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Confira se a impressão do caderno de questões está legível. Caso necessário solicite um 
novo caderno. 
 

Verifique se as informações impressas no cartão resposta personalizado estão corretas. 
Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 
 

Esta prova é composta de 80 questões de conhecimentos específicos. As questões são 
de múltipla escolha com quatro alternativas de resposta, identificadas pelas letras A, B, C, 
D, das quais, uma apenas deverá ser assinalada como correta.  
 

Procure fazer a prova com calma e atenção. Assine e preencha corretamente o cartão 
resposta, de acordo com as suas instruções, utilizando caneta esferográfica com tinta 
preta ou azul. O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou 
rasura. 
 

Somente será permitida a sua retirada da sala após duas horas do início da prova, que 
terá, no máximo, quatro horas de duração. Os três últimos candidatos deverão 
permanecer em sala, até que todos concluam a prova e possam sair juntos. 
 

Você será eliminado do concurso, se: 
a) ausentar-se da sala de realização da prova objetiva sem o acompanhamento do 
fiscal, ou antes de decorrido o prazo mínimo para saída do candidato da sala; 
b) for surpreendido em comunicação, qualquer que seja a forma, com outras pessoas 
ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos; 
c) estiver portando ou fazendo uso de relógio ou de qualquer tipo de equipamento ele-
trônico de comunicação (beep, pager, telefone celular, calculadora, etc.), ainda que 
desligados; e 
d) não devolver integralmente todo o material de prova (caderno de questões e cartão 
resposta personalizado). 
 

Diante de qualquer dúvida você deve comunicar-se com o fiscal. 
 

Boa prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 1 
 

Falta cuidado com a psique dos policiais  
brasileiros 

 

 Ele cumpre uma rotina de treinamentos pu-
xados e regras rígidas, arrisca a própria pele por 
um salário que não cobre as suas contas e ain-
da sofre preconceitos da sociedade. É duro ser 
policial no Brasil. Um dia o autocontrole escapo-
le e o dedo puxa o gatilho. Nada justifica a vio-
lência, mas é sábio evitar o estresse em quem 
tem por missão garantir a segurança da popula-
ção.  
 A qualidade de vida dos policiais brasileiros e 
a sua saúde mental, além da física, preocupam 
a Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(Senasp), que realizou, no fim de 2008, uma 
pesquisa sobre os programas de atenção à  
saúde e qualidade de vida dos profissionais de 
segurança pública do Brasil. A pesquisa consta-
tou que a maior parte das instituições estaduais 
possui estruturas de atenção à saúde física e 
mental dos seus servidores, mas elas são inci-
pientes, principalmente no que diz respeito à 
saúde mental. 
 De acordo com a responsável pela pesquisa, 
Tatiana Vasconcelos, há carência de profissio-
nais capacitados ao atendimento e de materiais, 
equipamentos e estrutura física. “Grande parte 
dos recursos humanos e materiais é destinada 
ao atendimento exclusivo da saúde física. Ou 
seja, é dada maior importância ao fato de o pro-
fissional estar bem fisicamente para exercer 
suas funções, em detrimento dos seus aspectos 
psíquicos e emocionais”, afirma a especialista 
em políticas públicas e gestão governamental 
da Senasp. 
 Segundo Tatiana, o que mais faz falta é o 
apoio dos níveis estratégicos das instituições 
para implementação, fomento e sustentabilidade 
de programas de qualidade de vida para os pro-
fissionais de segurança pública. “São necessá-
rias a regulamentação e a institucionalização 
dos programas e a destinação de recursos para 
seu pleno funcionamento”, diagnostica. 
 Para a realização do estudo, foram contrata-
dos seis consultores, em parceria com o Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud), que visitaram 19 estados. Eles 
levantaram dados sobre os tipos de programas 
existentes, sua estrutura, funcionamento e ne-
cessidades.  
 Em cada estado, os pesquisadores passa-
ram três dias coletando informações nos co-
mandos gerais da Polícia Civil, da Polícia Militar 
e no Corpo de Bombeiros. Um questionário com 
perguntas sobre os atendimentos já realizados, 
as carências e a estrutura dos serviços e pro-

gramas de saúde foi respondido pelos respon-
sáveis em cada força.  
 Os pesquisadores identificaram que quase a 
totalidade das instituições visitadas - 96,2% - 
possuem algum tipo de Programa de Atenção à 
Saúde do Servidor. Os mais frequentes são de 
acompanhamento e apoio ao policial e de assis-
tência à família do policial vitimado e os menos 
frequentes são de prevenção a doenças se-
xualmente transmissíveis e de assistência reli-
giosa e espiritual. 
 Na maioria dos estados, o atendimento psi-
cológico existe, mas configura-se basicamente 
em atendimento clínico individual. Apenas 58% 
das instituições visitadas possuem programas 
de qualidade de vida que envolvam a promoção 
do atendimento às necessidades dos profissio-
nais, sua saúde, segurança, autoestima, capaci-
tação pessoal, oportunidades de lazer, esportes 
e cultura e a valorização do relacionamento da 
organização com os seus servidores.  
 Apesar da existência de iniciativas em prol 
da qualidade de vida em muitos estados, os 
relatos indicam inúmeras necessidades de   
aprimoramento e de apoio para que esses pro-
gramas possam ser efetivos. As maiores dificul-
dades relatadas referem-se à necessidade de 
recursos humanos e infraestrutura.  
 De acordo com Tatiana, as condições de 
trabalho nas instituições de segurança pública 
acarretam sobrecarga física e emocional nos 
policiais e as pressões da sociedade por efi-
ciência afetam sua saúde, geram desgaste, in-
satisfação e provocam estresse e sofrimento 
psíquico, prejudicando o seu desempenho pro-
fissional. “Urge a necessidade de um trabalho 
específico de qualidade de vida para os profis-
sionais da segurança”, defende.  
LEMLE, Marina. 
Disponível em: http://www.comunidadesegura.org.br/pt-
br/MATERIA-falta-cuidado-com-a-psique-dos-policiais. 
Acesso em: 29/09/2010. Fragmento adaptado. 
 
01) Sobre o texto 1, é correto afirmar que: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ nos estados onde existem programas em 
prol da qualidade de vida dos policiais, as maio-
res dificuldades são de infraestrutura física das 
instituições. 
B ⇒⇒⇒⇒ menos da metade dos estados brasileiros 
mantém serviços de atendimento psicológico a 
policiais. 
C ⇒⇒⇒⇒ apesar de haver apoio institucional e re-
cursos financeiros, os programas de qualidade 
de vida dos policiais brasileiros não são regula-
mentados. 
D ⇒⇒⇒⇒ a autora do texto defende mudanças nos 
programas de atenção à saúde e qualidade de 
vida dos policiais brasileiros. 
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02) Sobre o texto 1, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Tatiana Vasconcelos, em fins de 2008, 
coordenou uma pesquisa realizada pela Secre-
taria Nacional de Segurança Pública. 
B ⇒⇒⇒⇒ A pesquisa encomendada pela Senasp foi 
realizada em todos os estados brasileiros. 
C ⇒⇒⇒⇒ Nos estados, os comandos gerais da Polí-
cia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros passaram três dias colhendo informações 
sobre a saúde dos policiais. 
D ⇒⇒⇒⇒ A pesquisa da Senasp constatou que a 
totalidade dos estados brasileiros tem algum 
tipo de programa de atenção á saúde do servi-
dor. 
______________________________________ 
 
03) Assinale a alternativa que melhor resume o 
texto 1. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ No que diz respeito a programas de saúde 
e qualidade de vida, os policiais brasileiros são 
muito mal atendidos na maioria dos estados 
brasileiros. 
B ⇒⇒⇒⇒ No Brasil, a maioria dos estados possui 
programas destinados à saúde e à qualidade de 
vida dos policiais, mas tais programas privile-
giam a saúde física, deixando a desejar no que 
se refere à saúde mental. 
C ⇒⇒⇒⇒ A pesquisadora Tatiana Vasconcelos é 
implacável em suas críticas à falta de estrutura 
e apoio à saúde física e mental dos policiais 
brasileiros. 
D ⇒⇒⇒⇒ As pressões da sociedade por eficiência 
dos agentes de segurança geram desgastes 
físicos e emocionais, prejudicando o desempe-
nho profissional dos policiais. 
______________________________________ 
 
04) Considerando o que se afirma no texto 1, 
infere-se que: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ é preciso rever as políticas e as ações 
destinadas a combater o estresse dos policiais 
no Brasil com vistas a evitar que parte deles 
desista da profissão. 
B ⇒⇒⇒⇒ em alguns estados, o nível e a qualidade 
dos serviços de atenção à saúde física e mental 
dos policiais é melhor do que em outros. 
C ⇒⇒⇒⇒ o assassinato de policiais no Brasil está, 
em parte, associado à falta de autocontrole dos 
profissionais de segurança e à falta de assistên-
cia à saúde mental. 
D ⇒⇒⇒⇒ os comandantes das forças policiais têm 
sido omissos em relação à saúde dos servido-
res da segurança pública. 

05) Assinale a alternativa que representa opi-
nião da autora do texto 1. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ “Em cada estado, os pesquisadores pas-
saram três dias coletando informações nos co-
mandos gerais da Polícia Civil, da Polícia Militar 
e no Corpo de Bombeiros.” 
B ⇒⇒⇒⇒ “São necessárias a regulamentação e a 
institucionalização dos programas e a destina-
ção de recursos para seu pleno funcionamento”, 
diagnostica. 
C ⇒⇒⇒⇒ “Nada justifica a violência, mas é sábio 
evitar o estresse em quem tem por missão ga-
rantir a segurança da população.”  
D ⇒⇒⇒⇒ “Urge a necessidade de um trabalho es-
pecífico de qualidade de vida para os profissio-
nais da segurança, defende.” 
______________________________________ 
 
06) Assinale a alternativa em que a alteração na 
ordem das palavras e na sintaxe da frase modi-
fica o sentido original do texto 1. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Apesar de os relatos indicarem inúmeras 
necessidades de aperfeiçoamento e de apoio, 
faltam programas efetivos em prol da qualidade 
de vida. 
B ⇒⇒⇒⇒ Os responsáveis por cada força responde-
ram a um questionário com perguntas sobre os 
atendimentos já realizados, as carências e a 
estrutura dos serviços e programas de saúde. 
C ⇒⇒⇒⇒ Apesar de existir, na maioria dos estados, 
o atendimento psicológico, ele configura-se ba-
sicamente em atendimento clínico individual. 
D ⇒⇒⇒⇒ As condições de trabalho nas instituições 
de segurança pública, de acordo com Tatiana, 
acarretam sobrecarga física e emocional nos 
policiais. Além disso, as pressões da sociedade 
por eficiência afetam sua saúde, geram desgas-
te e insatisfação. Também provocam estresse e 
sofrimento psíquico, prejudicando o seu desem-
penho profissional. 
______________________________________ 
 
07) Com base no texto 1, assinale a alternativa 
correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A frase “Um dia o autocontrole escapole e 
o dedo puxa o gatilho” equivale a: “Quando o 
autocontrole escapole, o dedo puxa o gatilho”. 
B ⇒⇒⇒⇒ Em “São necessárias a regulamentação e 
a institucionalização dos programas e a destina-
ção de recursos para seu pleno funcionamento, 
diagnostica”, o sujeito do verbo “ser” é compos-
to e posposto. 
C ⇒⇒⇒⇒ Em “Apesar da existência de iniciativas em 
prol da qualidade de vida em muitos estados, os 
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relatos indicam inúmeras necessidades de 
aprimoramento e de apoio para que esses 
programas possam ser efetivos”, o sintagma 
destacado em negrito exerce a função de adjun-
to adverbial do verbo “indicam”. 
D ⇒⇒⇒⇒ Em “A pesquisa constatou que a maior 
parte das instituições estaduais possui estrutu-
ras de atenção à saúde física e mental dos seus 
servidores, mas elas são incipientes, principal-
mente no que diz respeito à saúde mental”,  
existe um erro de concordância verbal, pois o 
verbo destacado em negrito deve concordar 
com “instituições estaduais”. 
______________________________________ 
 
08) Com base no texto 1, é correto o que se 
afirma em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A psicóloga Tatiana Vasconcelos duvida 
dos dados levantados pela Secretaria Nacional 
de Segurança Pública. 
B ⇒⇒⇒⇒ Somente em duas vezes, a autora inclui 
em seu texto a fala da pesquisadora Tatiana 
Vasconcelos. 
C ⇒⇒⇒⇒ Os principais argumentos da autora do 
texto foram extraídos de um relatório produzido 
pelo Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud). 
D ⇒⇒⇒⇒ O estudo incluiu dados sobre a existência 
de programas de saúde e qualidade de vida dos 
policiais e sobre a estrutura, funcionamento e 
necessidades. 
______________________________________ 
 
09) Assinale a alternativa correta, considerando 
as frases extraídas do texto 1. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Na frase “Ele cumpre uma rotina de trei-
namentos puxados e regras rígidas, arrisca a 
própria pele por um salário que não cobre as 
suas contas e ainda sofre preconceitos da so-
ciedade”, os três termos destacados têm um 
único referente, “o policial”. 
B ⇒⇒⇒⇒ Em “A pesquisa constatou que a maior 
parte das instituições estaduais possui estrutu-
ras de atenção à saúde física e mental dos seus 
servidores, mas elas são incipientes, principal-
mente no que diz respeito à saúde mental”, o 
termo destacado retoma a expressão “institui-
ções estaduais”. 
C ⇒⇒⇒⇒ Em “Na maioria dos estados, o atendi-
mento psicológico existe, mas configura-se ba-
sicamente em atendimento clínico individual”, a 
segunda oração explicita a causa do que se 
afirma na primeira oração. 
D ⇒⇒⇒⇒ Na frase “Apenas 58% das instituições 
visitadas possuem programas de qualidade de 

vida que envolvam a promoção do atendimento 
às necessidades dos profissionais, [...]”, a subs-
tituição do termo destacado pela expressão 
“Mais de” não modifica o sentido. 
______________________________________ 
 
10) Assinale a alternativa correta que preenche 
as lacunas da frase a seguir. 
 

________ muitas mudanças neste projeto a 
serem sugeridas _____ construtora, principal-
mente quanto ______ regras do novo código de 
posturas municipais, mas o consenso entre vo-
cê e o arquiteto pode identificar rapidamente 
______ adaptações necessárias. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Deve haver  -  a  -  as  -  às 

B ⇒⇒⇒⇒ Deve haver  -  à  -  às  -  as  

C ⇒⇒⇒⇒ Devem haver  -  à  -  as  -  as 

D ⇒⇒⇒⇒ Devem haver  -  a  -  às  -  as 
______________________________________ 
 
11) Assinale a frase que está de acordo com as 
normas da língua portuguesa padrão escrita. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ O argumento citado pelo interventor nada 
tem a haver com os fatos, tão pouco remedia a 
situação ora posta. 
B ⇒⇒⇒⇒ Depois que puzerem o dinheiro em tua 
conta, tu pode fazer o que quizer. 
C ⇒⇒⇒⇒ A falta de testemunhas implicará novas 
diligências até o pleno esclarecimento do delito, 
inclusive nova oitiva do acusado. 
D ⇒⇒⇒⇒ Incluiu-se no documento da Organização 
dos Países Latino-Americanos questões diver-
sas sobre interesses políticos-financeiros e  
ações socioeconômicas.  
______________________________________ 
 
12) Assinale a alternativa na qual a frase está 
inteiramente de acordo com a variedade padrão 
escrita da língua portuguesa. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ O servidor que não se dispuser a realizar 
o exame deverá, obrigatoriamente, manifestar-
se por escrito por meio de uma ficha padroniza-
da, assumindo, assim, a responsabilidade por 
seu ato. 
B ⇒⇒⇒⇒ O servidor que não se dispor a realizar o 
exame deverá, obrigatoriamente, manifestar-se 
por escrito através de ficha padrão, assumindo, 
assim, a responsabilidade por seu ato. 
C ⇒⇒⇒⇒ Deverá manifestar-se obrigatoriamente por 
escrito, por intermédio de uma ficha-padrão, o 
servidor que não se dispor a realizar o exame, 
assumindo, assim, a responsabilidade de seu 
ato. 
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D ⇒⇒⇒⇒ O servidor que não se dispuser a realizar 
o exame deverá obrigatoriamente, assumirá a 
responsabilidade de seu ato por escrito, assi-
nando uma ficha padrão. 
______________________________________ 
 
13) Assinale a alternativa correta que preenche 
as lacunas da frase a seguir. 
 

 “O vereador que reside ______ Rua Miguel 
Deodoro corre o risco de ter seu _________ 
_______ assim que o processo chegar _______ 
mãos do Presidente.  
 
A ⇒⇒⇒⇒ à  -  mandado caçado  -  as 

B ⇒⇒⇒⇒ à  -  mandato caçado  -  às 

C ⇒⇒⇒⇒ na  -  mandado cassado  -  as 

D ⇒⇒⇒⇒ na  -  mandato cassado  -  às  
______________________________________ 
 
14) Qual o pronome de tratamento usado em 
um requerimento a um delegado em polícia? 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Excelentíssimo Senhor, Vossa Excelência. 

B ⇒⇒⇒⇒ Senhor, Vossa Senhoria. 

C ⇒⇒⇒⇒ Magnífico, Vossa Magnificência. 

D ⇒⇒⇒⇒ Senhor, Sua Senhoria. 
______________________________________ 
 
15) Assinale a frase correta quanto à ordem 
das palavras. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Viajou ontem para Chapecó, onde ficará 
hospedado no Hotel Holliday, o Reitor da UFFS, 
situado na Rua XV. 
B ⇒⇒⇒⇒ Atende ao público jovem em seu novo 
escritório, o arquiteto Leônidas Pompeo, locali-
zado em frente à Praça Nereu Ramos. 
C ⇒⇒⇒⇒ Segundo a Polícia Rodoviária, ao tentar 
uma ultrapassagem, o motorista perdeu o con-
trole e caiu em um abismo. 
D ⇒⇒⇒⇒ É muito, no Brasil empregado, como ins-
trumento de crítica e contestação, o teatro. 
______________________________________ 
 
16) Em qual das alternativas a frase não é am-
bígua, isto é, não tem duplo sentido? 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Pretende-se discutir o cinema argentino 
nas universidades para chamar a atenção dos 
estudantes sobre o regime de exceção. 
B ⇒⇒⇒⇒ O ponto forte do debate político de ontem 
foi a discussão entre Arruda e Roberto Angu 
que agradou a todos.  
C ⇒⇒⇒⇒ O Diretor da Brafor discutiu com o gerente 
o seu parecer. 

D ⇒⇒⇒⇒ Trata-se de um estudo sobre Érico Verís-
simo, cuja leitura eu recomendo. 
______________________________________ 
 

Texto 2 
 

 No mundo, tal como a Física o descreve, 
nada pode ocorrer que seja verdadeira e intrin-
secamente novo. Inventar-se-á, talvez, um novo 
engenho, mas sempre será possível, através da 
análise, ver nele uma nova combinação de ele-
mentos que serão isto ou aquilo, mas não serão 
novos. Novidade, em Física, é simples novidade 
de arranjos e combinações. Em oposição a esse 
ponto, insiste o historicismo, a novidade social, 
assim como a novidade biológica, é espécie 
intrínseca de novidade. É novidade real, irredu-
tível ao novo dos arranjos. Na vida social, os 
mesmos velhos fatores, postos em arranjo novo, 
nunca são realmente os mesmos velhos fatores. 
Onde nada se pode repetir com exatidão, a no-
vidade real estará sempre emergindo. E susten-
ta-se que esse é um significativo traço a ter em 
conta quando se focaliza o desenvolvimento de 
novos estágios ou períodos da História, cada 
um dos quais diferirá intrinsecamente de qual-
quer outro.  
 

POPPER, K. A miséria do historicismo.  Disponível em: < 
http://www.scribd.com/doc/11026499/Karl-Popper-A-
Miseria-Do-Historicismo>. Acesso em: 01/10/2010. Frag-
mento. 
 
17) Com base no texto de Popper, conclui-se 
que: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ as novidades sociais, ao contrário das leis 
da Física, são extrínsecas. 
B ⇒⇒⇒⇒ na dimensão biológica, o novo não é real-
mente novo, mas apenas rearranjo de fatores 
antigos. 
C ⇒⇒⇒⇒ no mundo, tão somente a novidade social 
é verdadeira e intrinsecamente nova. 
D ⇒⇒⇒⇒ na perspectiva do historicismo, a novidade 
social é novidade real, irredutível ao novo dos 
arranjos. 
______________________________________ 
 
18) O texto 2 permite inferir que:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ no mundo, tal como a Física o descreve, é 
possível ver o novo simplesmente como rear-
ranjos e combinações. 
B ⇒⇒⇒⇒ a novidade biológica e social não se reduz 
ao novo porque não podem ser mensuradas 
com exatidão. 
C ⇒⇒⇒⇒ as novidades intrínsecas das leis da Física 
implicam novidades na vida social. 
D ⇒⇒⇒⇒ Na História, os novos estágios repetem os 
estágios ou períodos do passado. 
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19) Analise as frases a seguir. 
 

l 

 

Tenho muito prazer de lhe abraçar e de 
lhe parabenizar por essa excelente vitória 
na urnas. 

  

ll 

 

Exmo. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara da 
Infância e Juventude da Capital, 
 

O Delegado de Polícia, abaixo assinado, 
requer a Vossa Excelência a expedição de 
competente alvará de soltura para os pre-
sos a seguir relacionados. 

  

lll 
 

Permita-me dizer, caro amigo, que se for 
preciso irei consigo falar ao Governador. 

  

lV 

 

Peço-vos que seja dado ao signatário a 
devida autorização para que viaje a capital 
paranaense. 

  

V 

 

Desde o nascedouro da investigação poli-
cial, com a necessária instauração de um 
inquérito policial, abrem-se várias oportu-
nidades para o causídico impetrar habeas 
corpus, como no caso de atipicidade do 
fato investigado. 

 
 Em relação à língua portuguesa padrão es-
crita, assinale a alternativa que contém todas 
as frases corretas. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III   C ⇒⇒⇒⇒ II  -  V  

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  IV  -  V   D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  -  V 
______________________________________ 
 
20) Assinale a frase correta quanto à concor-
dância verbal. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Naquela hora da manhã, pela rua deserta 
caminhavam ela, o marido e eu. 
B ⇒⇒⇒⇒ É impressionante como, em época de e-
leições, são feitas promessas e gasta-se fortu-
nas com propaganda. 
C ⇒⇒⇒⇒ Os Estados Unidos venceu a seleção bra-
sileira de basquete em partida disputada ontem, 
na Bélgica. 
D ⇒⇒⇒⇒ Em breve, irá fazer trinta e dois anos que 
comecei a trabalhar nesta empresa. 
 
 

INFORMÁTICA 
 
21) Com relação ao Sistema Operacional Win-
dows XP é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ O usuário pode excluir pastas e arquivos 
utilizando a tecla Delete. 
B ⇒⇒⇒⇒ A tecla Caps Lock, quando ativada, faz 
com que as letras digitadas sejam inseridas no 
formato maiúsculo. 

C ⇒⇒⇒⇒ Mais de um programa pode ser executado 
simultaneamente, sendo que o usuário pode 
usar as teclas ALT+TAB para alternar entre as 
janelas dos programas. 
D ⇒⇒⇒⇒ Os ícones de acesso aos programas insta-
lados no computador estão localizados no Pai-
nel de Controle. 
______________________________________ 
 
22) Considere o Sistema Operacional Windows 
XP e analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

Somente arquivos de sistema podem ser 
salvos na pasta Meus Documentos. 

  

ll 
 

Arquivos de imagens e vídeos podem ser 
salvos na pasta Meus Documentos. 

  

lll 
 

Arquivos de texto e planilhas não podem 
ser salvos na pasta Meus Documentos. 

 
 Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões): 
 
A ⇒⇒⇒⇒ apenas II   C ⇒⇒⇒⇒ I e II 

B ⇒⇒⇒⇒ apenas III   D ⇒⇒⇒⇒ II e III 
______________________________________ 
 
23) Considerando a planilha eletrônica Microsoft 
Excel 2003, marque V ou F, conforme as afir-
mações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.  
 
(    ) 

 
Uma coluna só pode ser removida se 
suas células estiverem vazias. 

  

(    ) 

 

O usuário pode utilizar a tecla SHIFT e 
as teclas de setas para selecionar célu-
las da planilha. 

  

(    ) 

 

Se o conteúdo da célula A1 for 5 e o 
conteúdo da célula B1 for = A1+1, então 
na célula B1 o valor mostrado será 6.  

  

(    ) 

 

Antes de inserir uma função em uma 
célula, o usuário deve selecionar a Ca-
tegoria Função na janela Propriedades 
da Célula. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  V 
D ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  F 
______________________________________ 
 
24) Sobre o Sistema Operacional Windows XP, 
assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 A ________ de uma pasta ou _______ pode 
ser realizada utilizando-se as teclas CTRL+C 
seguido de ________. 
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A ⇒⇒⇒⇒ exclusão  -  programa  -  CTRL+Z 

B ⇒⇒⇒⇒ exclusão  -  arquivo  -  CTRL+V 

C ⇒⇒⇒⇒ cópia  -  arquivo  -  CTRL+V  

D ⇒⇒⇒⇒ cópia  -  programa  -  CTRL+Z  
______________________________________ 
 
25) Com relação ao processador de textos Mi-
crosoft Word 2003 é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Utilizando as opções recortar e colar, o 
usuário pode mover um bloco de texto dentro do 
documento. 
B ⇒⇒⇒⇒ Ao inserir uma tabela o usuário deve de-
terminar a quantidade de linhas e colunas dese-
jadas. 
C ⇒⇒⇒⇒ O parágrafo pode ser configurado para 
estar centralizado, justificado, alinhado à es-
querda ou alinhado à direita. 
D ⇒⇒⇒⇒ A Auto-Correção tem como principal fun-
ção a aplicação automática de estilos aos pará-
grafos. 
______________________________________ 
 
26) Em relação ao processador de textos Micro-
soft Word 2003 é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ As marcas de tabulação ficam localizadas 
por padrão no cabeçalho do documento. 
B ⇒⇒⇒⇒ A configuração da página é acessada por 
meio da opção Arquivo → Configurar Página. 
C ⇒⇒⇒⇒ Por meio do item Inserir → Imagem, da 
Barra de Menus, o usuário pode inserir uma 
imagem no documento. 
D ⇒⇒⇒⇒ O usuário pode visualizar a impressão 
antes de efetivamente imprimir o documento. 
______________________________________ 
 
27) Sobre a planilha eletrônica Microsoft Excel 
2003, assinale a alternativa correta que com-
pleta as lacunas da frase a seguir. 
 

 “Considerando que o conteúdo da célula A4 
é = A1+A2/A3 e que o conteúdo da célula A1 é 
___, da A2 é ____ e da A3 é ___ então na célu-
la A4 estará sendo visualizado o número ____.” 
 
A ⇒⇒⇒⇒10 - 15 - 15 - 5 

B ⇒⇒⇒⇒ 15 - 10 - 5 - 5 

C ⇒⇒⇒⇒ 15 - 10 - 5 - 17 

D ⇒⇒⇒⇒ 10 - 15 - 15 – 17 
______________________________________ 
 
28) Sobre software de apresentação Microsoft 
Powerpoint 2003, marque V ou F, conforme as 
afirmações sejam verdadeiras ou falsas. 
 

(    ) 
 

Os arquivos salvos pelo programa são, 
por padrão, do formato ppt. 

  

(    ) 

 

O usuário pode criar uma nova apresen-
tação com definições de cores e textos 
baseados em um Modelo de Design 
existente. 

  

(    ) 

 

Em uma nova apresentação em branco 
o slide inicial está formatado por padrão 
com o Layout Slide de Título. 

  

(    ) Os objetos inseridos nos slides somente 
podem ser reposicionados se o Slide 
Mestre estiver desbloqueado. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F 
______________________________________ 
 
29) Com relação ao acesso e utilização de re-
des de computadores, todas as alternativas 
estão corretas, exceto a: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ O Internet Explorer é o navegador padrão 
do Windows, mas o usuário pode, se desejar, 
instalar e utilizar outro navegador em seu com-
putador. 
B ⇒⇒⇒⇒ As mensagens de correio eletrônico po-
dem ser enviadas para um ou mais destinatá-
rios. 
C ⇒⇒⇒⇒ A presença de um software antivírus no 
computador é essencial para uma navegação 
segura na Internet. 
D ⇒⇒⇒⇒ Uma senha formada por quatro números é 
considerada uma senha difícil. 
______________________________________ 
 
30) Sobre acesso e utilização de redes de com-
putadores, assinale a alternativa correta que 
completa as lacunas da frase a seguir. 
 

 “Um endereço de _______ é formado por 
duas partes, separadas pelo caracter @, sendo 
que a primeira parte representa a _______ do 
usuário e a segunda parte representa o 
_______ de correio. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ e-mail  -  conta  -  servidor 

B ⇒⇒⇒⇒ Internet  -  página – - servidor  

C ⇒⇒⇒⇒ localização  -  configuração  -  serviço  

D ⇒⇒⇒⇒ rede  -  estação  -  serviço  
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DIREITO CONSTITUCIONAL  
 
31) De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB/88) é correto afir-
mar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ As entidades associativas, quando ex-
pressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudici-
almente. 
B ⇒⇒⇒⇒ No caso de iminente perigo público, a au-
toridade competente poderá usar de proprieda-
de particular. 
C ⇒⇒⇒⇒ A sucessão de bens de estrangeiros si-
tuados no País será sempre regulada pela lei 
pessoal do "de cujus".  
D ⇒⇒⇒⇒ As associações poderão ser compulsoria-
mente dissolvidas ou ter suas atividades sus-
pensas por decisão judicial. 
______________________________________ 
 
32) De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB/88) é correto afir-
mar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ São gratuitas as ações de "habeas-
corpus" e "habeas-data”. 
B ⇒⇒⇒⇒ Conceder-se-á "habeas-data” para a retifi-
cação de dados, após fazê-lo por processo judi-
cial ou administrativo.  
C ⇒⇒⇒⇒ O mandado de segurança coletivo pode 
ser impetrado por entidade de classe. 
D ⇒⇒⇒⇒ Conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos. 
______________________________________ 
 
33) Sobre a Ação Popular, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ É cabível a ação popular para anular ato 
lesivo ao patrimônio. 
B ⇒⇒⇒⇒ Qualquer brasileiro é parte legítima para 
propor ação popular. 
C ⇒⇒⇒⇒ É cabível a ação popular para anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou privado. 
D ⇒⇒⇒⇒ O autor, salvo má-fé, está totalmente isen-
to de custas judiciais para propor ação popular. 
______________________________________ 
 
34) De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB/88) é correto afir-
mar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Será declarada a perda da nacionalidade 
do brasileiro que tiver o reconhecimento de na-
cionalidade originária pela lei estrangeira. 

B ⇒⇒⇒⇒ Será declarada a perda da nacionalidade 
do brasileiro que tiver cancelada sua naturaliza-
ção. 
C ⇒⇒⇒⇒ Não será declarada a perda da nacionali-
dade do brasileiro que tiver adquirido outra por 
imposição como condição para permanência em 
território estrangeiro. 
D ⇒⇒⇒⇒ É possível a perda da nacionalidade do 
brasileiro. 
______________________________________ 
 
35) De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB/88), quanto ao 
Mandado de Segurança, é correto afirmar,   
exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Constitui crime inafiançável e imprescrití-
vel a ação de grupos armados, civis ou milita-
res, contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático. 
B ⇒⇒⇒⇒ Pode a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser estendi-
da ao sucessor. 
C ⇒⇒⇒⇒ A lei considerará crimes inafiançáveis, 
mas suscetíveis de anistia, a prática da tortura e 
o tráfico ilícito de entorpecentes. 
D ⇒⇒⇒⇒ Aquele que, podendo evitar, omitiu-se, 
poderá responder por terrorismo. 
______________________________________ 
 
36) Quanto ao Chamamento ao Processo é cor-
reto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ O militar alistável é elegível, mas, se elei-
to, passará automaticamente, no ato da diplo-
mação, para a inatividade. 
B ⇒⇒⇒⇒ Os partidos políticos, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior 
Eleitoral, e, após, adquirem personalidade jurí-
dica.  
C ⇒⇒⇒⇒ O mandato eletivo poderá ser impugnado 
ante a Justiça Eleitoral, mas a ação de impug-
nação de mandato tramitará em segredo de 
justiça. 
D ⇒⇒⇒⇒ É assegurada aos partidos políticos auto-
nomia para adotar os critérios de escolha e o 
regime de suas coligações eleitorais. 
______________________________________ 
 
37) A lei não poderá estabelecer distinção entre 
brasileiros natos e naturalizados, salvo nos ca-
sos previstos na Constituição.  
 

Neste sentido, é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ São privativos de brasileiros os cargos de 
Ministros dos Tribunais Superiores. 
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B ⇒⇒⇒⇒ São privativos de brasileiros os cargos de 
membros da Câmara dos Deputados. 
C ⇒⇒⇒⇒ É privativo de brasileiro o cargo de Vice-
Presidente do Senado Federal. 
D ⇒⇒⇒⇒ São privativos de brasileiros os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da República.  
______________________________________ 
 
38) De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB/88), analise as afir-
mações a seguir. 
 

l 

 

O preso tem direito à identificação dos 
responsáveis por seu interrogatório poli-
cial. 

  

ll 

 

Ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança. 

  

lll 
 

Não será concedida extradição de estran-
geiro. 

  

lV Nenhum brasileiro será extraditado. 
  

V 
 

São sempre gratuitos o registro civil de 
nascimento e a certidão de óbito. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  -  V 
______________________________________ 
 
39) Marque V ou F, conforme as afirmações a 
seguir sejam verdadeiras ou falsas. 
 

O servidor público estável perderá o cargo 
nas seguintes hipóteses: 
 
(    ) Mediante processo administrativo, em 

que lhe seja assegurada ampla defesa. 
  

(    ) Em virtude de sentença judicial. 
  

(    ) De ofício quando medida disciplinar ou 
sancionatória. 

  

(    ) Quando da recusa da remoção ou pro-
moção. 

  

(    ) Mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, assegurada 
ampla defesa.  

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 

40) São estáveis após três anos de efetivo   
exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso 
público.  
 

 Neste sentido, marque V ou F, conforme as 
afirmações a seguir sejam verdadeiras ou fal-
sas.  
 
(    ) Para a aquisição da estabilidade é obri-

gatória a avaliação especial de desem-
penho por comissão instituída para essa 
finalidade.  

  

(    ) Extinto o cargo ou declarada a sua des-
necessidade, o servidor estável ficará 
em licença não remunerada.  

  

(    ) Extinto o cargo o servidor poderá ser 
aposentado.   

  

(    ) Invalidada por sentença judicial a de-
missão do servidor estável, será ele 
readmitido ou aposentado. 

  

(    ) Invalidada por sentença judicial a de-
missão do servidor será ele reintegrado, 
e o eventual ocupante da vaga recon-
duzido ao cargo de origem, com direito 
a indenização. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
41) Em relação ao Direito Administrativo é cor-
reto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A jurisprudência não pode ser fonte do 
Direito Administrativo. 
B ⇒⇒⇒⇒ Pode-se conceituar Direito Administrativo 
como o conjunto de normas e princípios jurídi-
cos que regem as relações entre as pessoas e 
órgãos do Estado e entre este e a coletividade, 
sempre com vistas ao interesse público. 
C ⇒⇒⇒⇒ O Direito Administrativo possui estreita 
ligação com o Direito Constitucional, podendo-
se dizer que aquele é o lado dinâmico deste. 
D ⇒⇒⇒⇒ A interpretação do Direito Administrativo 
deve considerar a desigualdade jurídica entre a 
Administração e os administrados, a presunção 
de legitimidade dos atos da Administração e a 
necessidade da prática de atos discricionários 
para a Administração atender ao interesse pú-
blico. 
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42) Sobre os princípios básicos da Administra-
ção Pública, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Os princípios da autotutela e da suprema-
cia do interesse público são expressos na Cons-
tituição Federal de 1988. 
B ⇒⇒⇒⇒ São princípios básicos da Administração 
Pública, de observância permanente e facultati-
va do administrador: legalidade, moralidade, 
impessoalidade, publicidade, eficiência, razoabi-
lidade, dentre outros. 
C ⇒⇒⇒⇒ A publicidade não é elemento de formação 
do ato administrativo, mas requisito de eficácia 
e moralidade deste. 
D ⇒⇒⇒⇒ O princípio da eficiência visa impedir que 
fatores pessoais sejam os verdadeiros fins da 
atividade administrativa. 
______________________________________ 
 
43) Sobre licitação, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Grave perturbação da ordem é exemplo 
de situação que admite a dispensa da licitação 
para os contratos relacionados com o evento. 
B ⇒⇒⇒⇒ O princípio do procedimento formal impõe 
a vinculação da licitação às prescrições que a 
regem em seus atos e fases, as quais devem 
estar previstas exclusivamente em lei ordinária. 
C ⇒⇒⇒⇒ O princípio da publicidade dos atos da 
licitação abrange todas as suas fases, desde o 
aviso de abertura até seu julgamento, que deve-
rá ser sempre realizado em ato público, na pre-
sença dos interessados. 
D ⇒⇒⇒⇒ O objeto da licitação pode ser definido 
posteriormente à publicação do edital. 
______________________________________ 
 
44) Em relação ao uso e abuso do poder, anali-
se as afirmações a seguir. 
 

l 
 

Nem todo ato praticado com abuso de 
poder é nulo. 

  

ll 
 

O abuso de poder só se dá na forma co-
missiva. 

  

lll 

 

O desvio de finalidade, uma das espécies 
de abuso de poder, ocorre, por exemplo, 
quando a autoridade pública compra um 
tipo de automóvel incompatível com a 
natureza do serviço a que se destinava. 

  

lV 

 

O excesso de poder é caracterizado 
quando o ato é praticado por autoridade 
incompetente para praticá-lo. 

  

V 

 

Contradição entre os fatos invocados co-
mo motivo do ato e o seu conteúdo e a 
ocultação de fatos pertinentes à situação 
são indícios denunciadores do desvio de 
poder. 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 
C ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  V  
______________________________________ 
 
45) Sobre a classificação dos atos administrati-
vos, correlacione as colunas a seguir. 
 

( 1 ) Atos de império 
  

( 2 ) Atos constitutivos 
  

( 3 ) Atos concretos 
  

( 4 ) Atos não auto-executórios 
  

( 5 ) Atos simples 
 
(    ) Um exemplo é a cobrança da multa  

aplicada. 
  

(    ) São emanados da vontade de um só 
órgão ou agente administrativo. 

  

(    ) A vontade dos administrados não inter-
vém para sua prática. 

  

(    ) São exemplos a autorização, a licença e 
a sanção administrativa. 

  

(    ) Têm destinatários individualizados, ain-
da que coletivamente. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 4  -  5  -  1  -  2  -  3 

B ⇒⇒⇒⇒ 5  -  2  -  3  -  4  -  1 

C ⇒⇒⇒⇒ 4  -  2  -  1  -  3  -  5 

D ⇒⇒⇒⇒ 2  -  5  -  4  -  1  -  3 
______________________________________ 
 
46) Sobre os princípios básicos dos serviços 
públicos, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ O princípio da continuidade é um desdo-
bramento do princípio da igualdade e da isono-
mia. 
B ⇒⇒⇒⇒ Segundo o princípio do funcionamento 
eficiente, os serviços públicos devem ser pres-
tados de modo a beneficiar o maior número de 
indivíduos, sem distinção entre os beneficiários. 
C ⇒⇒⇒⇒ O princípio do funcionamento contínuo, ao 
conciliar-se com o direito de greve dos servido-
res, impõe algumas regras específicas ao exer-
cício deste, como a manutenção de parte das 
atividades em funcionamento. 
D ⇒⇒⇒⇒ As empresas concessionárias, por serem 
particulares, não estão sujeitas ao princípio da 
generalidade. 
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47) Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A vacância dos cargos integrantes do ór-
gão público causa sua extinção. 
B ⇒⇒⇒⇒ A função pública do agente público pode 
ser gratuita. 
C ⇒⇒⇒⇒ A criação de órgão da Administração Pú-
blica depende da iniciativa do agente público 
investido na função de chefia do mesmo. 
D ⇒⇒⇒⇒ O órgão público representa juridicamente 
a entidade a que pertence perante terceiros. 
______________________________________ 
 
48) Sobre as espécies de contratos administra-
tivos, correlacione as colunas a seguir. 
 
( 1 ) Contratos de obra 
  

( 2 ) Contratos de serviços 
  

( 3 ) Contratos de fornecimento 
  

( 4 ) Contratos de concessão de serviço pú-
blico precedida de obra pública 

  

( 5 ) Contratos de concessão de direito real 
de uso 

 

(    ) Em tais contratos, a Administração deve 
obedecer a diretrizes específicas, como 
a que reside no princípio da padroniza-
ção e o registro de preços. 

  

(    ) Um exemplo é a ampliação de uma es-
cola municipal. 

  

(    ) O direito de uso do particular advindo 
deste contrato é transferível a terceiros 
por ato inter vivos ou por sucessão. 

  

(    ) A construção de estrada com remunera-
ção propiciada pelo pedágio é um     
exemplo. 

  

(    ) Para os comuns, a execução não de-
pende de habilitação específica. 

 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 3  -  1  -  5  -  4  -  2 

B ⇒⇒⇒⇒ 5  -  2  -  3  -  4  -  1 

C ⇒⇒⇒⇒ 4  -  3  -  2  -  1  -  5 

D ⇒⇒⇒⇒ 1  -  5  -  3  -  2  -  4 
______________________________________ 
 
49) Sobre a Administração indireta é correto 
afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Cada entidade da Administração indireta 
possui seus próprios patrimônio, pessoal e es-
trutura administrativa. 
B ⇒⇒⇒⇒ Um dos pontos em comum entre as pes-
soas jurídicas integrantes da Administração indi-
reta é criação por lei específica. 

C ⇒⇒⇒⇒ Para a criação ou autorização de institui-
ção das entidades da Administração indireta, é 
necessária lei decorrente de projeto elaborado 
somente com tal finalidade. 
D ⇒⇒⇒⇒ Um aspecto da Administração indireta é a 
pluralidade de especialidade das atribuições de 
cada entidade, de modo que cada uma pode 
destinar-se a diversas áreas de atuação. 
______________________________________ 
 
50) Em relação ao poderes administrativos, ana-
lise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

A licença para construir e a matrícula em 
escola pública são exemplos do exercício 
do poder vinculado. 

  

ll 

 

O poder normativo visa a explicitar o con-
teúdo das leis, de modo a operacionalizar 
sua execução. 

  

lll 

 

O poder regulamentar é a faculdade da 
Administração de emitir normas que disci-
plinam matérias não privativas de lei. 

  

lV 

 

O poder de decidir conflito de competên-
cia entre subordinados é um exemplo de 
aplicação do poder hierárquico. 

  

V 

 

O poder disciplinar é atividade administra-
tiva atribuída à autoridade administrativa, 
não se confundindo com o poder penal do 
Estado, exercido através do poder Judiciá-
rio. 

 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III   C ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  IV  -  V   D ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 
 
 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 
51) Segundo o Código Penal brasileiro, “O re-
sultado, de que depende a existência do crime, 
somente é imputável a quem lhe deu causa. 
Considera-se causa a ação ou omissão sem a 
qual o resultado não teria ocorrido.” 
 

 Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir: 
 

 A omissão é penalmente relevante (...)  
 
A ⇒⇒⇒⇒ quando o omitente, independentemente da 
preexistência de qualquer dever de sua parte, 
podia agir para evitar o resultado. 
B ⇒⇒⇒⇒ somente nos crimes omissivos próprios. 

C ⇒⇒⇒⇒ quando o omitente devia e podia agir para 
evitar o resultado. 
D ⇒⇒⇒⇒ sempre que o omitente tiver o dever jurídi-
co de evitar o resultado. 
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52) O Código Penal brasileiro, em seu art. 16, 
estabelece: “Nos crimes cometidos sem violên-
cia ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano 
ou restituída a coisa, até o recebimento da de-
núncia ou da queixa, por ato voluntário do agen-
te, a pena será reduzida de um a dois terços.”  
 

 Esta causa de redução de pena é denomina-
da: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ arrependimento voluntário. 

B ⇒⇒⇒⇒ arrependimento eficaz. 

C ⇒⇒⇒⇒ redução facultativa. 

D ⇒⇒⇒⇒ arrependimento posterior. 
______________________________________ 
 
53) Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir: 
 

 Quando, por ineficácia absoluta do meio ou 
por absoluta impropriedade do objeto, é impos-
sível consumar-se o crime, (...) 
 
A ⇒⇒⇒⇒ não se pune a tentativa. 

B ⇒⇒⇒⇒ não se pune a tentativa, mas permite-se a 
aplicação de medida de segurança ao agente. 
C ⇒⇒⇒⇒ pune-se a tentativa, permitindo-se a apli-
cação de perdão judicial em favor do agente. 
D ⇒⇒⇒⇒ pune-se a tentativa, mas com redução de 
pena. 
______________________________________ 
 
54) Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir:  
 

 O erro quanto à pessoa contra a qual o crime 
é praticado (...) 
 
A ⇒⇒⇒⇒ isenta de pena, desde que seja invencível. 

B ⇒⇒⇒⇒ se evitável, poderá diminuir a pena de um 
sexto a um terço. 
C ⇒⇒⇒⇒ exclui o dolo do agente, mas permite a 
punição por crime culposo, se previsto em lei. 
D ⇒⇒⇒⇒ não isenta de pena o agente. 
______________________________________ 
 
55) Assinale a única alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ É isento de pena o agente que, por doen-
ça mental ou desenvolvimento mental incomple-
to ou retardado, era, ao tempo do resultado do 
crime, inteiramente incapaz de entender o cará-
ter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. 
B ⇒⇒⇒⇒ É isento de pena o agente que, por doen-
ça mental ou desenvolvimento mental incomple-
to ou retardado, era, ao tempo da ação ou da 

omissão, inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento. 
C ⇒⇒⇒⇒ É isento de pena o agente que, por doen-
ça mental ou desenvolvimento mental incomple-
to ou retardado, havia sido, ao tempo da ação 
ou da omissão, civilmente interditado. 
D ⇒⇒⇒⇒ É isento de pena o agente que, por doen-
ça mental ou desenvolvimento mental incomple-
to ou retardado, ao tempo da ação ou da omis-
são, não era inteiramente capaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento. 
______________________________________ 
 
56) No crime de injúria, se a ofensa à honra 
consiste na utilização de elementos referentes a 
raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição 
de pessoa idosa ou portadora de deficiência a 
ação penal será: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ de iniciativa privada. 

B ⇒⇒⇒⇒ imprescritível. 

C ⇒⇒⇒⇒ pública condicionada. 

D ⇒⇒⇒⇒ pública incondicionada. 
______________________________________ 
 
57) Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir: 
 

 A conduta definida como crime no art. 218-B 
do Código Penal (“Submeter, induzir ou atrair à 
prostituição ou outra forma de exploração sexu-
al alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, 
por enfermidade ou deficiência mental, não tem 
o necessário discernimento para a prática do 
ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a aban-
done”) (...) 
 
A ⇒⇒⇒⇒ não caracteriza crime de estupro de vulne-
rável, nem é considerado crime hediondo. 
B ⇒⇒⇒⇒ não caracteriza crime de estupro de vulne-
rável, mas é considerado crime hediondo.  
C ⇒⇒⇒⇒ é modalidade de crime equiparado a estu-
pro de vulnerável, mas não é considerado crime 
hediondo. 
D ⇒⇒⇒⇒ caracteriza crime de estupro de vulnerável 
e é considerado crime hediondo. 
______________________________________ 
 
58) Segundo a Lei das Execuções Penais (Lei 
n. 7.210, de 11 de julho de 1984), os condena-
dos que cumprem pena em regime semi-aberto 
poderão obter autorização para saída temporá-
ria do estabelecimento, sem vigilância direta, 
nos casos de visita à família, de frequência a 
curso supletivo profissionalizante, bem como de 
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instrução do 2º grau ou superior, na Comarca 
do Juízo da Execução; e de participação em 
atividades que concorram para o retorno ao 
convívio social.  
 

 Esta autorização será concedida por prazo: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ não superior a 8 (oito) dias, podendo ser 
renovada por mais 3 (três) vezes durante o ano. 
B ⇒⇒⇒⇒ não superior a 10 (dez) dias, podendo ser 
renovada por mais 3 (três) vezes durante o ano. 
C ⇒⇒⇒⇒ não inferior a 7 (sete) dias, podendo ser 
renovada, no mínimo, por mais 4 (quatro) vezes 
durante o ano. 
D ⇒⇒⇒⇒ não superior a 7 (sete) dias, podendo ser 
renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o 
ano. 
______________________________________ 
 
59) A prisão temporária, sobre a qual dispõe a 
Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos 
crimes previstos na Lei dos Crimes Hediondos 
(Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990), terá o 
prazo de:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ 5 (cinco) dias, prorrogável por igual perío-
do em caso de extrema e comprovada necessi-
dade. 
B ⇒⇒⇒⇒ 30 (trinta) dias, prorrogável por igual perí-
odo em caso de extrema e comprovada neces-
sidade. 
C ⇒⇒⇒⇒ 15 (quinze) dias, prorrogável por igual pe-
ríodo em caso de extrema e comprovada ne-
cessidade. 
D ⇒⇒⇒⇒ 10 (dez) dias, prorrogável por igual perío-
do em caso de extrema e comprovada necessi-
dade. 
______________________________________ 
 
60) Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir: 
 

 O crime definido no art. 102 do Estatuto do 
Idoso (Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003), 
consistente em: “Apropriar-se de ou desviar 
bens, proventos, pensão ou qualquer outro ren-
dimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa 
da de sua finalidade” é infração penal de (...) 
 

A ⇒⇒⇒⇒ ação penal pública condicionada, não se 
lhe aplicando as disposições do Código Penal 
brasileiro acerca das imunidades penais absolu-
tas e relativas. 
B ⇒⇒⇒⇒ ação penal de iniciativa privada, sendo-lhe 
aplicáveis as disposições do Código Penal bra-
sileiro acerca das imunidades penais absolutas 
e relativas. 

C ⇒⇒⇒⇒ ação penal pública incondicionada, não se 
lhe aplicando o disposto no Código Penal brasi-
leiro acerca das imunidades penais absolutas e 
relativas. 
D ⇒⇒⇒⇒ ação penal pública incondicionada, sendo-
lhe aplicáveis as disposições do Código Penal 
brasileiro acerca das imunidades penais absolu-
tas e relativas. 
______________________________________ 
 
61) Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir: 
 

 Para os efeitos da Lei n. 11.340, de 7 de  
agosto de 2006, configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omis-
são baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial (...) 
 
A ⇒⇒⇒⇒ em qualquer relação íntima de afeto, na 
qual o agressor conviva ou tenha convivido com 
a ofendida, independentemente de coabitação. 
B ⇒⇒⇒⇒ no âmbito da família, compreendida como 
a comunidade formada por indivíduos que são 
juridicamente aparentados, unidos por laços 
naturais, excetuados os que se consideram apa-
rentados os agregados somente por afinidade 
ou por ato vontade expressa. 
C ⇒⇒⇒⇒ em qualquer relação íntima de afeto, na 
qual o agressor conviva ou tenha convivido com 
a ofendida, tendo como requisito necessário a 
coabitação 
D ⇒⇒⇒⇒ no âmbito da unidade doméstica, compre-
endida como o espaço de convívio permanente 
de pessoas, com ou sem vínculo familiar, exceto 
as esporadicamente agregadas. 
______________________________________ 
 
62) A conduta de quem utiliza local de que tem 
a propriedade, posse, administração, guarda ou 
vigilância, ou consente que outrem dele se utili-
ze, ainda que gratuitamente, para uso indevido 
de drogas, segundo a legislação penal brasileira 
é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ infração penal equiparada ao tráfico de 
drogas. 
B ⇒⇒⇒⇒ infração penal de menor potencial ofensi-
vo. 
C ⇒⇒⇒⇒ crime putativo. 

D ⇒⇒⇒⇒ fato penalmente atípico. 
______________________________________ 
 
63) Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir:  
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 Nos termos do Código de Processo Penal 
brasileiro a reprodução simulada dos fatos, no 
inquérito policial (...) 
 

A ⇒⇒⇒⇒ somente poderá ser determinada pela au-
toridade judicial e a requerimento das partes, 
com o objetivo de verificar a possibilidade de ter 
a infração sido praticada de determinado modo, 
desde que esta não contrarie a moralidade ou a 
ordem pública. 
B ⇒⇒⇒⇒ poderá ser determinada pela autoridade 
policial com o objetivo de verificar a possibilida-
de de ter a infração sido praticada de determi-
nado modo, desde que esta não contrarie a mo-
ralidade ou a ordem pública. 
C ⇒⇒⇒⇒ somente poderá ser ordenada pelo órgão 
do Ministério Público, o dominus litis, com o 
objetivo de verificar a possibilidade de ter a in-
fração sido praticada de determinado modo, 
desde que esta não contrarie a moralidade ou a 
ordem pública. 
D ⇒⇒⇒⇒ somente poderá ser determinada pela au-
toridade policial, em crimes dolosos contra a 
vida ou dos quais resulte morte, com o objetivo 
de verificar a possibilidade de ter a infração sido 
praticada de determinado modo, desde que esta 
não contrarie a moralidade ou a ordem pública. 
______________________________________ 
 
64) Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir: 
 

 Segundo o Código de Processo Penal brasi-
leiro, a restituição das coisas apreendidas, 
quando cabível, poderá ser ordenada (...) 
 

A ⇒⇒⇒⇒ somente pela autoridade judicial, mediante 
termo nos autos, desde que não exista dúvida 
quanto ao direito do reclamante. 
B ⇒⇒⇒⇒ somente pelo órgão do Ministério Público, 
mediante termo nos autos, desde que não exis-
ta dúvida quanto ao direito do reclamante. 
C ⇒⇒⇒⇒ pela autoridade policial, pelo escrivão de 
polícia ou juiz, mediante termo nos autos, desde 
que não exista dúvida quanto ao direito do re-
clamante. 
D ⇒⇒⇒⇒ pela autoridade policial ou juiz, mediante 
termo nos autos, desde que não exista dúvida 
quanto ao direito do reclamante. 
______________________________________ 
 
65) Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir:  
 

 De acordo com o Código Penal brasileiro, o 
silêncio do indiciado no interrogatório extrajudi-
cial ou do acusado no interrogatório judicial (...) 
 

A ⇒⇒⇒⇒ não importará confissão, mas poderá 
constituir elemento para a formação do conven-
cimento do juiz em decisão condenatória. 
B ⇒⇒⇒⇒ importará em confissão, mas não poderá 
ser interpretado em prejuízo da defesa. 
C ⇒⇒⇒⇒ não importará em confissão, mas poderá 
ser interpretado em prejuízo da defesa. 
D ⇒⇒⇒⇒ não importará em confissão, não poderá 
ser interpretado em prejuízo da defesa. 
 

______________________________________ 
 
66) Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir: 
 

 Conforme o direto processual penal brasilei-
ro, quando a própria autoridade policial a reali-
zar pessoalmente, a busca domiciliar (...) 
 
A ⇒⇒⇒⇒ deve ser precedida da expedição de man-
dado judicial. 
B ⇒⇒⇒⇒ prescinde de mandado judicial, mas so-
mente poderá ser realizada durante o período 
diurno. 
C ⇒⇒⇒⇒ deve ser precedida da expedição de man-
dado judicial e poderá ser realizada tanto de dia 
quanto à noite. 
D ⇒⇒⇒⇒ prescinde de mandado judicial. 
 

______________________________________ 
 
67) Segundo o Código de Processo Penal brasi-
leiro, não se acha em flagrante delito quem: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ acaba de cometer a infração penal. 

B ⇒⇒⇒⇒ é perseguido, logo após, pela autoridade, 
pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situ-
ação que faça presumir ser autor da infração. 
C ⇒⇒⇒⇒ é encontrado, logo depois, com instrumen-
tos, armas, objetos ou papéis que façam pre-
sumir ser ele autor da infração. 
D ⇒⇒⇒⇒ independentemente de perseguição pré-
via, é encontrado, em qualquer momento após a 
infração penal, pela autoridade, na posse de 
objeto material ou de produto do crime. 
 

______________________________________ 
 
68) Assinale a alternativa correta que completa 
o enunciado a seguir: 
 

 A apresentação espontânea do acusado à 
autoridade (...) 
 
A ⇒⇒⇒⇒ impedirá a decretação da prisão preventi-
va. 
B ⇒⇒⇒⇒ não impedirá a decretação da prisão pre-
ventiva nos casos em que a lei a autoriza. 
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C ⇒⇒⇒⇒ impedirá a decretação da prisão preventi-
va, mas não obsta a decretação da prisão tem-
porária nos casos em que a lei a autoriza. 
D ⇒⇒⇒⇒ impedirá a decretação da prisão preventi-
va ou temporária. 
 
 

DIREITOS HUMANOS 
 
69) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor 
à sanção administrativa civil e penal.  
 

Neste sentido, e de acordo com a Lei que re-
gula o Direito de Representação e o processo 
de Responsabilidade Administrativa Civil e Pe-
nal, nos casos de abuso de autoridade, analise 
as afirmações a seguir. 
 

l 

 

A sanção administrativa será aplicada de 
acordo com a gravidade do abuso cometi-
do e poderá consistir em suspensão do 
cargo, função ou posto por prazo de cinco 
a cento e oitenta dias, com perda de ven-
cimentos e vantagens. 

  

ll 

 

As sanções administrativas, civil e penal 
não podem ser aplicadas cumulativamen-
te. Por este motivo, o processo adminis-
trativo será sobrestado para o fim de   
aguardar a decisão da ação penal ou civil. 

  

lll 

 

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

  

lV 

 

Recebida a representação em que for 
solicitada a aplicação de sanção adminis-
trativa, a autoridade civil ou militar compe-
tente determinará a instauração de inqué-
rito para apurar o fato. 

  

V 

 

Simultaneamente com a representação 
dirigida à autoridade administrativa ou 
independentemente dela, poderá ser pro-
movida pela vítima do abuso, a responsa-
bilidade civil ou penal, ou ambas, da auto-
ridade culpada. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 
 
 

70) Quanto a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Todo ser humano tem direito de fazer par-
te no governo de um país diretamente, via in-
termédio de representantes escolhidos. 
B ⇒⇒⇒⇒ Ninguém será arbitrariamente privado de 
sua nacionalidade, salvo do direito de mudar de 
nacionalidade. 
C ⇒⇒⇒⇒ Não será feita nenhuma distinção fundada 
na condição política, jurídica ou internacional do 
país ou território a que pertença uma pessoa, 
quer se trate de um território independente, sob 
tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qual-
quer outra limitação de soberania. 
D ⇒⇒⇒⇒ Todo ser humano tem pleno direito de  
acesso ao serviço público de qualquer país. 
 
 

ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
71) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de 
julho de 1986, que dispõe sobre o Estatuto da 
Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, é 
correto afirmar, exceto:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ O processo disciplinar é concluído no 
prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por 
tempo determinado. 
B ⇒⇒⇒⇒ A revisão dos processos disciplinares 
findos, será admitida. 
C ⇒⇒⇒⇒ O prazo para conclusão do processo 
disciplinar é contado a partir da autuação. 
D ⇒⇒⇒⇒ O policial civil que estiver respondendo a 
processo disciplinar pode, no seu curso, ser 
exonerado a pedido. 
______________________________________ 
 
72) Ainda sobre os processos disciplinares e 
pedido de revisão, de acordo com a LEI Nº 
6.843, de 28 de julho de 1986, é correto afirmar, 
exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A revisão poderá ser requerida a qualquer 
tempo, antes da extinção da pena ou após. 
B ⇒⇒⇒⇒ A revisão dos processos disciplinares 
findos será admitida quando a decisão se fun-
dar em depoimento, exames e documentos 
comprovadamente falsos. 
C ⇒⇒⇒⇒ A revisão dos processos disciplinares 
findos será admitida quando, após a decisão, se 
descobrirem novas provas de inocência do 
acusado. 
D ⇒⇒⇒⇒ É admissível a reiteração do pedido de 
revisão quando a decisão for contrária ao texto 
expresso da lei. 
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73) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de 
julho de 1986, sobre a licença para tratamento 
de saúde, é correto afirmar, exceto:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ Não é possível a prorrogação “ex-offício” 
da licença para tratamento de saúde. 
B ⇒⇒⇒⇒ O policial civil não pode permanecer em 
licença para tratamento de saúde por prazo 
superior a 24 (vinte e quatro) meses, exceto em 
casos considerados recuperáveis. 
C ⇒⇒⇒⇒ A licença superior a 3 (três) dias depende 
de inspeção realizada por Junta Medica Oficial. 
D ⇒⇒⇒⇒ Terminada a licença, o policial civil deve 
assumir o exercício. 
______________________________________ 
 
74) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de 
julho de 1986, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A ajuda de custo se destina a com-
pensação das despesas de viagem às novas 
instalações quando o policial civil passar a ter 
exercício em nova sede. 
B ⇒⇒⇒⇒ Disponibilidade é o afastamento de policial 
civil estável em virtude de extinção do cargo ou 
da declaração de sua desnecessidade por ato 
do Poder Executivo. 
C ⇒⇒⇒⇒ A percepção da ajuda de custo impede o 
recebimento de diárias. 
D ⇒⇒⇒⇒ O policial civil obrigado a permanecer fora 
da sede, em objeto de serviço por mais de 30 
(trinta) dias, percebe ajuda de custo. 
______________________________________ 
 
75) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de 
julho de 1986, quanto a Remoção e Substitui-
ção, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Na remoção “ex-offício”, por conveniência 
da disciplina, não tem o policial civil direito à 
ajuda de custo, salvo o custeio do transporte. 
B ⇒⇒⇒⇒ A remoção por permuta não será deferida 
se uma das partes encontrar-se em condições 
de aposentadoria dentro de dois anos, contados 
da data da remoção.  
C ⇒⇒⇒⇒ A remoção a pedido ou permuta não dá 
direito a ajuda de custo. 
D ⇒⇒⇒⇒ Cabe substituição no impedimento de 
ocupante de cargo de provimento em comissão 
e de função gratificada. A substituição, contudo, 
é gratuita, salvo se excecer de 15 (quinze) dias. 
______________________________________ 
 
76) De acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 
453, de 05 de agosto de 2009 (Institui Plano de 
Carreira do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil), 
é correto afirmar, exceto: 

A ⇒⇒⇒⇒ A promoção extraordinária ocorrerá quan-
do integrante de carreira da Polícia Civil ficar 
permanentemente inválido, em virtude de feri-
mento sofrido em ação ou pela prática de Ato de 
Bravura. 
B ⇒⇒⇒⇒ A promoção extraordinária dar-se-á para a 
classe ou entrância imediatamente superior  
àquela que o policial civil se encontrar enqua-
drado. 
C ⇒⇒⇒⇒ São consideradas modalidades de promo-
ção ordinárias as realizadas por Post Mortem. 
D ⇒⇒⇒⇒ Considera-se ação policial civil a realiza-
ção ou a participação em atividades operacio-
nais da Polícia Civil na execução de tarefas pa-
ra manutenção da ordem pública. 
______________________________________ 
 
77) Quanto a Reintegração e Aproveitamento, 
de acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de julho 
de 1986, marque V ou F, conforme as afirma-
ções a seguir sejam verdadeiras ou falsas.  
 

(    ) Reintegração é o retorno aos quadros 
da Polícia Civil, do policial civil, dele 
demitido e é feita no cargo anterior-
mente ocupado pelo policial civil. 

  

(    ) Transformado o cargo em que se deva 
verificar a reintegração, esta se dá no 
cargo transformado e, se extinto, será o 
policial aposentado. 

  

(    ) Não sendo possível reintegrá-lo, o po-
licial civil é posto em disponibilidade 
sem remuneração, aguardando-se a 
abertura de vaga. 

  

(    ) A reintegração decorre apenas da de-
cisão judicial passada em julgado. 

  

(    ) Aproveitamento é o reingresso no servi-
ço do policial civil em disponibilidade. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V  
______________________________________ 
 
78) Não poderá ser promovido por merecimento 
o policial civil que: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ estiver licenciado para realizar quaisquer 
cursos em nível de doutorado, mestrado, espe-
cialização ou similares, desde que não tenha 
relação direta com a atividade policial. 
B ⇒⇒⇒⇒ estiver à disposição de Órgão Estadual 
exercendo função não policial civil por interesse 
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da Secretaria de Estado da Segurança Pública 
e Defesa do Cidadão. 
C ⇒⇒⇒⇒ estiver em exercício de mandato eletivo, 
cuja carga horária de trabalho seja compatível 
com o exercício da função policial. 
D ⇒⇒⇒⇒ estiver em gozo de licença para tratamen-
to de saúde de pessoa da família, por menos de 
03 (três) meses. 
______________________________________ 
 
79) De acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 
453, de 05 de agosto de 2009, quanto as pro-
moções, analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

A promoção Post Mortem tem por objetivo 
expressar o reconhecimento do Estado ao 
policial civil falecido. 

  

ll 

 

Na promoção por Ato de Bravura é exigido 
o atendimento dos requisitos para a pro-
moção. 

  

lll 

 

A superveniência do evento morte, em 
decorrência dos mesmos fatos e circuns-
tâncias que tenham justificado promoção 
anterior por Ato de Bravura, excluirá a de 
caráter Post Mortem. 

  

lV 

 

Ato de Bravura em serviço corresponde à 
conduta do policial civil que, no desempe-
nho de suas atribuições e para a preser-
vação da vida de outrem, coloque em ris-
co incomum a sua própria vida, demons-
trando coragem e audácia. 

  

V 

 

A promoção por bravura, condicionada à 
existência de vaga, se efetivará pela práti-
ca de ato considerado meritório. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  -  V 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80) Marque V ou F, conforme as afirmações a 
seguir sejam verdadeiras ou falsas.  
 

De acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº 
453, de 05 de agosto de 2009, a remoção do 
policial civil poderá ser: 
 
(    ) A pedido do próprio policial civil inte-

ressado. 
  

(    ) Compulsória, por conveniência da disci-
plina. 

  

(    ) Compulsória, por interesse público ou 
necessidade do serviço policial civil. 

  

(    ) Compulsória por sanção administrativa, 
cumulada com a retenção de vencimen-
to. 

  

(    ) Por permuta ou promoção. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  V 
 


