uma das espécies de prova
pericial constatatória da materialidade do crime investigado.
D No exame para o reconhecimento de escritos, por
comparação de letra, quando não houver escritos para a
comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade
mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver
ausente a pessoa, mesmo que em lugar certo, esta última
diligência não pode ser feita por precatória.
E Na prova direta, exige-se um raciocínio, com formulação de
hipóteses, exclusões e aceitações, para a conclusão final.
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QUESTÃO 98

QUESTÃO 100

Acerca do objeto da prova, assinale a opção correta.

Acerca da prova testemunhal, segundo o CPP,

A Os fatos são objeto de prova, e nunca o direito, pois o juiz é obrigado a
conhecê-lo.
B Os fatos axiomáticos dependem de prova.
C Presunção legal é a afirmação da lei de que um fato é existente ou
verdadeiro, independentemente de prova. Entretanto, o fato objeto da
presunção legal pode precisar de prova indireta, ou seja, pode ser
necessário demonstrar o fato que serve de base à presunção, que, uma vez
demonstrado, implica que o fato probando (objeto da presunção)
considera-se provado.
D No processo penal, os fatos não-impugnados pelo réu (fatos
incontroversos) são considerados verdadeiros.
E As verdades sabidas dependem de prova.

assinale a opção correta.

QUESTÃO 99

Em um bar, Gustavo, com intenção de matar e munido de uma faca,
entrou em luta corporal com Adriano. Durante a luta, três copos e duas garrafas
foram quebrados, uma cadeira foi danificada, uma parede foi suja de sangue, a
faca ensanguentada caiu em cima de uma mesa e, por fim, a vítima caiu morta
no chão.
Tendo como referência a situação hipotética acima, é correto afirmar que o
corpo de delito é constituído
A
B
C
D
E

apenas pelo corpo da vítima.
apenas pelos três copos e pelas duas garrafas quebradas.
apenas pela faca ensanguentada.
apenas pelo sangue na parede e pelo cadáver da vítima.
pelos três copos e pelas duas garrafas quebradas, pela cadeira danificada,
pelo sangue na parede, pela faca ensanguentada e pelo cadáver da vítima.

A O juiz não permitirá que a testemunha
manifeste suas apreciações pessoais, mesmo
quando inseparáveis da narrativa do fato.
B Em regra, o psicólogo não é proibido de depor
quanto ao teor da sessão psicoterapêutica.
C Se a testemunha é pai da vítima, pode recusarse a prestar depoimento.
D A prova testemunhal deverá ser colhida
oralmente, sobretudo quando se tratar do
presidente ou do vice-presidente da República,
dos presidentes do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados ou do STF.
E A testemunha não poderá eximir-se da
obrigação de depor. Poderá, entretanto,
recusar-se a fazê-lo o cônjuge do acusado,
salvo quando não for possível, por outro
modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato
e de suas circunstâncias.
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PROVA ESCRITA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto
para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão
avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Respeite o limite máximo de trinta linhas. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Brasil. Constituição Federal de 1988, art. 227, caput.

Considerando que o preceito constitucional acima transcrito tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca
do seguinte tema.

ASPECTOS CRIMINAIS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ao elaborar o texto, esclareça, necessariamente, as seguintes indagações.

<

Qual a distinção entre criança e adolescente?

<

O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado
de veículo policial?

<

Em regra, comparecendo ao distrito policial qualquer dos pais ou responsável, o adolescente apreendido em flagrante de ato
infracional deverá ser liberado pela autoridade policial?
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