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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 80 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA

Quanto aos direitos humanos fundamentais, julgue os itens
seguintes.
� A inviolabilidade e a universalidade são duas de suas

características.
� Os direitos humanos fundamentais não devem ser

interpretados isoladamente, mas sim, conjuntamente com a
finalidade de alcance dos objetivos previstos pelo legislador
constituinte.

� Os direitos humanos fundamentais não se perdem pelo
decurso do prazo, pois são imprescritíveis.

Julgue o seguinte item acerca das origens dos direitos
fundamentais.
� A doutrina dos direitos do homem foi, em verdade, uma

versão da doutrina dos direitos naturais — que despontou na
Antiguidade — reinterpretada pelo constituinte Ulisses
Guimarães no seu discurso de posse no Parlamento francês.

Com relação à Convenção Americana de Direitos Humanos,
julgue os itens a seguir.
� A convenção Americana dos Direitos Humanos foi aprovada

na cidade de San José, em 1969, e, por essa razão, ficou
conhecida como Pacto de San José da Costa Rica.

� Esta Convenção não enumera expressamente os direito
sociais, culturais e econômicos, limitando-se a mencionar
que os Estados-partes devem alcançar progressivamente a
plena realização desses direitos.

� A Convenção só entrou em vigor em 1970, após o
campeonato mundial de futebol, em decorrência da violação
dos direitos humanos perpetrada contra o jogador Pelé pelo
então ministro dos esportes do México.

Quanto à cidadania, julgue os itens que se seguem.
� Desde o começo do século XIX, foi estabelecida a idéia de

que os direitos específicos da cidadania são aqueles
relacionados ao governo e à vida pública.

	 A igualdade democrática deve levar em conta a igualdade
quanto aos direitos fundamentais e deve, também, primar
pela igualdade de oportunidades, que é bem mais que a
igualdade formal ou a igualdade perante à lei.

Quanto aos direitos fundamentais, julgue os itens subseqüentes.
�
 Para que o indivíduo tenha direitos e venha a exercê-los, é

preciso que sua dignidade seja respeitada.
�� Sem que sejam respeitadas a integridade física, psíquica e

moral, não existe respeito à pessoa humana e ao direito de
ser pessoa.

�� O trabalho é um direito porque permite à pessoa humana
desenvolver sua capacidade física e intelectual.

Considerando o conceito de ética, julgue os seguintes itens.
�� A palavra ética deriva do grego ethos e significa costume,

caráter ou modo de ser.
�� Moral, que é considerada a essência da ética, diz respeito

apenas ao comportamento sexual.
�� Ética é a parte da ciência normativa dos costumes que

prescreve regras de comportamento e formaliza a conduta
humana dentro de preceitos universais, compulsórios e
imperativos.

Em relação ao objeto da ética profissional, julgue o item abaixo.

�� As normas que regem a atividade profissional são únicas
posto que não há diversidade de atividades profissionais no
mundo contemporâneo.

Julgue os seguintes itens acerca de eventos.

�� A postura cerimonialística moderna prega a simplicidade, a
espontaneidade, a plasticidade e a conotabilidade.

�� Ao se organizar um evento, deve-se adotar procedimentos-
padrão e regras fundamentais de protocolo.

Quanto aos tipos de eventos, julgue os itens a seguir.

�	 O debate é uma discussão entre dois ou mais oradores que
defendem opiniões divergentes.

�
 O fórum é uma reunião menos formal em que há livre debate
de idéias com grande possibilidade de interação entre
palestrante e público.

Acerca da aplicação da lei penal, julgue os itens abaixo.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Determinada lei temporária, cuja vigência foi delimitada
entre os dias 1.º de maio de 2006 e 12 de junho do
mesmo ano, preceituou como crime a conduta de expor à
venda armas de brinquedo. No dia 8 de junho de 2006,
Vívian, proprietária de uma loja de artigos infantis, expôs à
venda uma arma de brinquedo, vindo a ser presa em flagrante
delito.
Nessa situação, no dia 13 de junho de 2006 ocorreu abolitio
criminis, que é uma causa da extinção da punibilidade de
Vívian, não podendo, assim, ser ela condenada por fato que
deixou de ser considerado crime.

�� Lei penal em branco é aquela cujo preceito primário é
incompleto, necessitando, por isso, ser complementada por
outra norma, a qual, necessariamente, deve ser de hierarquia
igual ou superior, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação
hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada quanto a causas
de exclusão da antijuridicidade.

�� Em um incêndio generalizado, que atingiu todos os andares
de um prédio, Wagner arrombou a porta do apartamento de
um vizinho que tinha um filho recém-nascido, salvando
ambos. Nessa situação, se o vizinho representar
criminalmente, Wagner responderá pelos crimes de dano e
violação de domicílio.

�� Em uma luta oficial de boxe entre Rubens e Ricardo, Rubens
sofreu lesões corporais de natureza leve, decorrentes da
prática esportiva, após um soco desferido por seu adversário.
Nessa situação, Ricardo não responderá por crime algum,
pois praticou o fato no exercício regular do direito.
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A respeito de imunidades parlamentares, julgue os itens que se
seguem.

�� Se um deputado distrital, no exercício da função, afirma, da
tribuna da Câmara Legislativa, que o governador do Distrito
Federal vem praticando irregularidades que devem ser
apuradas pelo Ministério Público, esse deputado age
acobertado pela imunidade material, que exclui o crime, não
podendo, pois, ser ele responsabilizado civil ou penalmente.

�� Considere que determinado deputado distrital está
cometendo um crime afiançável. Nessa situação, é correta a
conduta do delegado de polícia que prende o deputado em
flagrante, remete os autos, em vinte e quatro horas, à Câmara
Legislativa, que resolverá sobre a manutenção ou não da
prisão pelo voto da maioria de seus membros.

�� A imunidade processual dos parlamentares é representada
pelas seguintes garantias: garantia contra instauração de
processo, direito de não ser preso e direito de foro
privilegiado.

Acerca dos crimes contra a honra, julgue os itens seguintes.

�� Considere a seguinte situação hipotética. 
Tatiana, após ingerir bebida alcoólica, chamou Mariana de
estelionatária, na frente de diversas pessoas.
Nessa hipótese, Tatiana praticou crime de calúnia, na
modalidade propalar.

�	 Ao afirmar falsamente que Luís praticou incesto contra sua
filha Laura, de 20 anos de idade, Sandro praticou crime de
calúnia, que, no entanto, exige a comunicação a terceiros,
que não a vítima, para a consumação.

�
 Na injúria, diferentemente do que ocorre na calúnia e na
difamação, não se imputa fato à vítima, mas, sim, uma
qualidade negativa, ofendendo-se a honra subjetiva.

Com relação aos crimes contra o patrimônio, julgue os próximos
itens.

�� Considere a seguinte situação hipotética.
Vanessa encontrou uma jóia que Jiana há muito tempo havia
perdido, resolvendo não mais devolver a jóia.
Nessa, situação, Vanessa praticou crime de furto qualificado
pela destreza.

�� Considere a seguinte situação hipotética.
Lúcio alugou seu carro, durante o mês que estaria viajando
de férias, a seu amigo Carlos. Ao retornar de viagem e após
o término do contrato, Lúcio tentou reaver o carro, mas
Carlos recusou-se a devolvê-lo. Indignado com a situação,
Lúcio dirigiu-se à casa de Carlos e subtraiu, utilizando sua
chave-reserva, o próprio carro de volta.
Nessa situação, não há crime de furto, tendo em vista que a
coisa não é alheia.

�� Considere a seguinte situação hipotética.
Lauro, com intenção de roubar, apontou um revólver para
Patrícia, que estava passando de bicicleta no local, exigindo
que ela parasse e anunciando o assalto. Patrícia, no entanto,
não parou, motivo pelo qual Lauro desferiu dois tiros, vindo
a tirar-lhe a vida. Em seguida, vendo que populares se
aproximavam do local, Lauro fugiu, sem levar qualquer bem
de Patrícia.
Nessa situação, Lauro responderá por latrocínio tentado.

�� No crime de extorsão mediante seqüestro, o tipo penal
consiste em seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou
para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do
resgate. Com relação à vantagem, pacificou-se a doutrina no
sentido de que pode ser ela lícita ou ilícita, econômica ou de
qualquer outra natureza.

�� O crime de apropriação indébita previdenciária é crime
próprio, isto é, apenas a pessoa responsável pelo repasse à
previdência social do montante recolhido dos contribuintes
a título de contribuição previdenciária pode ser sujeito ativo.

Acerca das comissões parlamentares de inquérito (CPIs), julgue
os itens subseqüentes.

�� As CPIs têm poderes de investigação próprios das
autoridades judiciárias, função fiscalizadora de fatos
determinados e são criadas mediante requerimento de, no
mínimo, dois terços dos membros da Casa Legislativa
respectiva.

�� Podem funcionar até cinco CPIs concomitantemente, ficando
as demais requeridas aguardando vez para instalação.

�� Após a devida instalação de uma CPI, as diligências,
audiências externas, quebras de sigilo e convocações de
depoimentos são aprovadas apenas pelo presidente da CPI.

�	 Recebido o requerimento de instalação de uma CPI, o
presidente da Câmara Legislativa mandará publicá-lo, desde
que satisfeitos os requisitos regimentais; caso contrário,
devolvê-lo-á ao seu primeiro signatário, não cabendo
qualquer recurso de tal decisão.

�
 O prazo de duração da CPI será de até cento e oitenta dias
corridos, prorrogável pela metade, automaticamente, por
requerimento da maioria de seus membros, dirigido à Mesa
Diretora, o qual será lido em plenário e, em seguida,
publicado, interrompendo-se a contagem desse tempo nos
períodos em que não houver sessão legislativa ordinária da
Câmara Legislativa.

A segurança orgânica objetiva salvaguardar informações
sensíveis, oriundas da estrutura policial ou por ela manuseadas ou
custodiadas. Nesse sentido, a segurança de áreas e instalações
exige especial atenção. Acerca desse tema, julgue os seguintes
itens.

�� O controle de acesso é a base das ações voltadas à
salvaguarda dos locais em que são elaborados, tratados,
manuseados e guardados materiais sensíveis e informações.

�� A demarcação das áreas deve ser realizada em função da
sensibilidade dos assuntos nelas tratados, guardados ou
manuseados. 

�� A área em que se encontra a caixa de água que abastece a
instituição deve ser sinalizada na categoria livre para
permitir a limpeza e manutenção dessa caixa. 

�� As informações e materiais sensíveis são tratados, guardados

e manuseados em locais demarcados como sendo de

categoria de áreas restritas.

�� As barreiras, independentemente da área a ser protegida,

devem impossibilitar completamente o acesso de pessoas aos

locais protegidos.
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�� A redução de risco de danos aos servidores é o objetivo
único das medidas e dos procedimentos para prevenção e
combate a incêndios. 

�� A retirada de equipamentos e documentos deve estar prevista
em protocolos do plano de contingenciamento para
minimizar os danos e proporcionar o restabelecimento do
funcionamento das atividades paralisadas em decorrência de
incêndio.

�� Após um acidente, os fatos devem ser relatados e estudados
para se determinarem as responsabilidades e apontarem-se
falhas, possibilitando mudanças nos planos de segurança que
permitam maior eficácia futura.

A utilização de procedimento adequado ao se socorrerem vítimas
é essencial para aumentar as suas chances de recuperação e para
a própria proteção do socorrista. Acerca de primeiros socorros e
assuntos correlatos, julgue os itens subseqüentes.

�	 O uso de máscara é indicado para evitar a contaminação por
tuberculose.

�
 A comunicação da ocorrência de acidente é obrigatória.

�� O socorrista não pode se transformar em uma nova vítima.
Assim, caso o local de socorro ofereça riscos que não
possam ser neutralizados, o socorrista deve manter a vítima
estabilizada e ficar inerte até a chegada de socorro
especializado. 

�� O exame da vítima divide-se em duas fases: exame primário
e exame secundário. O exame secundário consiste na
avaliação de todas as condições clínicas que causem risco
iminente de morte à vítima.

�� O exame primário não deve ser interrompido sob nenhuma
hipótese. Se ocorrer obstrução das vias aéreas da vítima
durante o exame primário, a desobstrução deve ser realizada
pelos socorristas auxiliares.

�� A figura a seguir mostra uma forma imprópria de transportar
vítima de acidente.

�� A resposta verbal do paciente ao estímulo também verbal
indica que há circulação cerebral, vias aéreas abertas e
presença de respiração.

�� A palidez ou o tom acinzentado de pele indicam problema
circulatório no paciente.

�� Quando há apenas um socorrista e a vítima deve ser
removida, não é indicado arrastá-la utilizando camisa ou
casaco como ponto de apoio.

�� A figura a seguir mostra uma manobra correta, desenvolvida
para retirar rapidamente do interior do veículo, sem
equipamento, vítima de acidente automobilístico.
 

O incêndio ocorre onde a prevenção falha. Essa afirmação
expressa claramente a importância da prevenção para se evitarem
incêndios. Acerca de incêndios, sua prevenção e combate, julgue
os itens a seguir.

�	 Fogo é a oxidação rápida de uma substância com a
conseqüente formação de luz e calor.

�
 Combustível é toda substância líquida que queima
produzindo luz e calor.

�� O oxigênio é o comburente de uma queima.

�� Para iniciar a combustão, é necessário aquecer o combustível
até que a reação seja auto-sustentável.

�� Ponto de fulgor é a temperatura mínima na qual os gases
desprendidos de um combustível se inflamam em contato
com o oxigênio do ar, independentemente de qualquer fonte
externa de calor.

�� A propagação do incêndio ocorre por convecção quando o
calor é transferido de um corpo para outro por meio de ondas
caloríficas que se propagam pelo espaço existente entre os
corpos. 

�� A borracha é um material de fácil combustão, que queima
superficial e profundamente, deixando resíduos.

�� Os incêndios da classe B são aqueles que acontecem em
ligas metálicas que, pela própria queima, produzem alimento
para as chamas.

�� A aspersão de água sobre os materiais em chama é uma das
ações que compõem o método para a extinção da combustão
denominado isolamento. Esse método consiste na retirada do
oxigênio que está em contato com o combustível.

�� O extintor de gás carbônico é mais eficiente quando utilizado
à distância de 5 a 10 metros do fogo e é indicado para
incêndios da classe C.
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Na exposição de motivos do código penal promulgado em 1940,
nota-se a imensa preocupação do legislador com os crimes contra
a vida, em especial com o homicídio doloso. Com respeito a esse
tipo de homicídio e a sua investigação policial, julgue os itens
que se seguem. 

�	 No homicídio doloso, a ação é sempre intencional.

�
 A ação no homicídio doloso pode ser omissiva, comissiva ou
permissiva e, ainda, nas formas direta, indireta ou semi-
direta.

�� O homicídio do gênero ocasional é aquele ocorrido em
decorrência de algum distúrbio mental apresentado pelo
autor e é de motivação difícil de delinear em virtude de sua
complexidade.

�� O objetivo da investigação policial é determinar as
circunstâncias e a autoria do delito. 

�� A lesão mais comum produzida pelo projétil de uma arma de
fogo é a incisa, que normalmente deixa uma compressão nos
tecidos e pode apresentar-se em forma de equimose,
hematoma ou escoriação.

�� O investigador de um crime de homicídio doloso detém a
supremacia do trabalho investigatório, devendo tomar
iniciativas isoladas para criar opções de investigação
independentes, uma vez que todo o ônus da responsabilidade
desse trabalho é dele.

�� A técnica do retrato falado é controversa, não sendo indicada
para a determinação de autoria nem de suspeitos de um
crime de homicídio doloso.

�� O trabalho do investigador reside em reconstruir o fato
criminoso com todas as suas nuanças, compreendendo sua
cogitação, preparação, atos de execução e sua consumação,
documentando-os por meio das provas objetivas e subjetivas
com o único propósito de determinar todas as circunstâncias
e autoria do fato criminoso.

No que se refere a radiocomunicação, julgue os itens seguintes.

�� Apesar de o telefone celular ser eficiente na comunicação
entre dois indivíduos, o rádio é mais vantajoso para equipes
de trabalho em campo, pois permite contatos rápidos, com
apenas um toque, e comunicação em grupo.

�� O serviço de radiocomunicação da coordenadoria de
segurança da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e de
uso exclusivo dos policiais legislativos, seguranças
parlamentares e auxiliares de segurança em exercício em
setores de segurança, é um sistema limitado privado.

�	 O código Q facilita as comunicações, agiliza a transmissão
e identifica os operadores experientes, conferindo maior
confiabilidade aos dados transmitidos. 

�
 O código QRU significa “aguarde um momento na
freqüência”.




