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ORIENTAÇÕES GERAIS
Esta prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, será composta por 80 (oitenta) questões de 
múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas de respostas (de “a” a “e”) e dessas alternativas, somente 
01 (uma) deverá ser assinalada como correta.

Confira se a impressão do caderno de questões está legível e com todas as páginas. Caso necessário 
solicite um novo cademo.

Verifique se estão corretas todas as informações impressas no cartão resposta personalizado. Em caso 
de divergência, notifique imediatamente o fiscal, para orientações e procedimentos de correção.

Assine e preencha corretamente o cartão resposta personalizado, de acordo com as instruções nele 
contidas, utilizando caneta esferográfica, com tinta indelével, de cor azul ou preta. O cartão resposta 
não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.

Caso necessite ausentar-se da sala de prova solicite o acompanhado de um fiscal. Somente será 
permitida a entrega do material de prova (caderno de questões e cartão resposta personalizado) depois 
de transcorridas 4 (quatro) horas do seu início, que terá, no máximo, 5 (cinco) horas de duração. Os 3 
(três) últimos candidatos somente poderão entregar o material de prova e retirar-se da sala 
simultaneamente.

Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no Edital, será eliminado do concurso o candidato que:

a) for surpreendido dentro da sala, banheiros, corredores ou demais dependências, portando aparelhos 
eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 
smartphones, tablets, ipod, gravadores, mp3 ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e 
mensagens, beep, agenda eletrônica, notebook, palmtop.pendrive, receptor, walkman, máquina de 
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer espécie etc., em 
funcionamento ou não;

b) estiver fazendo uso de óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como, chapéu, boné, gorro, ou similares, ou estiver fazendo uso de adomos ou indumentárias em razão 
de crença ou convicção religiosa (kipá, turbante, véu e etc.), salvo, nesta hipótese, se previamente 
autorizados pela Coordenação Local.

c) estiver portando arma de fogo ou objetos que potencialmente se mostrem apto a causar ferimentos.

d) ausentar-se da sala de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal, ou antes de 
decorrido o prazo mínimo para saída definitiva do candidato da sala;

e) não depositar no local indicado pelos fiscais os materiais de uso e porte proibidos;

f) não devolver integralmente todo o material de prova (cademo de questões e cartão resposta 
personalizado).

Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados e, juntamente com o restante dos materiais de uso e 
de porte vedados pelo Edital, deverão ser depositados no local a ser indicado pelos fiscais de sala e 
neste local deverão permanecer durante todo o período de realização das provas, até a saída definitiva 
do candidato.

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

Boa prova.



01) “O Direito Constitucional é um ramo do Direito 
Público, destacado por ser fundamental à organi
zação e funcionamento do Estado, à articulação 
dos elementos primários do mesmo e ao estabele
cimento das bases da estrutura política".
(Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: 
Atlas, 22a. ed, 2007, p.1.)

Ante a afirmação anterior, analise as questões a 
seguir e assinale a alternativa correta,

j l~| O Direito Constitucional ocupa uma posição de 
superioridade em relação às demais ciências 
jurídicas, pois os princípios fundamentais dos 
outros ramos jurídicos encontram-se inseridos 
na Constituição.

I II | A Constituição é regra matriz de um Estado, 
solidifica suas instituições e estabiliza o seu 
poder institui dor, para que possa promover o 
bem estar social.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTrTUCIONAL

III O Direito Constitucional tem por objeto a cons
tituição política do Estado no sentido amplo de 
estabelecer sua estrutura, a organização de 
suas instituições e órgãos, o modo de aquisi
ção e a não limitação do poder.

IV A Constituição deve trazer em si os elementos 
integrantes (componentes ou constitutivos) do 
Estado, quais sejam: soberania, finalidade, 
povo, território.

| V | Não é a Constituição que individualiza os ór
gãos competentes para a edição de normas 
jurídicas, legislativas ou administrativas.

A  => Todas as afirmações estão corretas
B => Apenas I, II e III estão corretas.
C  => Apenas III e V estão corretas.
D => Apenas a afirmação IV está correta.
E => Apenas I, II e IV estão corretas.

02) A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democráti
co de Direito (art. 1s da CF).

Com base no enunciado acima é correto afir
mar, exceto:

A  => São objetivos fundamentais da República Fe
derativa do Brasil erradicar a pobreza e a margina- 
lização e reduzir as desigualdades sociais e regio
nais.
B  => A soberania, a cidadania e o pluralismo políti
co não são fundamentos da República Federativa 
do Brasil.

C => Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei,
D => É livre a manifestação de pensamento, sendo 
vedado o anonimato.
E => Construir uma sociedade livre, justa e solidá
ria é um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil.

03) O art. 5e da Constituição Federal trata dos di
reitos e deveres individuais e coletivos, espécie do 
gênero direitos e garantias fundamentais {Título II). 
Assim, apesar de referir-se, de modo expresso, 
apenas a direitos e deveres, também consagrou as 
garantias fundamentais.
(LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematízado, São 
Paulo: Saraiva, 2009,13a. ed.,p, 671).

Com base na afirmação acima, analise as ques
tões a seguir e assinale a alternativa correta.

[ I | Os direitos são bens e vantagens prescritos na 
norma constitucional, enquanto as garantias 
são os instrumentos através dos quais se as
segura o exercício dos aludidos direitos.

| II | O roí dos direitos expressos nos 78 incisos e 
parágrafos do art. S2 da Constituição Federal é 
meramente exemplificativo.

| III | Os direitos e garantias expressos na Constitui
ção Federal não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos. tratados internacionais em que o Brasil 
seja parte.

| IV l São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito à indenização pelo dano material ou 
morai decorrente de sua violação.

| V | Ê inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da tei, a 
proteção aos locais de culto e suas liturgias.

A  => Apenas I, II e III estão corretas.
B => Apenas II, III e IV estão corretas.
C  => Apenas III e V estão corretas.
D => Apenas IV e V estão corretas.
E => Todas as questões estão corretas.

04) Os remédios constitucionais são as formas 
estabelecidas pela Constituição Federal para con
cretizar e proteger os direitos fundamentais a fim 
de que sejam assegurados os valores essenciais e 
indisponíveis do ser humano.

Assim, é correto afirmar, exceto:
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A  => O habeas corpus pode ser formulado sem 
advogado, não tendo de obedecer a qualquer for
malidade processual, e o próprio cidadão prejudi
cado pode ser o autor.
B  => O habeas corpus é utilizado sempre que al
guém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer vio
lência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder.
C  => O autor da ação constitucional de habeas 
corpus recebe o nome de impetrante; o indivíduo 
em favor do qual se impetra, paciente, podendo ser 
o mesmo impetrante, e a autoridade que pratica a 
ilegalidade, autoridade coatora.
D => Caberá habeas corpus em relação a puni
ções disciplinares militares.
E => O habeas corpus será preventivo quando 
alguém se achar ameaçado de sofrer violência, ou 
repressivo, quando for concreta a lesão.

05) Ainda em relação aos outros remédios consti
tucionais analise as questões a seguir e assinale a
alternativa correta.

j T~| O habeas data assegura o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou banco de dados de 
entidades governamentais ou de caráter públi
co.

\ II j Será concedido habeas data para a retificação 
de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo.

| III | Em se tratando de registro ou banco de dados 
de entidade governamental, o sujeito passivo 
na ação de habeas data será a pessoa jurídica 
componente da administração direta e indireta 
do Estado.

1IV | O mandado de injunção serve para requerer à 
autoridade competente que faça uma lei para 
tornar viável o exercício dos direitos e liberda
des constitucionais.

| V | O pressuposto lógico do mandado de injunção 
é a demora legislativa que impede um direito 
de ser efetivado pela falta de complementação 
de uma lei.

A  => Todas as afirmações estão corretas.
B  => Apenas I, II e III estão corretas.
C  => Apenas II, III e IV estão corretas.
D => Apenas II, III e V esfão corretas.
E Apenas IV e V estão corretas.

06) O devido processo legal estabelecido como 
direito do cidadão na Constituição Federal configu

ra dupla proteção ao indivíduo, pois atua no âmbito 
material de proteção ao direito de liberdade e no 
âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade de condi
ções com o Estado para defender-se.

Com base na afirmação acima, analise as ques
tões a seguir e assinale a aitemativa correta.

| I | Ninguém será processado nem sentenciado 
senão pela autoridade competente.

| II | A lei só poderá restringir a publicidade dos 
atos processuais quando a defesa da intimida
de ou o interesse social o exigirem.

III São admissíveis, no processo, as provas obti
das por meios ilícitos.

| IV Ninguém será levado à prisão ou nela manti
do, quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança.

| V | Não haverá prisão civil por dívida, nem mesmo 
a do depositário infiel.

A  => Apenas I, II e IV estão corretas.
B  => Apenas I, III e V estão corretas.
C  => Apenas III e IV estão corretas.
D => Apenas IV e V estão corretas.
E => Todas as questões estão corretas.

07) Consoante o art. 144 da Constituição Federal, 
“A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a pre
servação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio

Nesse sentido, todas as alternativas estão cor
retas, exceto a:

A  => Entre as funções da polícia federal, instituída 
por lei como órgão permanente, está a de exercer, 
com exclusividade, as funções de polícia judiciária 
da União.
B => Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
C => Às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a com
petência da União, as funções de polícia judiciária 
e a apuração de infrações penais, inclusive as mili
tares.
D => A segurança pública é exercida através da 
polícia federal, da polícia rodoviária federal, polícia 
ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e 
corpos de bombeiros militares.
E => Aos corpos de bombeiros militares, além das 
atribuições definidas em lei, incumbe a execução 
de atividades de defesa civil.
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08) "Mandado de segurança é o meio constitucio
nal posto à disposição de toda pessoa física ou 
jurídica, para proteção de direito individual ou cole
tivo, líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de 
lesão, por ato de autoridade”.
(Meirelles, Helly Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1997, p. 03)

Conforme a lição de Helly L. Meirelles, analise 
as questões abaixo e marque a alternativa correta.

| I | O mandado de segurança é conferido .aos in
divíduos para que eles se defendam de atos 
ilegais ou praticados com abuso de poder, 
constituindo-se verdadeiro instrumento de li
berdade civil e liberdade política.

| II | O mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por partido político com representa
ção no Congresso Nacional.

| III | Organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída há pelo 
menos dois anos pode impetrar mandado de 
segurança em defesa de seus membros ou 
associados.

| IV | O âmbito de incidência do mandado de segu
rança é definido residualmente, pois somente 
caberá seu ajuizamento quando o direito líqui
do e certo a ser protegido não for amparado 
por habeas corpus.

| V | O direito líquido e certo, capaz de ensejar o 
mandado de segurança, é aquele que não 
pode ser demonstrado de plano, necessitando 
de produção de provas.

A  => Todas as afirmações estão corretas.
B  => Apenas a afirmação III está correta.
C  Apenas III, IV e V estão corretas.
D => Apenas II, III e IV estão corretas.
E => Apenas I e II estão corretas.

09) “A administração pública pode ser definida ob
jetivamente como a atividade concreta e imediata 
que o Estado desenvolve para a consecução dos 
interesses coletivos e subjetivamente como o con
junto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a 
lei atribui o exercício da função administrativa do 
Estado”.
(MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional. São Paulo: 
Atlas, 2007, 22a. ed„ p. 310)

Com base no que determina a Constituição Fe
deral a respeito da administração pública é correto 
afirmar, exceto:

A  => A investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público

de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
complexidade do cargo, ressalvadas as nomea
ções para cargo em comissão.
B  => A Administração pública direta e indireta obe
decerá aos princípios de legalidade, impessoalida
de, moralidade, publicidade e eficiência.
C => O prazo de validade do concurso público será 
de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período.
D => A Constituição Federal não veda a acumula
ção remunerada de cargos públicos.
E => A lei estabelecerá os prazos de prescrição 
para ilícitos praticados por qualquer agente, servi
dor ou não, que causem prejuízos ao erário, res
salvadas as respectivas ações de ressarcimento.

10) A Constituição brasileira inicia com o Título I 
dedicado aos "princípios fundamentais”, que são 
as regras informadoras de todo um sistema de 
normas, as diretrizes básicas do ordenamento 
constitucional brasileiro. São regras que contêm os 
mais importantes valores que informam a elabora
ção da Constituição da República Federativa do 
Brasil.

Diante dessa afirmação, analise as questões a 
seguir e assinale a alternativa correta.

| I | Nas relações internacionais, a República brasi
leira rege-se, entre outros, pelos seguintes 
princípios: autodeterminação dos povos, defe
sa da paz, igualdade entre os Estados, con
cessão de asilo político.

I II l Os princípios não são dotados de normatlvida- 
de, ou seja, possuem efeito vinculante, mas 
constituem regras jurídicas efetivas.

III Violar um princípio é muito mais grave que 
transgredir uma norma qualquer, pois implica 
ofensa a todo o sistema de comandos.

| IV | São princípios que norteiam a atividade eco
nômica no Brasil: a soberania nacional, a fun
ção social da propriedade, a livre concorrên
cia, a defesa do consumidor; a propriedade 
privada.

| V | A diferença de salários, de critério de admis
são por motivo de sexo, idade, cor ou estado 
civil a qualquer dos trabalhadores urbanos e 
rurais fere o princípio da igualdade do caput do 
art. S5 da Constituição Federai.

A  => Apenas I, II, III estão corretas.
B => Apenas II e IV estão corretas.
C  => Apenas III e V estão corretas.
D => Apenas I, III, IV e V estão corretas.
E => Todas as afirmações estão corretas.
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11) Considere os princípios constitucionais do Di
reito Administrativo, analise as afirmações a seguir 
e assinale a alternativa correta.

| I | Pelo princípio da finalidade a atividade admi
nistrativa deve orientar-se para atender o inte
resse público.

| II | Pelo princípio da publicidade, todos os atos da 
administração pública devem ser levados ao 
conhecimento da população.

| III | Pelo princípio da legalidade presume-se legí
timo todo ato administrativo enquanto não for 
revogado ou declarado nulo.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

| IV O princípio da impessoalidade funda-se no 
postulado da isonomia.

A  => Apenas i e IV estão corretas.
B => Apenas II, III e IV estão corretas.
C  => Apenas I e III estão corretas.
D => Apenas II e III estão corretas.
E => Todas as afirmações estão corretas

12) E m relação ao abuso de poder na Administra
ção Pública, analise as afirmações a seguir e assi
nale a alternativa correta.

| I | Abuso de poder é toda ação ou omissão que, 
violando dever ou proibição imposta ao agen
te, propicia, contra ele, medidas disciplinares, 
civis e criminais.

| II | A conduta abusiva dos administradores pode 
decorrer quando o agente atua fora dos limites 
da sua competência.

| III | O desvio de finalidade desrespeita não só ao 
princípio constitucional da impessoalidade, 
mas também ao da moralidade.

| IV | O ato praticado com desvio de poder pode ser 
convalidado.

A  => Apenas I, III e IV estão corretas.
B  => Apenas II e IV estão corretas.
C  => Apenas I, II, e III estão corretas.
D => Apenas II, III e IV estão corretas.
E => Todas as afirmações estão corretas

13) Quando o Poder Público interfere na órbita do 
interesse privado para salvaguardar o interesse 
público, restringindo direitos individuais, atua no 
exercício do poder:

A  => hierárquico.
B  => disciplinar.
C  => de polícia.
D => regulamentar. 
E => vinculado.

14) Dentre as alternativas a seguir assinale aquela 
que não se aplica aos Agentes Públicos.

A  => Toda pessoa natural que presta serviço pú
blico, ainda que transitoriamente ou sem remune
ração.
B  => Toda pessoa, física ou jurídica, que presta 
serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da ad
ministração indireta,
C  => Prestam serviço por nomeação, eleição, de
signação ou ainda em virtude de investidura em 
cargo público ou função pública.
D => Estão abrangidos por esse conceito desde os 
titulares dos poderes do Estado até pessoas que 
se vinculam contratualmente com o Poder Público, 
como é o caso dos concessionários.
E => São cidadãos convocados, designados ou 
nomeados para prestar, transitoriamente, determi
nados serviços ao Estado, mas sem qualquer vín
culo empregatício ou estatutário.

15) Tendo em vista a classificação dos atos admi
nistrativos, correlacione as colunas a seguir.

(1 Quanto ao alcance (...)
(2 Quanto aos destinatários (...)
(3 Quanto à intervenção da vontade adminis

trativa (...)
(4 Quanto ao conteúdo (...)
(5 Quanto às prerrogativas da Administração 

Pública (...)

( gerais e individuais.
( internos e externos.
( constitutivos, declaratórios, desconstitutivos, 

modificativos.

( simples, compostos, complexos.

( atos de império, de gestão e de expediente.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A  => 3 - 4 - 5 - 1 - 2
B => 1 - 3 - 2 - 4 - 5
C =>2 - 5 - 3 - 1 - 4
D => 4 - 2 - 1 - 3 - 5
E => 2 - 1 - 4 - 3 - 5
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16) Sobre contrato administrativo é correto afirmar, 
exceto:

A  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal 
com a Administração, salvo o de pequenas com
pras de pronto pagamento,
B => Contrato administrativo é o ajuste que a Ad
ministração Pública, agindo nessa qualidade, firma 
com particular ou outra entidade administrativa 
para a consecução de objetivos de interesse públi
co, nas condições estabelecidas pela própria Ad
ministração.
C => A suspensão da execução contratual, por or
dem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 dias, não é considerada como hipótese de 
rescisão administrativa unilateral do contrato admi
nistrativo.
D => É condição indispensável para a eficácia le
gal do contrato a publicação resumida de seu ter
mo e de aditamentos, na forma de extratos, na im
prensa oficial.
E => A rescisão unilateral do contrato administrati
vo por parte da Administração Pública pode ocorrer 
nos casos previstos em lei, sem gerar o dever de 
indenizar.

17) Além dos princípios gerais do Direito Adminis
trativo, qual, dentre os princípios básicos dos ser
viços públicos, determina que o serviço público 
seja prestado erga omnes?

A  => Continuidade.
B => Modícidade.
C => Supremacia do interesse público.
D => Generalidade.
E => Obrigatoriedade.

18) Qual das características abaixo não se aplica 
às autarquias?

A  => Possuem administração e receitas próprias.
B  => Têm capacidade política.
C => Executam atividades típicas da Administração 
Pública Direta.
D => Criadas para prestar serviço autônomo.
E => São extintas por lei.

19) Considerando as modalidades-de licitação, fa
ça a correspondência entre as colunas a seguir.

{1 ) Convite 
(2  ) Tomada de preços 
(3  ) Concurso
( 4 )  Leilão
( 5 )  Pregão

( ) É a modalidade de licitação entre cadastra
dos ou outros interessados que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastra- 
mento até o terceiro dia anterior à data fixa
da para o recebimento das propostas.

( ) É a modalidade de licitação entre interessa
dos do ramo pertinente ao seu objeto, ca
dastrados ou não, escolhidos e convidados 
em número minimo de três.

( ) É a modalidade de licitação para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, entre 
quaisquer interessados, por meio da institui
ção de prêmios ou remuneração aos vence
dores, conforme critérios constantes de edi
tal.

( ) É a modalidade de licitação para aquisição 
de bens e serviços comuns, independente
mente do valor estimado da contratação, em 
que a disputa peto fornecimento é feita por 
meio de propostas e lances. Pode ser reali
zado na forma presencial, com o compare- 
cimento dos licitantes na sessão pública, ou 
na forma eletrônica, que envolve a utilização 
de recursos de tecnologia da informação.

( ) É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de pro
dutos legalmente apreendidos ou penhora- 
dos, ou para alienação de bens imóveis cuja 
aquisição haja derivado de procedimentos 
judiciais ou de dação em pagamento, a 
quem oferecer o maior lance, igual ou supe
rior ao valor da avaliação.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A=> 1 - 2 - 5 - 4 - 3
B =>2 - 1 - 3 - 5 - 4
C  =>4 - 5 - 1 - 2 - 3
D=>3 - 5 - 4 - 1 - 2
E => 1 - 2 - 4 - 3 - 5

20) Considerando a responsabilidade civil do Esta
do, assinale a alternativa correta.

A  => A culpa concorrente da vítima é causa exclu- 
dente da responsabilidade civil do Estado.
B => A responsabilidade civil do Estado por danos 
nucleares depende da existência de culpa.
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C => São requisitos para configuração da respon
sabilidade civil do Estado: ocorrência do dano, 
ação ou omissão administrativa, existência de nexo 
causai entre o dano e a ação ou omissão adminis
trativa, ausência de causa excludente da respon
sabilidade estatal.
D => O Estado é responsável e obrigado a indeni
zar os danos causados somente por atos ilícitos de 
seus agentes.
E => Caracteriza a responsabilidade objetiva a 
necessidade de o lesado provar a existência da 
culpa do agente ou do serviço público.

21) De acordo com o Código de Processo Penal, 
assinale a alternativa correta.

A  => A lei processual penal admitirá interpretação 
extensiva e aplicação analógica, bem como o su
plemento dos princípios gerais de direito.
B => A polícia judiciária será exercida pelas autori
dades policiais no território de suas respectivas 
jurisdições e terá por fim a apuração das infrações 
penais e da sua autoria.
C => Nos crimes de ação pública o inquérito poli
cial será iniciado somente mediante requisição da 
autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a 
requerimento do ofendido ou de quem tiver quali
dade para representá-lo.
D => O inquérito, nos crimes em que a ação públi
ca depender de representação, poderá ser iniciado 
por determinação da autoridade policial.
E => Nos crimes de ação privada, a autoridade 
policial não poderá proceder a inquérito quando for 
a requerimento apenas da vítima, pois depende da 
aprovação do representante do Ministério Público.

22) Considere os Princípios Constitucionais e assi
nale a alternativa correta.

A  => O Princípio Constitucional da Imparcialidade 
do Juiz traz as garantias asseguradas pela motiva
ção das decisões judiciais, sendo que, dentre elas, 
pode-se citar o controle da administração da justiça 
e o controle de racionalidade do juiz ao decidir.
B => O Princípio Constitucional do Contraditório e 
da Ampla Defesa garante que, aos litigantes, ex
clusivamente no processo penal, e aos acusados 
em geral, são assegurados o contraditório e ampla 
defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
C  => O Princípio Constitucional do Contraditório e 
da Ampla Defesa garante que aos litigantes em 
processo judicial ou administrativo e aos acusados

em geral, sao assegurados o contraditório e ampla 
defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
D => O Princípio Constitucional da Inadmissibilida
de da Prova Obtida por Meios Ilícitos garante que o 
processo penal não deve encontrar limites na for
ma ou na iniciativa das partes, impondo-se-lhe 
como objetivo principal a busca e o descobrimento 
da verdade real, material, cabendo ao magistrado 
verificar além dos parâmetros artificiais da verdade 
formal.
E => O Princípio Constitucional da Imparcialidade 
do Juiz traz as garantias de que ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória.

23) Considerando as disposições do Código de
Processo Penal com relação à Ação Penal, analise
as afirmações a seguir e assinale a alternativa cor
reta.

I P! Seja qual for o crime, quando praticado em 
detrimento do patrimônio ou interesse da 
União, Estado e Município, a ação penal será 
pública.

| II [ No caso de morte do ofendido ou quando de
clarado ausente por decisão da autoridade 
policial, o direito de representação passará ao 
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

| III | A representação será irretratável depois de 
oferecida a denúncia.

| IV | Será iniciada com o auto de prisão em flagran
te ou por meio de portaria expedida pela auto
ridade judiciária ou policial.

A  => Apenas I, II e III estão corretas.
B => Apenas II e III estão corretas.
C  => Apenas a afirmação IV está correta.
D Apenas I, III e IV estão corretas.
E => Todas as afirmações estão corretas.

24) De acordo com o Código de Processo Penal, 
assinale a alternativa correta.

A  => Se o querelante for menor de 21 e maior de 
18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido 
apenas por seu representante legal.
B  => O perdão concedido a um dos querelados 
aproveitará a todos, inclusive em relação ao que o 
recusar.
C  => A renúncia ao exercício do direito de queixa 
em relação a um dos autores do crime, a todos se 
estenderá.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
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D => Se o querelado for mentalmente enfermo òu 
retardado mental e não tiver representante legal, 
ou colidirem os interesses deste com os do quere
lado, a aceitação do perdão caberá ao curador que 
a autoridade policial lhe nomear.
E => Concedido o perdão, mediante declaração 
expressa nos autos, o querelado será intimado a 
dizer, dentro de três dias, se o aceita, devendo, ao 
mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silên
cio importará recusa.

25) Considerando as disposições do Código de 
Processo Penal relativas à prova, assinale a alter
nativa correta.

A  => Serão sujeitos a exame os instrumentos em
pregados para a prática da infração, a fim de se 
lhes verificara propriedade.
B  => Em caso de lesões corporais, se o primeiro 
exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á 
a exame complementar por determinação da auto
ridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requeri
mento do Ministério Público, do ofendido ou do 
acusado, ou de seu defensor.
C  => Proceder-se-á, necessariamente e em qual
quer hipótese, a avaliação de coisas destruídas, 
deterioradas ou que constituam produto do crime.
D => O juiz que não possuir conhecimento especí
fico quanto ao objeto da perícia ficará adstrito ao 
laudo elaborado pelo perito oficial.
E => O juiz ou a autoridade policial negará a perí
cia requerida pelas partes quando não for necessá
ria ao esclarecimento da verdade, inclusive no ca
so de exame de corpo de delito.

26) De acordo com o Código de Processo Penal, 
identifique as atividades que são de incumbência 
da autoridade policial.

| I 1 Cumprir os mandados de prisão expedidos 
pelo Ministério Público.

| II | Fornecer às autoridades judiciárias as infor
mações necessárias à instrução e julgamento 
dos processos.

| III | Realizar as diligências requisitadas pelo Juiz 
ou pelo Ministério Público.

IVJ Representar acerca da prisão preventiva. 

Assinale a alternativa correta.

A  => Apenas I, II e III estão corretas,
B => Apenas II, III e IV estão corretas.
C  => Apenas II e IV estão corretas.

D =s> Todas estão corretas.
E => Todas estão incorretas.

27) De acordo com o Código de Processo Penal, o 
interrogatório será constituído de duas partes: so
bre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

Na segunda parte será perguntado ao acusado 
sobre:

| I | onde estava ao tempo em que foi cometida a 
infração e se teve notícia desta.

| II | se conhece as vítimas e testemunhas já inqui
ridas ou por inquirir, desde quando, e se tem o 
que alegar contra elas.

RiTI sua residência, meios de vida ou profissão, 
oportunidades sociais, lugar onde exerce a 
sua atividade.

| IV | sua vida pregressa, notadamente se foi preso 
ou processado alguma vez e, em caso afirma
tivo, qual o juízo do processo.

Assinale a alternativa correta.

A  => Apenas I, III e IV estão corretas.
B => Apenas II e III estão corretas.
C => Apenas III e IV estão corretas.
D => Apenas l, II estão corretas.
E => Todas estão corretas.

28) De acordo com o Código de Processo Penal, 
determinará a competência jurisdicional, dentre 
outras situações, exceto:

A  => a prevenção e a prerrogativa de função.
B  => o lugar da infração.
C  => a natureza da infração.
D => a distribuição, a conexão ou continência.
E => a idade do réu.

29) De acordo com o Código de Processo Penal, e 
relativamente à Busca e Apreensão, assinale a 
alternativa correta.

A  => A busca pessoal independerá de mandado, 
no caso de prisão ou quando houver fundada sus
peita de que a pessoa esteja na posse de arma 
proibida ou de objetos ou papéis que constituam 
corpo de delito, ou quando a medida for determi
nada no curso de busca domiciliar.
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B  => O mandado de busca deverá indicar, com 
exata precisão, a casa em que será realizada a 
diligência e o nome do respectivo proprietário ou 
morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da 
pessoa que terá de sofrê-la.
C => O mandado de busca deverá ser subscrito 
pelo Agente de Polícia e assinado pelo escrivão ou 
pela autoridade que o fizer expedir.
D => Será permitida a apreensão de qualquer do
cumento em poder do defensor do acusado.
E => As buscas domiciliares serão executadas a 
qualquer hora do dia, independentemente do con
sentimento do morador.

30) De acordo com o Código de Processo Penal,
analise as afirmações a seguir e assinale a alterna
tiva correta.

| I | Considera-se em flagrante delito quem é per
seguido, logo após, pela autoridade, pelo 
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação 
que faça presumir ser autor da infração.

| II | Quando o acusado se recusar a assinar, não 
souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão 
em flagrante será assinado por três testemu
nhas que tenham presenciado o interrogatório.

| III | Apresentado o preso à autoridade competente, 
ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o 
acompanharam e interrogará o acusado sobre 
a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, 
que será por todos assinado.

11V~| A falta de testemunhas da infração não impe
dirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse 
caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo 
menos duas pessoas que hajam testemunha
do a apresentação do preso à autoridade.

A  =3- Apenas I e IV estão corretas.
B => Apenas I, II e III estão corretas.
C  => Apenas II e III estão corretas.
D => Apenas III e IV estão corretas.
E => Todas as afirmações estão corretas.

31) Acerca dos princípios constitucionais e infra- 
constitucionais do Direito Penal, é correto afirmar, 
exceto:

A  => A lei regulará a índividualização da pena e 
adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou 
restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa;
d) prestação social alternativa; e) suspensão ou 
interdição de direitos.

B  => O princípio da intervenção mínima preconiza 
que a criminalização de uma conduta só se legiti
ma se constituir meio necessário para a proteção 
de determinado bem jurídico.
C  => O princípio da lesividade proíbe a incrimina
ção de uma conduta que não exceda o âmbito do 
próprio autor.
D O princípio da adequação social restringe a 
abrangência do tipo penal, limitando sua interpre
tação e dele excluindo as condutas consideradas 
socialmente adequadas e aceitas pela sociedade.
E => Nenhuma pena passará da pessoa do con
denado, não podendo a obrigação de reparar o 
dano e a decretação do perdimento de bens ser 
estendidas aos sucessores.

32) De acordo com as disposições do Código Pe
nal relativas ao concurso de pessoas, analise as 
afirmações a seguir e assinale a alternativa corre
ta.

| I j Quem, de qualquer modo, concorre para o 
crime, incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade.

| II | As circunstâncias e as condições de caráter 
pessoal se comunicam, salvo quando elemen
tares do crime.

| III | O ajuste, a determinação ou instigação e o 
auxílio, são puníveis, como se o crime fosse 
tentado.

| IV | Se algum dos concorrentes quis participar de 
crime menos grave, ser-ihe-á aplicada a pena 
deste.

A  Todas as afirmações estão corretas.
B => Apenas I, II e III estão corretas.
C => Apenas II e IV estão corretas.
D => Apenas I e IV estão corretas.
E => Todas as afirmações estão incorretas.

33) De acordo com o Código Penal, assinale a 
alternativa correta.

A  => Considera-se em estado de necessidade 
quem pratica o fato criminoso para salvar de perigo 
atual, que tenha provocado por sua vontade, direito 
próprio ou alheio.
B => É isento de pena o agente que, por doença 
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
embriaguez voluntária, era, ao tempo da ação ou 
da omissão, incapaz de entender o caráter ilícito 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL
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C => A pena cumprida no estrangeiro é computada 
à pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quan
do diversas.
D => O desconhecimento da lei é inescusável. O 
erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta 
de pena e, se evitável, poderá diminuí-la de um 
sexto a um terço.
E => Se o fato é cometido sob coação irresistível 
ou em estrita obediência à ordem manifestamente 
ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor 
da coação ou da ordem.

34) Observadas as disposições do Código Penal
referentes à aplicação da pena, analise as afirma
ções a seguir.

| I | No concurso de crimes, as penas de multa são 
aplicadas distinta e integralmente.

j II | São circunstâncias que sempre atenuam a 
pena, ter o agente desconhecimento da lei, 
bem como cometido o crime por motivo de 
relevante valor social ou morai.

| III | Quando forem aplicadas penas restritivas de 
direitos, o condenado cumprirá simultanea
mente as que forem compatíveis entre si e 
sucessivamente às demais.

| IV | Quando, por acidente ou erro no uso dos 
meios de execução, o agente, ao invés de 
atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge 
pessoa diversa, responde como se tivesse 
praticado o crime na forma culposa.

Assinale a alternativa correta.

A  => Apenas I, II e III estão corretas.
B => Apenas I, II e IV estão corretas.
C  => Apenas II e IV estão corretas.
D => Apenas II e III estão corretas.
E => Todas as afirmações estão corretas.

35) De acordo com o Código Penal, assinale a 
alternativa correta.

A  => Comete infanticídio qualquer pessoa que ma
tar, sob a influência do estado puerperal ou não, o 
próprio filho, durante o parto ou iogo após.
B  => Comete infanticídio qualquer pessoa que ma
tar, sob a influência do estado puerperal, criança, 
durante o parto ou logo após.
C => Comete infanticídio a mulher que matar, sob 
a influência do estado puerperal, o próprio filho, 
durante o parto ou logo após.

D => Considera-se lesão corporal de natureza gra
ve aquela que resulta incapacidade para as ocupa
ções habituais por mais de quinze dias.
E => Considera-se lesão corporal de natureza gra
ve aquela que resulta incapacidade para as ocupa
ções habituais, por mais de sete dias.

36) De acordo com o Código Penal, analise as 
afirmações a seguir e assinale a alternativa corre
ta.

[ I | É considerado crime exigir cheque-caução, 
nota promissória ou qualquer garantia, bem 
como o preenchimento prévio de formulários 
administrativos como condição para o atendi
mento médico-hospitalar emergenciai.

| II | É considerado crime participar de rixa, salvo 
para separar os contendores.

1 III j Comete o crime de calúnia quem difamar al
guém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputa
ção.

IV Comete o crime de furto quem subtrair coisa 
móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 
grave ameaça a pessoa, ou depois de havê-la, 
por qualquer meio, reduzido à impossibilidade 
de resistência.

A  => Apenas III e IV estão corretas.
B  => Apenas II e III estão corretas,
C  => Apenas I e II estão corretas.
D => Apenas I, II e III estão corretas.
E => Todas as afirmações estão corretas.

37) De acordo com o Código Penal, assinale a 
alternativa correta.

A  => Comete crime de falta de confiança quem 
divulga conteúdo de documento particular ou de 
correspondência confidencial, de que é destinatário 
ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano 
a outrem.
B  => Comete crime de extorsão quem constranger 
alguém mediante violência ou grave ameaça, com 
o intuito de obter para si ou para outrem indevida 
vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça 
ou deixar fazer alguma coisa.
C  :=> Comete crime de furto quem apropriar-se de 
coisa alheia móvel de que tem a posse ou a deten
ção.
D => Comete crime de roubo quem obtiver para si 
ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo 
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
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mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 
fraudulento.
E => Comete crime de abuso quem tomar refeição 
em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de 
meio de transporte sem dispor de recursos para 
efetuar o pagamento.

38) De acordo com o Código Penal e considerando 
os crimes contra a dignidade e liberdade sexual, 
analise as afirmações a seguir e assinale a alterna
tiva correta.

| I | Define-se como crime de estupro o ato de 
constranger mulher à conjunção camal, medi
ante violência ou grave ameaça.

| ll~| Define-se como crime de atentado violento ao 
pudor o ato de constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a praticar ou per
mitir que com ele se pratique ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal.

| III | Define-se como crime de estupro, na forma 
tentada, o ato de constranger alguém com o 
intuito de obter vantagem ou favorecimento 
sexual, prevalecendo-se o agente da sua con
dição de superior hierárquico ou ascendência 
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 
função.

| IV | Define-se como crime de posse sexual me
diante fraude o praticado contra mulher vir
gem, menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (ca
torze) anos.

A  => Apenas I e III estão corretas.
B  => Apenas II e III estão corretas.
C => Apenas III e IV estão corretas.
D => Todas as afirmações estão corretas.
E => Todas as afirmações estão incorretas.

39) De acordo com o Código Penal, com relação 
ao crime de peculato, assinale a alternativa corre
ta.

A  => Pratica o crime de peculato qualquer pessoa 
que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer ou
tro bem móvel, público ou particular, de que tem a 
posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em provei
to próprio ou alheio.
B => Pratica o crime de peculato o Diretor de Peni
tenciária e/ou agente público que deixar de cumprir 
seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho 
telefônico, de rádio ou similar, que permita a co
municação com outros presos ou com o ambiente 
externo.

C  => Pratica o crime de peculato o servidor público 
que revelar fato de que tem ciência em razão do 
cargo público e que deva permanecer em segredo, 
ou facilitar-lhe a revelação.
D => Pratica o crime de peculato qualquer pessoa 
que patrocinar, direta ou indiretamente, interesse 
privado perante a administração pública, valendo- 
se da qualidade de funcionário.
E => Pratica crime de peculato o servidor público 
que, embora não tendo a posse do dinheiro, valor 
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja súb- 
traído, em proveito próprio ou alheio, valendo-sé 
de facilidade que lhe proporciona a qualidade dè 
funcionário.

III

40) De acordo com as disposições do Código Pe
nal, relativas aos crimes contra a Administração 
Pública, analise as afirmações a seguir e assinale 
a alternativa correta.

| I | Constitui-se crime de desacato o ato de deso
bedecera ordem legal de funcionário público.

| II | Constitui-se crime de tráfico de influência a ato 
de solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou 
para outrem, vantagem ou promessa de van
tagem, a pretexto de influir em ato praticado 
por servidor público no exercício da função. 
Constitui-se crime de corrupção ativa o ato de 
oferecer ou prometer vantagem indevida a 
servidor público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício.
Constitui-se crime de corrupção passiva o ato 
de solicitar ou receber, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da fun
ção de servidor público, ou antes de assumi-la, 
mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de vantagem.

A  => Apenas III e IV estão corretas.
B  => Apenas I e II estão corretas.
C  Apenas II, II e IV estão corretas.
D ^  Apenas I, II e III estão corretas.
E => Todas as afirmações estão corretas.

IV

.> LEGISLAÇAO INSTITUCIONAL

41) Acerca do conteúdo disposto no Título V da 
Constituição Estadual, que trata da Segurança 
Pública no Estado de Santa Catarina, todas as 
alternativas estão corretas, exceto a:

A  => O Corpo de Bombeiros Militar é responsável 
pelos serviços de prevenção de sinistros ou catás
trofes, de combate a incêndio e de busca e salva
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mento de pessoas e bens e o atendimento pré- 
hospitalar.
B  => A Polícia Civil possui atribuição para exercer 
as funções de polícia judiciária (ressalvada a com
petência da União), apurar infrações penais (exce
to as militares) e fiscalizar jogos e diversões públi
cas.
C  => À Polícia Militar cabe, dentre outras atribui
ções, atuar preventivamente como força de dis
suasão e repressivamente como de restauração da 
ordem pública.
D  => À Polícia Ambiental, que é órgão da seguran
ça pública do Estado, cabe a guarda e a fiscaliza
ção das florestas e dos mananciais, bem como a 
proteção do meio ambiente.
E => O Instituto Geral de Perícia é o órgão perma
nente de perícia oficial de Santa Catarina, pos
suindo atribuições de realizar perícias criminais e 
prestar serviços de identificação civil e criminal.

42) Considerando o capítulo da Constituição Fede
ral que trata da segurança pública, analise as 
afirmações a seguir.

| I | A segurança pública, além de ser dever do 
Estado, é direito e responsabilidade de todos, 
sendo exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio.

| II | As policias civis são dirigidas por delegados 
de polícia de carreira e atuam na apuração de 
infrações criminais, inclusive as que tenham 
repercussão interestadual ou internacional.

| III | A lei disciplinará a organização e o funciona
mento dos órgãos responsáveis pela seguran
ça pública, de maneira a garantir a eficiência 
de suas atividades.

| IV | Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus 
bens, serviços e instalações, conforme dispu
ser a lei.

1 V | Compõe a estrutura de segurança pública do 
Estado a polícia federal, a polícia rodoviária 
federal, a poiícia ferroviária federal, as polícias 
civis, as polícias militares, os institutos gerais 
de perícia e os corpos de bombeiros militares.

Todas as afirmações corretas estão em:

A  =>l - II - III 
B=>i - iii - iv 
C => ii - mi - v 
D=> mi - iv - v 
E => iv - v

43) Considerando o disposto no Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado de Santa 
Catarina (Lei n. 6.745/1985), marque com V as 
afirmações verdadeiras e com F as falsas.

( ) O servidor público civil deve prestar serviços 
inerentes ao cargo de que seja titular, salvo 
na hipótese de readaptação funcional ou se 
for designado, mediante gratificação, para o 
exercício de função de confiança ou para 
integrar grupos de trabalho ou estudo regu
larmente criados e comissões legais.

( ) O funcionário é obrigado a avisar à sua Che
fia imediata no dia em que, por doença ou 
força maior, não puder comparecer ao servi- 
ço.

( ) Após cada três anos de serviço público esta
dual, o servidor ocupante de cargo de provi
mento efetivo tem direito a uma licença com 
remuneração, como prêmio, pelo período de 
3 (três) meses.

( ) A remuneração atribuída ao funcionário não 
será objeto de arresto, seqüestro ou penhora, 
o que se aplica mesmo quando se tratar de 
prestação de alimentos.

( ) O policial civil que estiver em exercício de 
mandato eletivo de vereador tem direito à 
progressão por merecimento desde que 
exerça os cargos concomitantemente, res
peitada a compatibilidade de horários.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A = > V  - V - V - F - F
B => F - V - F - V - F
C =>V  - F - V - F - V
D => F - F - F - V - V
E=>V - V - F - F - V

44) Consoante o que dispõe o Estatuto dos Ser
vidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina 
(Lei n. 6.745/1985), para que o servidor nomeado 
para cargo efetivo seja confirmado no respectivo 
cargo, ele será avaliado por três anos (estágio 
probatório).

São requisitos básicos do estágio probatório:

A  => idoneidade moral; atendimento às convoca
ções da chefia; disciplina; respeito à instituição.
B => idoneidade financeira; assiduidade e pontua
lidade; respeito à hierarquia; eficiência.
C => idoneidade moral e ética; assiduidade e 
pontualidade; obediência à chefia e competência.
D => idoneidade moral; assiduidade e pontualida
de; disciplina; eficiência.

13



E => idoneidade moral e financeira; compareci- Polícia Civil, com no mínimo 400 (quatrocentas)
mento regular ao trabalho; obediência à chefia, horas-aula de duração.
eficiência.

45) Conforme o que prevê a Lei Complementar 
Estadual n. 611/13 acerca da Indenização por 
Regime Especial de Trabalho Policial Civil, é corre
to afirmar, exceto:

A  => É devida em razão da prestação de serviço 
em condições adversas de segurança, com risco à 
vida, e com cumprimento de escalas de plantão, de 
horários normais e irregulares, de plantões notur
nos e de chamados a qualquer hora e dia.
B  => A Indenização por Regime Especial de Tra
balho Policial Civil será devida aos integrantes da 
Polícia Civil, inclusive se colocados à disposição 
do Poder Judiciário e do Ministério Público.
C  => A Indenização por Regime Especial de Tra
balho Policial Civil constitui-se em verba de nature
za indenizatória e não se incorpora ao subsídio, 
aos proventos de aposentadoria de qualquer mo
dalidade ou à pensão por morte.
D => O valor da Indenização por Regime Especial 
de Trabalho Policial Civil só pode ser utilizado para 
base de cálculo do décimo terceiro vencimento e 
do terço constitucional de férias.
E => O servidor que exercer atividade administrati
va no âmbito da Polícia Civil terá direito à Indeni
zação por Regime Especial de Trabalho Policial 
Civil somente se trabalhar em jornada de 40 (qua
renta) horas semanais.

46) Acerca do cargo de Agente de Polícia Civil, 
segundo o Plano de Carreira dos Policiais Civis de 
Santa Catarina (Lei Complementar n. 453/2009), é 
correto afirmar, exceto:

A  => Cumula a função de atuar nas formalidades e 
nos procedimentos necessários à realização dos 
serviços cartorários.
B => O ingresso na carreira ocorre por meio de 
concurso público de provas ou provas e títulos, 
conforme definido em edital próprio.
C => Exige idade mínima de 18 (dezoito) anos de 
idade, pleno gozo dos direitos políticos e nacionali
dade brasileira, salvo se estrangeiro residente no 
país há mais de 10 (dez) anos.
D => Possui atribuição para exercer atividades de 
nível superior técnico-jurídico, principalmente na 
execução de operações e investigações policiais.
E ^  Exige conclusão de Curso Superior e aprova
ção em curso de formação no órgão de ensino da

47) De acordo com o disposto no Estatuto da 
Polícia Civil (Lei n. 6.843/86), a atividade policial, 
por suas características e finalidades, fundamenta- 
se nos seguintes princípios:

A  => hierarquia e moralidade.
B  => segurança pública e disciplina.
C  -> moralidade e efetividade.
D => segurança pública e eficiência.
E => hierarquia e disciplina.

48) Sobre os direitos dos policiais civis, correlacio
ne as colunas a seguir.

(1 ) Férias
( 2 )  Licença
( 3 )  Aposentadoria
(4  ) Direito de petição
( 5 )  Assistência

( ) Será concedido ao policial civil ocupante de 
cargo de provimento efetivo, a vista dos 
elementos comprobatórios do tempo de 
serviço ou, conjugadamente, da invalidez 
para o serviço público em geral ou quando 
completar a idade limite.

( ) O gozo de tai direito não pode ser inter
rompido, salvo em decorrência de urgente 
necessidade de serviço, mediante convo
cação da autoridade competente.

( ) Pode se materializar por meio de serviço 
sociai organizado, instalação de creches, 
promoção de segurança no trabalho, dentre 
outros.

( ) Durante o gozo desse direito o policial civil 
deve comunicar ao Chefe imediato o local 
onde pode ser encontrado.

( ) É assegurado em toda a sua amplitude, 
formalizando-se mediante requerimento à 
autoridade competente.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A  => 3 - 1 - 4 - 5 - 2
B  => 2 - 3 - 5 - 4 - 1
C=>1 - 3 - 2 - 4 - 5
D=>4 - 1 - 3 - 2 - 5
E=>3 - 1 - 5 - 2 - 4
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49) De acordo com o Estatuto da Polícia Civil do 
Estado de Santa Catarina, constitui infração dis
ciplinar toda ação ou omissão do policial civil que 
possa comprometer a dignidade e o decoro da fun
ção pública, ferir a disciplina ou a hierarquia, preju
dicar a eficiência dos serviços públicos ou causar 
prejuízo de qualquer natureza à administração, 
sendo punidas com penas disciplinares.

São penas disciplinares aplicáveis aos Agentes 
de Polícia Civil, exceto:

A  => destituição dos cargos e encargos de con
fiança
B  => repreensão 
C suspensão 
D => exoneração 
E => demissão qualificada

50) Assinale a alternativa que não contém a des
crição de uma atribuição do Agente de Polícia Civil 
do Estado de Santa Catarina:

A  => Proceder à investigação criminal, valendo-se 
de qualquer meio, inclusive interceptação telefôni
ca, para apurar os autores e elucidar os crimes.
B => Informar a unidade policial, por meio de 
relatório, sobre a conclusão de diligências que lhe 
forem incumbidas.
C  => Guardar sigilo sobre serviços que lhe forem 
confiados e cumprir com presteza as diligências e 
determinações superiores.
D => Atender ao público e registrar delitos e ocor
rências trazidos ao seu conhecimento, dando 
ciência à autoridade policial.
E => Elaborar relatório diário das atividades de
senvolvidas, formatando estatisticamente os regis
tros efetuados, sua natureza e providências adota
das.

_ LÍNGUA PORTUGUESA 7,

Texto 1

Entenda a onda de violência em Santa Catarina

Já são 101 ataques em 17 dias, ocorridos em 31 municípios 
catarinenses

por Leonardo Guandeline / Juraci Perboni, especial para O 
Globo 15/02/2013 20:54

SÃO PAULO e FLORIANÓPOLIS - A recente 
onda de ataques em Santa Catarina, a segunda 
em quatro meses, entrou nesta sexta-feira no 17° 
dia -  teve início em 30 de janeiro totalizando 101 
ações até o fim desta tarde, entre elas incêndios a

ônibus, carros particulares, viaturas e prédios 
públicos, em pelo menos 31 municípios no estado.

A primeira onda de atentados ocorreu em no
vembro de 2012. Durou sete dias e resultou em 58 
atentados, em 16 cidades. Segundo a polícia, as 
ações são ordenadas por líderes de facções crimi
nosas que atuam de dentro dos presídios catari
nenses. Os presos alegam que sofrem tortura, não 
têm atendimento médico e odontológico, nem 
abastecimento regular de água, além de poucos 
agentes para que todos possam tomar o banho de 
sol. No fim do ano passado, a ouvidora da Secreta
ria Nacional de Direitos Humanos foi a Santa Cata
rina, constatou uma série de problemas, e solicitou 
providências.

Na atual série de crimes, os presos, na visita da 
equipe da Corregedoria do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, disseram que os problemas não 
foram resolvidos, entre eles o não término da 
apuração dos casos de tortura.

Os detentos, no entanto, questionaram a rapi
dez da Polícia Civil em investigar a morte da agen
te prisional Deise Alves, ocorrida em agosto, com o 
indiciamento de 11 pessoas. Há suspeita que os 
atentados do ano passado possam estar relacio
nados com o crime, já que o alvo, segundo a Polí
cia Civil, seria o marido dela, Carlos Alves, diretor 
da penitenciária de São Pedro de Alcântara, na 
Grande Florianópolis, que pediu afastamento do 
cargo após a morte de Deise. Alves atribuiu o 
assassinato a uma das facções que age no estado 
e controlaria o presídio.

Os detentos dizem que, após a morte da agente 
prisional, a situação ficou insustentável, e chega
ram a denunciar a violência praticada pelo diretor e 
um grupo de agentes em um vídeo gravado pelos 
próprios detentos. As imagens mostram uma su
posta revista em uma cela acompanhada de cho
ques elétricos, tapas e ameaças.

Foi de São Pedro de Alcântara que teria partido, 
segundo as autoridades catarinenses, as ordens 
para a primeira onda de ataques.

Os recentes atentados também são atribuídos à 
transferência de alguns presos.

Disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil/entenda-onda- 
de-violencia-em-santa-catarina-7595303.

Acesso em: 25/06/2014. Adaptado.

51) De acordo com o texto 1, é correto o que se 
afirma em:

A  => A juíza Wandscheer conseguiu ouvir quase 
todos os envolvidos no período que tinha sido 
estipulado {de 9 a 18 de setembro), mesmo com 
sessões entrando pela madrugada.
B => Os 55 detentos envolvidos com os atentados 
foram transferidos para Mossoró (RN) por inter
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venção do Ministério da Justiça, em fevereiro, 
medida que fez cessarem os ataques.
C => Os 101 atentados, entre os quais incêndios a 
ônibus, carros particulares, viaturas e prédios 
públicos, em pelo menos 31 municípios no estado, 
ocorreram no período de janeiro a fevereiro de 
2013.
D => Segundo a promotoria, os líderes do PGC, 
em busca de regalias nas cadeias, enfrentaram as 
forças de segurança do Estado, comandando de 
dentro dos presídios ataques incendiários a ônibus 
e prédios públicos.
E => Segundo o promotor Flávio Duarte de Souza, 
os réus são acusados de formação de quadrilha e 
de narcotráfico, podendo pegar penas de 2 a 10 
anos.

52) Em relação ao texto 1, todas as alternativas 
estão corretas, exceto a:

A  => A reportagem do jornal O Globo trata exclusi
vamente de uma seqüência de atentados que 
ocorreu em Santa Catarina em novembro de 2012. 
B => Para justificar as ações, os detentos alegam 
sofrer torturas e falta de assistência médica e 
odontológica.
C  => Os problemas citados pelos presos já eram 
conhecidos pelas autoridades de segurança.
D => No mês de fevereiro de 2013, constatou-se 
que a apuração de casos de tortura nas cadeias 
catarinenses ainda não havia sido concluída.
E => De acordo com as autoridades, as ordens 
para a realização dos atentados foram dadas de 
dentro da penitenciária de São Pedro de Alcântara.

53) Considerando o que consta no texto 1, é corre
to concluir que:

A  => na data da reportagem, as autoridades polici
ais já tinham conseguido isolar e encaminhar para 
a penitenciária de Mossoró/RN todos os presos 
responsáveis pelos atentados.
B => o vídeo que comprova a prática de tortura na 
penitenciária de São Pedro de Alcântara foi feito 
antes do assassinato da agente prisional Deise 
Alves.
C  => Carlos Alves, ex-diretor da penitenciária de 
São Pedro de Alcântara, é suspeito de mandar 
matar bandidos para vingar a morte de sua espo
sa.
D => as duas ondas de atentados mencionadas no 
texto têm origem na política de endurecimento

determinada pela Secretaria de Segurança Pública 
de Santa Catarina.
E => na visão dos presos, a Polícia Civil é ágil na 
apuração de crimes contra policiais, mas é lenta na 
apuração de crimes contra os presos.

54) Assinale a alternativa em que é possível substi
tuir a expressão destacada em negrito pela ex
pressão sugerida entre parênteses, sem modificar 
o sentido do texto 1.

A  => Segundo a polícia, as ações são ordenadas 
por líderes de facções criminosas que atuam de 
dentro dos presídios catarinenses, (consoante)
B => Foi de São Pedro de Alcântara que teria 
partido, de acordo com as autoridades catarinen
ses, as ordens para a primeira onda de ataques, 
(aonde)
C  => As imagens mostram uma suposta revista 
em uma cela acompanhada de choques elétricos, 
tapas e ameaças, (falsa)
D => No fim do ano passado, a ouvidora da 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos foi a 
Santa Catarina, constatou uma série de problemas, 
e solicitou providências. (Em dezembro de 2013)
E ^  Os detentos, no entanto, questionaram a 
rapidez da Polícia Civil em investigar a morte da 
agente prisional Deise Alves, ocorrida em agosto, 
com o indiciamento de 11 pessoas, (a priori)

Texto 2

Disponível em: http://www.matutando.com/wp- 
content/uploads/2011/07/charge-a-porca-Brasil,jpg, 

Acesso em: 24/06/2014.

55) Sobre a charge do texto 2, é correto dizer que 
a imagem representa:

A  => o comportamento da oposição ao atual go
verno federal, formada por diferentes partidos 
políticos.
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B  => o avançado desenvolvimento da suinocultura 
no Brasil.
C => uma possível interpretação de uma frase 
usada pelo governo da Presidente Dilmã Rousseff 
para fazer publicidade.
D => a corrupção generalizada em todas as ins
tâncias do governo federal, estadual e municipal.
E => a divisão do bolo orçamentário entre União, 
estados e municípios.

56) Na frase "Meu amigo fora lá fora buscar al
guma coisa, e eu ficara ali, sozinho, naquela 
janela, presenciando a ascensão da lua cheia”, as 
palavras destacadas correspondem, morfologica- 
mente, pela ordem, a:

A  => advérbio, advérbio, adjetivo pronominal, 
advérbio, substantivo.
B  => verbo, pronome adverbial, pronome adjetivo, 
adjetivo, verbo.
C => verbo, advérbio, pronome adjetivo, adjetivo, 
substantivo.
D => advérbio, substantivo, adjetivo, substantivo, 
adjetivo.
E => advérbio, pronome adverbial, pronome relati
vo, advérbio, verbo.

57) Assinale a alternativa que preenche correta
mente as lacunas da frase a seguir.

Quando________frês meses disse-me que iria
_________ Grécia para visitar  sua tia,
vi-me na obrigação de ajudá-la_______ resgatar
as milhas_________quais tinha direito.

A  => a - há - à - à - às
B  =>há - à - a - a - às
C => há - a - há - à - as 
D =>a - à - a - à - às
E => a - a - à - há - as

58) Assinale a alternativa correta quanto à regên
cia nominal e verbal.

A  => Assim que a audiência teve início, o juiz 
procedeu à chamada das testemunhas as quais 
pedia que se identificassem pelo primeiro nome.
B  => Recomendou que não lhes contassem o 
desemparo que o encontrara, para não frustar-lhe 
ainda mais.

C => Esta linha de investigação, de que nos afas
tamos sem justificativa, mostrou-se depois a mais 
sensata e adequada aos fatos.
D => Fiz questão de lembrar-lhe do aniversário da 
sobrinha a cuja data esquecera.
E => Ali não havia quem não o considerasse um 
santo por sua obediência dos mandamentos de 
Deus, à quem temia e louvava.

59) Assinale a frase que está escrita de acordo 
com as normas da língua portuguesa padrão.

A  => Anotem aí, depois da SC 403, do Aeroporto 
serrano e da ponte HL, o próximo contrato a ser 
rescindido com esta construtora é o aeroporto de 
Florianópolis que não por acaso eles também 
ganharam a concorrência.
B  => Também deve ser divulgado os prazos esta
belecidos para a conclusão dos serviços.
C => O pior que esta construtora financia campa
nhas políticas o qual pode causar ainda muitos 
problemas para o povo e até mesmo para os políti
cos que ganham dinheiro com as constantes arti
manhas desta construtora fajuta.
D => Pense, reflete e toma a melhor atitude que 
mesmo desagradando alguns, favoreça a maioria e 
o povo.
E => Para o presidente do sindicato patronal, uma 
negociação para reajuste salarial deve ser feita 
entre os sindicatos patronal e laborai, e não da 
forma como está sendo conduzida.

60) Assinale a alternativa que se reescrevem cor
retamente as frases abaixo, substituindo os verbos 
destacados em negrito pelo verbos sugeridos entre 
parênteses, no mesmo tempo e modo, e fazendo 
as alterações necessárias.

• Espero que se encontrem pessoas capazes de 
levar o empreendimento a bom termo (haver).
• Se não conseguirem novos clientes, vamos ter 
que implantar um programa de demissão de em
pregados (dispor -  dispõe-se de algo).

A  => Espero que haja pessoas [...]; Se não se 
dispõem de novos clientes [ , . . J  

B => Espero que haverá pessoas [...]; Se não se 
dispuser de novos clientes [...]
C  => Espero que hajam pessoas [...]; Se não se 
dispuserem de novos clientes [...]
D => Espero que haverão pessoas [...]; Se não se 
disponham novos clientes [...]
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E =5- Espero que haja pessoas [...]; Se não se 
dispuserem de novos clientes [...]

61) Na frase “Os filmes que lhe recomendei são 
muito bons”, o pronome relativo que tem a função 
sintática de:

A  => complemento nominal.
B  => sujeito.
C => objeto direto.
D => objeto indireto.
E => predicativo.

62) Assinale a frase em que todas as ocorrências 
de crase estão corretamente assinaladas.

A  => Os ataques à propriedade são, às vezes, tão 
deploráveis quanto os atentados à cultura humana. 
B => Quanto a mim, estou disposto a dar o apoio à 
qualquer médico aqui presente.
C => Atendemos de segunda à sexta-feira, das 9 
às 17 horas, ininterruptamente.
D => Fiel à sua cartilha ideológica, recusou-se à 
concorrerá vaga.
E => Daqui à três meses, irei à Palestina e à Jor
dânia.

63) Complete as lacunas com os verbos, tempos e 
modos indicados entre parênteses, fazendo a 
devida concordância.

• O juiz agrário ainda não_________no conflito
porque surgiram fatos novos de ontem para hoje. 
(intervir -  pretérito perfeito do indicativo)

• Uns poucos convidados___________-se com
os vídeos postados no facebook. (entreter -  preté
rito imperfeito do indicativo)

• Representantes do PCRT somente serão acei
tos na composição da chapa quando se
_________  de criticar a atual diretoria do clube,
(abster-se -  futuro do subjuntivo)

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A  => interveio - entretinham - abstiverem 
B ^  interviu - entretiveram - absterem 
C => intervém - entreteram - abstêm 
D => interviera - entretêm - abstiverem 
E => intervirá - entretenham - abstiveram

64) Analise o emprego dos porquês nas frases a 
seguir e assinale a alternativa que inclui todas as 
frases corretas.

| I l Não interessa aqui saber por que meu amigo 
discordou da proposta, 

j II | Cheguei cedo porque há poucos ingressos 
ainda disponíveis.

| III | Sei que o chefe anda muito intrigado, mas 
não sei dizer porquê.

| IV | O cliente explicou por que não concordou 
com a solução encontrada?

| V | O por quê de não estar conversando é por 
que quero estar concentrada.

A = > i  - ll - lll 
B  => i - n - iv 
C=>n -  i i i  - v 
D => mi - iv - v 
E=> iv - v

65) Complete as lacunas com as formas pronomi
nais sugeridas entre parênteses.

Se o senhor achar necessário, poderemos 
trazer-_____três modelos de certificado, (lhe, vos)

Tenha em conta que só depende d e  . a
recuperação da pintura do prédio, (você, ti)

Espere um momento, pois tenho dois assuntos 
para tratar_______. (contigo, consigo, com você)

Sugerimos que se faça um diálogo sério entre 
 e teus colegas de trabalho, (ti, tu)

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A  => vos - você - consigo - tu 
B  => lhe - ti - consigo - tu 
C  => vos - ti - contigo - tu 
D => lhe - você - com você - ti 
E => lhe - ti - com você - ti

Texto 3

Muita pipoca, doces e alegria...

Nesta semana, a reportagem Folha da Estância 
acompanhou as festas juninas em algumas esco
las do município, sob a supervisão do Departamen
to de Educação. Os festejos de junho são caracte
rizados por danças, comidas típicas, bandeirinhas, 
além das peculiaridades de cada região. São as 
festas juninas que se iniciam no dia 12 de Junho,
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véspera do dia de Santo Antônio e se encerram no 
dia 29, dia de São Pedro. O ponto mais elevado da 
festa ocorre nos dias 23 e 24, quando se comemo
ra o dia de São João.

Durante os festejos acontecem quadrilhas, 
forrós, leilões, bingos e casamentos caipiras; a 
tradição de comemorar o dia de São João veio de 
Portugal, onde as festas são conhecidas pelo 
nome de santos populares e correspondem a 
diversos feriados municipais: Santo Antônio, em 
Lisboa; São Pedro, no Seixal; São João, no Porto, 
em Braga e em Almada. O nome “junina” é devido 
à sua procedência de países europeus cristianíza- 
dos. Os portugueses foram os responsáveis por 
trazê-ia ao Brasil, e logo foi inserida nos costumes 
das populações indígenas e afro-brasileiras.

A festa de São João brasileira é típica da Re
gião Nordeste. Em Campina Grande, na Paraíba, a 
festa junina atrai milhares de pessoas. A canjica e 
a pamonha são comidas tradicionais da festa na 
região, devido à época ser propícia para a colheita 
do milho. O lugar onde ocorrem os festejos juninos 
é chamado de arraial, onde há barracas ou um 
galpão adaptado para a festa.

As festas de São João são ainda comemoradas 
em alguns países europeus católicos, protestantes 
e ortodoxos. Em algumas festas europeias de São 
João são realizadas a fogueira de São João e a 
celebração de casamentos reais ou encenados, 
semelhantes ao casamento fictício, que é um 
costume no baile da quadrilha nordestina.

Disponível em:
http://www.1olhadaestancia.com.br/stte/?p=12765. Acesso em:

27/06/2014. Texto adaptado.

66) Assinale a alternativa cuja pergunta pode ser 
respondida com base no texto 3.

A  => Em que se diferenciam as festas juninas 
brasileiras das festas juninas portuguesas?
B  ^  Em que município, a reportagem Folha da 
Estância acompanhou as festas juninas em algu
mas escolas?
C => Por que os portugueses comemoram o dia de 
São João?
D => Quais são as comidas típicas das festas 
juninas da Região Nordeste do Brasil?
E => Em que se diferenciam as festas de São João 
comemoradas por católicos das festas de São 
João comemoradas por protestantes, ou por orto
doxos?

67) Em todas as alternativas, o que se afirma está 
correto, exceto em:

A o  Na frase “As festas de São João são ainda 
comemoradas em alguns países europeus católi
cos, protestantes e ortodoxos”, o vocábulo “ainda" 
denota adição.
B => Na frase “O ponto mais elevado da festa 
ocorre nos dias 23 e 24, quando se comemora o 
dia de São João", o vocábulo “se" é um pronome 
pessoal oblíquo átono, com função reflexiva.
C => Em “[...] a tradição de comemorar o dia de 
São João veio de Portugal, onde as festas são 
conhecidas pelo nome de santos populares e 
correspondem a diversos feriados municipais 
o pronome relativo “onde” retoma o advérbio de 
lugar “Portugal".
D => Em “Os portugueses foram os responsáveis 
por trazê-la ao Brasil, e logo foi inserida nos cos
tumes das populações indígenas e afro- 
brasileiras”, o vocábulo “logo” é um advérbio e, 
como tal, exerce a função de adjunto adverbial.
E => Na frase “Os festejos de junho são caracteri
zados por danças, comidas típicas, bandeirinhas, 
além das peculiaridades de cada região", a ex
pressão “além de” -  no caso, combinação de além 
de com artigo as -  é uma locução conjuntiva que 
inicia orações subordinadas adverbiais de condi
ção.

68) Complete corretamente as lacunas com uma 
das opções colocadas entre parênteses.

• O poder público brasileiro, de ser eco
nômico, é perdulário, (ao invés de -  em vez de)

• O  ; de prisão foi expedido pelo juiz
de plantão ainda de madrugada, (mandado -  
mandato)

• Esse procedimento está__________ a lei elei
toral. (infrígindo -  infringindo)

• Quanto mais detalhes forem incluídos na obra, 
mais________será a quantia de dinheiro, (vultuo
sa -  vultosa)

• Ao analisar o recurso, o parecerista_________
todas as peças do processo, (dissecou -  desse- 
cou)

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A  => ao invés de - mandado - infringindo -
vultosa - dessecou
B  => ao invés de - mandado - infringindo -
vultosa - dissecou
C => ao vez de - mandato - infrigindo - vultuosa 
- dessecou
D => ao invés de - mandato - infringindo -
vultuosa - dissecou
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E => em vez de - mandado - infrigindo - vultosa 
- dessecou j ->

69) Considerando os elementos estruturais, a 
linguagem e os aspectos sociocomunicativos, clas
sifique os excertos de texto a seguir.

(1 ) FULANO DE TAL, brasileiro, RG 36348899- 
SSP/SC, CPF 327.653.334-66, residente e 
domiciliado na Rua Carlos Costa, 9341 - 
Bairro Serra Comprida, CEP 90038-201, 
aprovo o plano e o cronograma de constru
ção do Posto de Saúde no Bairro da Onça 
Parda.

(2 )  Declaramos, para os devidos fins, que 
FULANO DE TAL participou, como convida
do, da mesa-redonda sobre Criação e Mane
jo de Gado em Áreas Alagadas.

( 3 )  A autoridade de trânsito de Brusque informa 
que o senhor foi autuado pela infração des
crita abaixo, podendo até 23/11/2014 in
gressar com defesa, diretamente à autorida
de abaixo identificada, em formulário pró
prio, disponível em www.detran.sc.aov.br.

(4  ) FULANO DE TAL, aluno regularmente matri
culado na Escola de Capacitação e Treina
mento de Agentes da Polícia Civil de Santa 
Catarina requer, nos termos do regimento 
desta instituição de ensino, a realização do 
exame prévio com vistas à dispensa na 
disciplina de Legislação e Normais de 
Transporte de Produtos Químicos.

( 5 ) Às dez horas do dia quinze de maio do ano 
dois mil e catorze, na sala da Coordenação 
de Políticas Agrárias, reuniu-se a Comissão 
de Políticas de financiamento da Agricultura 
para a próxima safra, sob a presidência de 
Carlos Afonso Vistosa.

( ) Notificação de Autuação 
( ) Declaração 
( ) Ata
( ) Requerimento 
( ) Termo de Aprovação

A classificação correta, de cima para baixo, é:

A  => 2 - 1 - 5 - 4 - 3
B = > 3  - 2 - 5 - 4 - 1
C  =>2 - 5 - 4 - 3 - 1
D=>4 - 3 - 2 - 1 - 5
E=>5 - 4 - 1 - 3 - 2

Texto 4

Disponível em:
http://humortadela.bol.uol.com.br/charges/89043.

Acesso em: 02/07/2014.

70) Em relação ao texto 4, assinale a alternativa 
em que um dos diálogos tem expressão adequada 
em discurso indireto.

A  => Inconformado com a infração de trânsito, o 
motorista do carro azul passou a agredir o outro 
motorista, fazendo-lhe ameaças.
B  => Calma, doutor, diz o motorista agredido.
C  => Um dos motoristas fala: -  Você me deu uma 
fechada.
D => Um dos motoristas diz ao outro motorista que 
irá lhe quebrar todos os ossos.
E => Um dos motoristas diz ao outro: -  Idiota!

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

71) Em relação ao Sistema Operacional Windows 
7, suas características, recursos e funcionalidades 
principais, é correto afirmar, exceto:

A  => Quando pastas e programas são abertos, 
eles são exibidos na área de trabalho, local onde 
também é possível a colocação de itens como 
arquivos e pastas.
B => Um atalho é um ícone que representa um link 
para um item, como arquivos e programas, em vez 
do item em si. No caso da exclusão de um atalho, 
tanto ele quanto o arquivo ao qual ele se referencia 
serão excluídos.
C  => Minimizar uma janela faz com que ela desa
pareça da área de trabalho, porém, isso não signi
fica que ela tenha sido fechada nem seu conteúdo 
tenha sido excluído.

20

http://www.detran.sc.aov.br
http://humortadela.bol.uol.com.br/charges/89043


D => Por meio do menu Iniciar o usuário pode 
realizar diversas atividades como iniciar progra
mas, pesquisar arquivos, ajustar configurações do 
computador e desligar o computador.
E => Os botões da barra de tarefas correspondem 
aos programas abertos no Windows, sendo que 
cada botão exibe um ícone específico para repre
sentar o programa aberto.

72 )0  Sistema Operacional Windows 7 utiliza-se de 
janelas para interagir com o usuário. A maioria das 
janelas, apesar de apresentarem conteúdos dife
rentes, possuem as mesmas partes básicas.

Sobre as partes de uma janela típica e suas 
funcionalidades, correlacione as colunas a seguir.

(1 ) Barra de títulos
{ 2 ) Barra de menus
( 3 ) Barra de rolagem
( 4 ) Bordas e cantos
( 5 )  Bofões Minimizar, Maximizar e Fechar

) Contém itens que podem ser clicados para 
fazer escolhas em um programa.

) Podem ser arrastadas com o ponteiro do 
mouse para alterar o tamanho da janela.

) Permitem ocultar a janela, alargá-la para 
preenchera tela inteira e fechá-la.

) Permite rolar o conteúdo da janela para ver 
informações que estão fora de visão.

) Exibe o nome do documento e do programa.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A = > 5  - 4 - 3 - 1 - 2
B => 1 - 3 - 2 - 4 - 5
C = > 4  - 3 - 5 - 2 - 1
D = > 2 - 4 - 5 - 3 - 1  
E => 1 - 2 - 4 - 5 - 3

73) Considerando o Sistema Operacional Windows 
7 e suas características em relação ao gerencia
mento de pastas e arquivos, é correto afirmar, 
exceto:

A  => Com duas janelas de pastas lado a lado, o 
recurso "arrastar e soltar” com o mouse pode ser 
utilizado para copiar ou mover um ou mais arqui
vos entre elas.
B => ícones Grandes, Lista, Lado a Lado e Deta
lhes são diferentes modos de exibição de arquivos

e pastas que podem ser configurados por meio do 
botão Modos de Exibição.
C => Uma pasta é um contêiner utilizado para 
armazenar arquivos. Pastas também podem ser 
armazenadas em outras pastas. A pasta que con
tém subpastas é chamada de biblioteca.
D => A barra de endereços aparece na parte supe
rior das janelas de pastas e exibe seu local atual 
como uma série de links separados por setas.
E => A caixa de pesquisa fica localizada na parte 
superior da janela de pastas. A pesquisa é iniciada 
assim que o usuário começa a digitar dentro da 
caixa.

74) A uso de computadores de forma segura é 
muito importante, levando-se em consideração que 
informações confidenciais podem estar armazena
das no computador ou sendo transmitidas pela 
rede local ou Internet. Vários recursos estão dispo
níveis aos usuários para que estes possam manter 
seus computadores protegidos.

Nesse sentido, analise as informações a seguir.

| I | Firewai! é um software ou hardware que verifi
ca informa0es vindas da Internet ou de uma 
rede, rejeitando-as ou permitindo que elas 
passem, dependendo da configuração.

| II | O uso de uma conta de administrador ao invés 
de uma conta padrão é mais adequado para 
atividades como navegar na Internet e ler 
e-mails,- pois o usuário tem permissão para 
remover os vírus e spywares encontrados.

| III | Os programas antivírus verificam a existência 
de vírus no computador. Caso algum vírus 
seja encontrado, o programa antivírus o coloca 
de quarentena ou o exclui completamente.
O Windows Update realiza uma rotina de 
verificação das atualizações necessárias para 
o Sistema Operacional Windows e as instala 
automaticamente, impedindo qualquer ataque 
de hackers ao sistema.

IV

Todas as informações corretas estao em:

A = > i  - li 
B=> l - lll - IV
C => i - lll 
D=> n - lll - iv 
E=> li - iv

75) O Sistema Operacional Windows 7 pode im
primir diversos tipos de arquivos, como documen
tos e imagens. Os recursos disponíveis variam de
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impressora para impressora, porém, muitos deles 
são comuns à maioria dos modelos.

São opções comuns de configuração de im
pressão, exceto:

A  => número de cópias.
B  => intervalo de páginas.
C => orientação da página.
D => tamanho do papel.
E => fila de impressão.

76) No Sistema Operacional Windows 7, uma 
maneira simples de compartilhar arquivos em uma 
rede é criando um compartilhamento com um 
grupo doméstico. Porém, no caso de não haver um 
grupo doméstico, é possível compartilhar arquivos 
e pastas colocando-os em um tipo específico de 
pasta que os compartilha automaticamente com as 
pessoas conectadas na mesma rede.

Assinale a alternativa correta que contém este 
tipo específico de pasta.

A  => Pastas Públicas 
B => Pastas Domésticas 
C  => Bibliotecas Locais 
D => Bibliotecas Padrão 
E => Pastas Removíveis

77) Considerando o processador de textos Word 
2007, em relação à edição e formatação de textos, 
é correto afirmar, exceto:

A  => Ao recortar ou copiar texto e o colar em um 
documento, é possível escolher entre manter a 
aparência igual a que ele tinha no local original ou 
que tenha a aparência do texto do local onde ele 
será colado.
B => Ao sublinhar o texto em um documento, os 
espaços entre as palavras sempre serão sublinha
dos, podendo ainda ser aplicados diferentes estilos 
de linhas e cores.
C  => Com o uso de recurso “Limpar Formatação” è 
possível limpar facilmente a formatação, como 
negrito, sublinhado, itálico, cor, sobrescrito, subs
crito do texto e retomá-lo aos estilos de formatação 
padrão.
D O recurso "Restringir Formatação e Edição", 
disponível em "Proteger Documento”, permite a 
proteção do documento para ajudar a restringir a 
maneira que os outros podem alterar a formatação 
de um documento.

E => A capitular, letra inicial maiúscula grande, 
pode ser usada para começar um documento ou 
capítulo, ou para chamar atenção em um boletim 
informativo ou convite.

78) Considerando o processador de textos Word 
2007 em. relação à configuração de páginas e suas 
características, é correto afirmar, exceto:

A  => A combinação de duas páginas é possível 
com a exclusão da quebra de página existente 
entre elas.
B => As réguas horizontais e verticais são um 
recurso normalmente utilizado para alinhamento de 
texto, gráficos, tabelas e outros elementos em um 
documento.
C => Em Layout da Página, a opção Orientação 
permite escolher entre as orientações retrato (ver
tical) ou paisagem (horizontal) para todas as partes 
do documento.
D => As margens da página são o espaço em 
branco em volta das bordas da página. Texto e 
elementos gráficos são inseridos somente na área 
imprimível entre elas.
E => As quebras de seção são usadas para criar 
alterações de layout ou formatação em uma parte 
do documento, como margens e bordas das pági
nas.

79) Considerando a planilha eletrônica Excel 2007 
em relação às suas pastas de trabalho e planilhas, 
é correto afirmar, exceto:

A  => Uma nova pasta de trabalho pode ser criada 
em branco, mas também pode ser baseada em 
uma pasta de trabalho existente.
B => Uma pasta de trabalho Excel é um arquivo. 
Também é possível ocultar a janela de uma pasta 
de trabalho.
C  => É possível mover uma planilha somente para 
outro local da mesma pasta de trabalho, entretan
to, é possível copiar a planilha para outra pasta de 
trabalho.
D => O Excel fornece por padrão três planilhas em 
uma pasta de trabalho. É possível inserir planilhas 
adicionais ou excluí-las, conforme necessário.
E => É possível ocultar qualquer planilha em uma 
pasta de trabalho para removê-la do modo de 
exibição. Também é possível ocultar a janela de 
uma pasta de trabalho.
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80) Considerando a planilha eletrônica Excel 2007 
em relação às suas características e funcionalida
des, é correto afirmar, exceto:

A  => O comando Colar Especial só copia o formato 
das células, como cores, fontes e alinhamento, 
mantendo o conteúdo da célula destino inalterado. 
B => Um erro de referência de célula inválida 
#REF! aparece em uma célula quando as células 
que contêm os valores utilizados na fórmula não 
podem mais ser referenciadas.
C => Ao copiar o conteúdo de uma célula, é possí
vel escolher entre colar apenas o valor e não a 
fórmula subjacente que é exibida na barra de 
fórmula.
D => Se dados estão inseridos em colunas ou 
linhas e se deseja reorganizá-los em linhas ou 
colunas, é possível transpor esses dados de uma 
situação para outra.
E => Duas ou mais células horizontais ou verticais 
adjacentes, quando mescladas, se tornam uma 
grande célula. Somente os dados na célula supe
rior esquerda permanecem na célula mesclada.
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