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1ª FASE – PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 1 (questões de 01 a 04) 
 

A importância da participação da família no desenvolvimento da criança é indiscutível, mas, neste século, os pais 
deixaram de lado a educação dos filhos, já que esperam que tudo venha da escola. Sem a transmissão de valores, a 

criança tem dificuldade em processar mentalmente estímulos, de relacionar fatos e estabelecer a importância entre 

eles. Deixa, portanto, de aprender com os erros do passado. O processo de mediação pode estar presente em qualquer 
situação do dia a dia. Numa viagem de férias, uma mãe estará mediando o aprendizado de seu filho, ao juntar ao lazer 

algumas histórias sobre o local, ao chamar a atenção para a arquitetura ou o comportamento das pessoas. 
MORAES, Rita. Deixe-me pensar. Isto é, 30 jun.1998. (Adaptado) 

 
01. Segundo o texto 1, 
 
A) o processo ensino-aprendizagem é bastante discutido nos contextos sociais. 

B) inegavelmente, é de grande significância o papel da família no tocante ao desenvolvimento da criança. 

C) indubitavelmente, na atualidade, família e escola caminham sempre juntas em prol da formação das crianças. 

D) é incontestável que hoje a escola pouco participa do desenvolvimento da criança. 

E) a relevante atuação da família no desenvolvimento da criança tem gerado discussões calorosas e bastante frutíferas. 
 
02. Existe, em uma das alternativas, uma mensagem que NÃO foi apontada pelo texto 1.  Assinale-a. 
 
A) A não transmissão de valores às crianças gera grande prejuízos em relação ao seu desenvolvimento. 

B) Neste século, tem sido pouco expressiva a contribuição dos pais no tocante à educação dos filhos. 

C) A mediação no processo educacional entre pais e filhos existe exclusivamente em momentos emergenciais. 

D) Na atualidade, os pais delegam à escola a responsabilidade de educar os seus filhos. 

E) Sem estar consciente dos valores, a criança não tem condições de relacionar  fatos e indicar a relevância existente entre eles.  
 
03. Observe os termos abaixo sublinhados. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a justificativa CORRETA 

para o acento existente no termo sublinhado. 
 
A) "A importância da participação da família no desenvolvimento da criança..." - paroxítona terminada em hiato. 

B) "...a criança tem dificuldade em processar mentalmente estímulos..." -  a tonicidade recai na penúltima sílaba. 

C) "Numa viagem de férias, uma mãe estará mediando o aprendizado..." -  proparoxítona terminada em ditongo. 
D) "A importância da participação da família no desenvolvimento da criança é  indiscutível..." - paroxítona terminada em “l”. 

E) "...mas neste século, os pais deixaram de lado a educação dos filhos..." - a tonicidade recai na penúltima sílaba.  
 
04. Observe o fragmento de texto abaixo:  
 

"Numa viagem de férias, uma mãe estará mediando o aprendizado de seu filho, ao juntar ao lazer algumas histórias 

sobre o local." 
 
Sobre ele, tem-se que 
 
A) o verbo sublinhado exige um complemento apenas, e este vem regido de preposição. 

B) "sobre o local" se liga ao termo "histórias", sendo exemplo, portanto, de regência nominal. 

C) "algumas histórias" é o único complemento do verbo sublinhado e não vem  regido de preposição. 

D) "ao lazer" se liga ao verbo sublinhado, exprimindo circunstância modal. 

E) o verbo sublinhado não pede complemento. 
 
TEXTO 2 (questões 05 e 06) 
 

LEMBRANÇA DO MUNDO ANTIGO 
 
Clara passeava no jardim com as crianças, 
O céu era verde sobre o gramado, 

a água era dourada sob as pontes, 

outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados, 

o guarda-civil sorria, passavam bicicletas,  

a menina pisou a relva para pegar um pássaro, 

o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. 

As crianças olhavam para o céu: não era proibido. 

A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. 

Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. 

Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas, 

esperava cartas que custavam a chegar. 
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nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!! 

Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!! 
ANDRADE, Carlos Drummond de. In: Sentimento do mundo. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro. José 

Aguilar, 1973. p. 115. 

 
05. Do texto 2, extrai-se que 
 
A) Clara era uma adolescente inquieta que abominava a natureza. 

B) o cenário retratado por Drummond se cercava de uma misantropia ímpar. 

C) às vezes, Clara se via privada de adquirir roupas novas. 

D) a personagem do poema receava ser impedida de viajar de trem. 

E) a entrega de correspondência se processava com muita pontualidade. 

  

06. Sobre Sinais de Pontuação, analise os itens abaixo: 
 

I.  "...outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados..." 
II.  "A boca, o nariz, os olhos estavam abertos." 

III.  "Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!"  

IV.  "...o guarda-civil sorria, passavam bicicletas..." 

V.  "Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos." 

VI.  "nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!! " 
 
Em apenas uma das alternativas abaixo, a justificativa está em consonância com as normas vigentes em relação ao 

emprego da vírgula. Assinale-a. 
 
A) No item I, as vírgulas separam orações coordenadas. 

B) Apenas nos itens I e II, as vírgulas separam elementos de mesma função sintática. 

C) No item III, as exclamações poderiam ser substituídas por um ponto e vírgula. 

D) Nos itens IV e V, as vírgulas obedecem à mesma regra de pontuação das vírgulas existentes nos itens II e III. 
E) No item VI, a vírgula isola adjuntos adverbiais. 

 

TEXTO 3 (questão 07 e 08) 
 

Cena do crime 

Doutor Fé 

Para vencer um gigante, devemos ir até ele, ir à ―cena do crime‖, como dizem os policiais. Fugir é a pior das escolhas. 
Ao fugir, junto também foge a sua chance de tornar-se um grande guerreiro. 

Disponível em: www.mensagenscomamor.com/frases/frases_policia.html 

 
07. De acordo com o texto 3, 
 
A) para os policiais, a fuga é uma estratégia de ação de grande valia. 

B) caso o policial fuja, ampliam-se as chances de ele ser evidenciado. 

C) evadir-se do local do crime  concorre para premiar policiais guerreiros. 

D) para se tornar guerreiro, o policial precisa vencer as adversidades.  

E) ser arrogante nos momentos cruciais põe em evidência a vida do policial. 

 

08. Analise os comentários abaixo sobre o texto 3: 
 

I. No trecho "à cena do crime", a crase é facultativa. 
II. O termo "como" inicia uma oração subordinada comparativa. 

III. No trecho "foge a sua chance de tornar-se...", a crase é facultativa, considerando-se estar diante de pronome 

possessivo. 
 
Está INCORRETO o que se afirma em  

 

A) I, apenas. B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II e III. 

 

TEXTO 4 (questão 09) 
 

UM CORPO ESTENDIDO NO CHÃO 
Autor desconhecido 

 

- Mãe, há um corpo estendido no chão. 

- O que você está dizendo, Pedrinho? 

- É isso, mãe, um homem foi morto lá na esquina. 

- Nossa! O que vamos fazer agora? 
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Juntos, mãe e filho, apavorados, corriam de um lado para o outro, atônitos. Chega um carro e, vagarosamente, decide 

parar próximo ao local do incidente. 

Desce um homem, uma mulher, ambos aparentando 50 anos. Uma criança permanece no automóvel. Ainda bebê, de 
quase 06 meses, dorme tranquila. Havia rumores de que, bêbado, o homem caído, um adulto de seus quase 60 anos, 

tentara atravessar a avenida, e um carro desenvolvendo alta velocidade o deixara estendido no chão. Não um crime, 

mas uma irresponsabilidade humana, mais uma vítima de alcoolismo. 
 
09. Observe os fragmentos do texto 4, relacionados abaixo: 
 

I.  "Juntos, mãe e filho, apavorados, corriam de um lado para o outro, atônitos. Chega um carro e, vagarosamente, 
decide parar próximo ao local do crime." 

II. "Desce um homem, uma mulher, ambos aparentando 50 anos." 

III.  "Havia rumores de que, bêbado, o homem caído..." 
 
Sobre eles, está CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) No item I, caso o sujeito fosse composto de dois termos femininos, os adjetivos "juntos", "apavorados" e "atônitos" se 

manteriam inalterados em sua grafia. 

B) No item II, estaria correto também se o verbo sublinhado estivesse no plural, concordando com ambos os sujeitos.  

C) No item III, se o verbo sublinhado fosse substituído por "existir", mantendo-se o mesmo tempo verbal, estaria correto o 

trecho: Existia rumores de que, bêbado, o homem caído... 

D) "de que, bêbado, o homem caído, um adulto de seus quase 60 anos, tentara atravessar a avenida..." - se o termo "homem" 

fosse substituído por "mulher", estaria correto o trecho: de que, bêbada, a mulher caída, um adulto de seus quase 60 anos, 

tentaram atravessar a avenida... 

E) "Uma criança permanece no automóvel. Ainda bebê, de quase 06 meses, dorme tranquila." - se o termo sublinhado fosse 

permutado por "duas", mantendo-se o tempo verbal dos verbos, estaria correto o seguinte trecho: Duas crianças 
permaneceram no automóvel. Ainda bebês de quase 6 meses, dormiam tranquilas. 

 
10. Sobre REDAÇÃO OFICIAL, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Memorando é um tipo de comunicação existente entre unidades administrativas de órgãos diferentes. 

B) Vossa Excelência deve ser usado apenas para Presidente e Vice-Presidente da República e Ministros de Estado. 
C) O termo "Atenciosamente" é usado em fecho destinado a autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. 

D) Caso se dirija a autoridades governamentais, a redação admite termos rebuscados e linguagem um tanto complexa. 

E) O que caracteriza a redação dos documentos oficiais é a pessoalidade, a imprecisão e a falta de clareza. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Assinale a alternativa que contém o numeral que substitui a letra X. 
 

 
 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 
 

12. A sequência diária de fixação de blocos para construção de uma pirâmide segue uma lei de formação, conforme 

figura abaixo.  

 
 
Seguindo essa lei, quantos blocos comporão a pirâmide no 50º dia? 
 

A) 50 B) 255 C) 1050 D) 1275 E) 1725 

 

2 

3 

5 

x 2 
6 

120 

5040 

  

   

 

    

  

 

   

      

  

 

   

    

   

...

..1º 
dia

2º 
dia

3º 
dia

4º 
dia

5º 
dia
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13. Lucas, Tiago e Deborah são oficiais que ocupam, respectivamente, postos de major, capitão e tenente, sabendo-se 

que 

 ou Deborah é capitão, ou Lucas é capitão,  

 ou Deborah é major, ou Tiago é tenente,  

 ou Lucas é tenente, ou Tiago é tenente,  

 ou Tiago é major, ou Lucas é major,  
 
Os postos que Deborah, Tiago e Lucas ocupam são respectivamente:  

 

A) capitão, major, tenente.  

B) major, tenente, capitão.  D) major, capitão, tenente. 

C) capitão, tenente, major. E) tenente, capitão, major.  

 

14. Os pares de palavras CORREDORA – DOER e REENCAPADO – PANE foram escritos usando um determinado 

critério. Usando esse mesmo critério, que palavra forma o par com a palavra RELACIONAREMOS? 

 

A) REAL B) AMOR C) REMO D) MORAL E) MOLA 

 

15. Em um treinamento com 80 alunos, 45 são destros, 27 são canhotos, e 8 são ambidestros. A probabilidade de um 

desses alunos, escolhido ao acaso, ser apenas destro é de  

 

A) 66,25% B) 56,25% C) 22,50% D) 33,75% E) 46,25% 

 

16. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente à afirmação: “Se Clube A é campeão do torneio, 

então Clube B não é”. 
 
A) Se Clube A é campeão do torneio, então Clube B também é. 
B) Se Clube A não é campeão do torneio, então Clube B é. 

C) Se Clube B é campeão do torneio, então Clube A não é. 

D) Se Clube B é campeão do torneio, então Clube A também é. 

E) Se Clube B não é campeão do torneio, então Clube A é. 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 

 

 
 I’M MALALA YOUSAFZAI 

“I raise my voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard” 

 

Malala was born on 12 July 1997, in Mingora, the Swat District of north west Pakistan. She was named Malala, 
after Malalai, the famous Pashtun Heroine. 

Malala’s father, Ziauddin Yousafzai is a poet, and runs a public school. He is a leading educational advocate 

himself. In 2009, Malala began writing an anonymous blog for the BBC expressing her views on education and life 

under the threat of the Taliban taking over her valley. 

During this period, the Taliban’s military hold on the area intensified. As the Taliban took control of the area 

they issued edicts banning television, banning music, and banning women from going shopping and limiting women’s 

education. 

A climate of fear prevailed and Malala and her father began to receive death threats for their outspoken views. 

As a consequence, Malala and her father began to fear for their safety. After the BBC blog ended, Malala was featured 
in a documentary made for The New York Times. She also received greater international coverage and was revealed as 

the author of the BBC blog.  

In 2011, she received Pakistan’s first National Youth Peace Prize and she was nominated by Archbishop 

Desmond Tutu for the International Children’s Peace Prize. Her increased profile and strident criticism of the Taliban 

caused Taliban leaders to  meet, and in 2012, they voted to kill her.  

On 9 October, 2012, a masked gunman entered her school bus and asked for Malala by name.   

Malala was shot with a single bullet which went through her head, neck and shoulder. Two of her friends were 

also injured in the attack. 

Malala survived the initial shooting, but was in a critical condition. 

javascript:void(0);
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She was later moved to Birmingham in the United Kingdom for further treatment at a specialist hospital for 

treating military injuries. She was discharged on January 3, 2013 and moved with her family to a temporary home in 

the West Midlands. It was a miracle she was alive.  
Ehsanullah Ehsan, chief spokesman for the Pakistani Taliban, claimed responsibility for the attack, saying that 

Yousafzai was a symbol of the infidels and obscenity. However, other Islamic clerics in Pakistan issued a fatwa against 

the Taliban leaders and said there was no religious justification for shooting a schoolgirl. 

Her assassination attempt received worldwide condemnation and protests across Pakistan. Over 2 million 

people signed the Right to Education campaign. The petition helped lead to the ratification of Pakistan’s first right to 

education bill. 

Her shooting, and her refusal to stand down from what she believed was right, brought to light the plight of 

millions of children around the world who are denied an education today. 

Malala became a global advocate for the millions of girls being denied a formal education because of social, 

economic, legal and political factors. 

She started the Malala Fund to bring awareness to the social and economic impact of girls’ education and to 
empower girls to raise their voices, to unlock their potential, and to demand change. 

She told in a TV program what she would do if she were confronted again by a member of the Taliban. "I'll tell 

him how important education is and that I even want education for your children as well," she said. "I'll tell him, 'That's 

what I want to tell you; now do what you want.' " 

The 17-year-old Pakistani became the youngest winner of the Nobel Peace Prize. It was announced on Friday, 

October 10, this year.  
Adapted from http://www.malala.org/ 

 
17. According to the text, Malala 
 

1.  raised her voice to get famous. 
2.  raised her voice just to shout aloud. 

3.  was a voiceless girl. 

4.  became a heroine. 

5.  wanted girls to study. 
 
The only CORRECT alternative is 

 

A) 2 and 3.  B) 1 and 2. C) 3 and 4. D) 4 and 5. E) 1 and 5. 

 

18. According to the text, Malala 
 

1.  was born in Pakistan. 
2. is a 17-year-old girl now. 

3. challenged the Taliban. 

4. wrote to a BBC blog. 

5. received death threats. 
 
The only CORRECT alternative is 

 

A) 1, 2, 3, and 4. B) 1, 2, 3, and 5. C) 1, 2, 4, and 5. D) 2, 3, 4, and 5. E) 1, 2, 3, 4, and 5.  

 

19. According to the text, Taliban 
 

1. killed Malala. 
2. tried to kill Malala. 

3. decided to kill Malala. 

4. volted for killing Malala. 

5. failed killing Malala. 
 
The only CORRECT alternative is 

 

A) 1 and 3. B) 1, 2, 3, and 4. C) 1, 3, 4, and 5. D) 2, 3, 4, and 5.  E) 1, 2, and 4.  

 

20. The sentence “Two of her friends were also injured in the attack.” (7
th

 paragraph) in Portuguese means “Dois de seus 

amigos 

 

A) participaram do atentado.” 

B) eram inocentes no atentado.”  D) também foram atingidos no atentado.” 

C) sabiam do atentado.”  E) eram cúmplices no atentado.” 

 

http://www.cnn.com/2014/10/10/world/europe/nobel-peace-prize/index.html
http://www.malala.org/
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21. The sentence “She was discharged on January 3, 2013…” (9
th

 paragraph) means Malala 

 

A) was very bad in the hospital. 

B) had to continue in the hospital.  D) got worse after leaving the hospital. 

C) was allowed to leave the hospital. E) got better after arriving at the hospital. 

  

22. The word “Plight” (13
th

 paragraph) is a ______ and means ________ (in Portuguese). 
 
A) noun; condições deploráveis 

B) verb; situação difícil  D) subject; dificuldades 

C) preposition; ótima situação E) possessive; condições de igualdade 

 
23. What prizes has she received? 
 

1. A The International Children’s Peace Prize. 
2. The Pakistan’s first National Youth Peace Prize. 

3. The economic impact of girls’ education. 

4. The Nobel Peace Prize. 

5. The Right to Education campaign. 
 
The only CORRECT alternative is 

 
A) 1 and 2. B) 2 and 3. C) 3 and 5. D) 2 and 4.  E) 3 and 4. 

 

24. The sentence ―I raise my voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard‖ in Portuguese 

means 

 

A) ―Elevo minha voz bem alto, para que alguém possa me ouvir. 

B) “Elevo minha voz para gritar bem alto, assim todos aqueles podem me ouvir. 

C) “Não elevo minha voz apenas para gritar, mas para ser ouvida por todos”. 

D) “Não elevo minha voz apenas para gritar, mas para que aqueles que não têm voz possam ser ouvidos”. 

E) “Não quero elevar a minha voz só para gritar, mas para gritar por todos aqueles que não têm voz”. 

 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL 

 

 

Texto I (Questões 17, 18,19, 20, 21, 22  e 24) 

 

14 de agosto 2013 – Media release 

Una operación apoyada por INTERPOL para combatir la distribución de pornografía infantil en línea da 

lugar a detenciones en toda América Latina 
 

01 

 

 

 

02 

 

BUENOS AIRES (Argentina)  – A raíz de unas operaciones destinadas a combatir la distribución en línea de 

imágenes sobre delitos sexuales contra menores, las fuerzas del orden han detenido o sometido a investigación a 

100 personas y han decomisado miles de ordenadores y dispositivos que contenían fotografías o vídeos sobre estos 

delitos. 

Las operaciones HISTORIA (6 de agosto) y PUREZA II (9 de agosto) fueron coordinadas por INTERPOL, a 

través de su Grupo de Trabajo para América Latina sobre Delincuencia relacionada con la Tecnología de la 

Información y de su Oficina Regional de Buenos Aires, y su objetivo era identificar y detener a los usuarios de foros 

en línea que intercambian y distribuyen material sobre delitos sexuales contra menores. Para ello, se contó con la 

participación de ocho países de esta región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y 
Venezuela) y de España. 

03 Tras haber efectuado investigaciones sobre el intercambio de fotografías y vídeos en los que aparecían delitos 

sexuales contra menores, la policía llevó a cabo más de un centenar de redadas en 63 ciudades de los países 

participantes. Unas 100 personas fueron detenidas o acusadas de haber participado en la distribución de estas 

imágenes y casi la mitad de las detenciones tuvieron lugar en Argentina. 

04 La operación HISTORIA inició su andadura como una iniciativa del Grupo de Delitos Telemáticos de la 

Guardia Civil española y, gracias a la investigación realizada, se logró descubrir más de 8.000 imágenes de abusos 

de menores intercambiadas principalmente por usuarios extranjeros. De manera similar, la operación PUREZA II 

fue emprendida por la Brigada Investigadora del Ciber Crimen de la Policía de Investigaciones de Chile, que 

detectó un gran número de usuarios que distribuían en línea imágenes de delitos contra menores utilizando a 

menudo nombres discretos de archivos para pasar inadvertidos. 
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05 La División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina descubrió, en un lugar donde practicó una 

redada, lo que se conoce como ―centro internacional de distribución‖ de imágenes de delitos sexuales contra 

menores: este material se difundía desde varios servidores con amplia capacidad de almacenamiento. Además, la 

policía decomisó más de 1.500 CD que contenían vídeos con este tipo de material. 

06 Asimismo, en otro lugar de Argentina, la policía descubrió un cuarto secreto, oculto encima de un techo, 
equipado y decorado para producir vídeos de abusos de niños. 

07 ―Estas operaciones ponen claramente de manifiesto que debemos proseguir e intensificar nuestra lucha contra 

este tipo de delitos, que trascienden las fronteras físicas, y contra los delincuentes que se sirven del ciberespacio 

para ocultar su identidad. Las actividades que se centran en el respeto por los derechos sociales y humanos, 

especialmente cuando ello atañe a nuestro hijos, deben constituir un compromiso constante de INTERPOL y de 

todos sus países miembros‖, declaró Rafael Peña, Jefe de la Oficina Regional de INTERPOL de Buenos Aires. 

08 En Costa Rica, la policía detuvo al presunto jefe de una organización internacional de distribución de 

pornografía infantil. Según las autoridades nacionales de Brasil, uno de los sospechosos fue detenido en este país, 

mientras estaba descargando pornografía infantil, durante una redada practicada en su domicilio. 

09 ―Una vez más, estas operaciones ponen de relieve el alcance internacional de la distribución en línea de las 

imágenes sobre delitos contra menores. Hemos vuelto a descubrir a delincuentes de todo el mundo haciendo un mal 
uso de Internet para difundir material que refleja el dolor y el sufrimiento de niños en todo el planeta. INTERPOL 

ha coordinado esta operación, a través de su Oficina Regional de Buenos Aires, para localizar y poner en manos de 

la justicia a aquellos que poseen y propagan estas horribles imágenes‖, afirmó Michael Moran, Subdirector de 

INTERPOL de Trata sobre Personas. 

10 ―La policía de los países miembros colaborará ahora con nuestra organización y nuestra red de funcionarios 

especializados de todo el mundo para analizar el material decomisado, en un esfuerzo por hallar a los menores y 

librarlos del daño que se les inflige. Solo trabajando juntos podremos combatir estos delitos de alcance mundial‖, 

concluyó Michael Moran. 

11 A lo largo de las operaciones se incautaron más de 6.000 dispositivos con fotografías o vídeos de delitos contra 

menores, entre ellos ordenadores portátiles y de sobremesa, teléfonos móviles, cámaras de vídeo, CD, DVD, 

servidores informáticos y tarjetas de memoria. 
(Disponível em: <http://www.interpol.int/es/Centro-de-prensa/Noticias/2013/PR094> acesso em: 05 out. 2014) 

 

17. Sobre el texto I, marca la opción CORRECTA. 
 

A) El texto muestra un mensaje claro y directo sobre la pornografía infantil con el objetivo comunicativo de disuadir el 

público. 

B) Durante la lectura son relatados posibles hechos que siguen un orden determinado de eventos y son narrados por los 

miembros de INTERPOL  presentando el género narrativo. 

C) Es descriptivo, pues esta modalidad textual valora el mensaje que debe ser comprendido por el lector paso a paso, hecho 

que no permite una comunicación unilateral.  

D) Enseña lo que se sucedió en dos operaciones para encontrar personas que practicaban delitos sexuales contra menores y 

pertenece al género informativo por  transmitir un hecho concreto. 

E) Toda la lectura valora la operación coordinada por INTERPOL, por eso el texto, que afecta el  juicio de valor del lector, 
pertenece a la modalidad de reportaje narrativa. 

 

18. En la oración ―…han decomisado miles de ordenadores y dispositivos que contenían fotografías o vídeos sobre estos 

delitos.‖ en el primer párrafo, el verbo han decomisado puede ser sustituido sin el cambio de sentido por  
 

A) Han juntado. 

B) Han manoseado.  D) Han descubierto. 

C) Han roto.  E) Han incautado. 
 

19. El subdirector de trata de personas de INTERPOL, Michael Moran, en conformidad con el texto  
 

A) afirma que la policía de los países miembros colaborarán con la organización para combatir todos los delitos de alcance 

mundial. 

B) divulga que tanto la INTERPOL como los funcionarios especializados pueden disminuir una amenaza a nivel mundial que 

es la distribución de pornografía. 

C) alerta a la población sobre la existencia de delincuentes que usan la internet para causar sufrimiento en los niños. 

D) aclara que las operaciones  destacaron la extensión mundial de la pornografía infantil en línea. 

E) resalta que las operaciones no proporcionaron la descubierta de los responsables por la difusión de material pornográfico 

infantil y sí de niños que sufrieron daños. 

 

20. En ―la policía llevó a cabo más de un centenar…‖ (párrafo 03), la expresión subrayada significa 
 

A) aprehendió. 

B) realizó. D) usó instrumentos manuales de ataque. 

C) reunió evidencias para un efectivo análisis del caso. E) utilizó la red informática mundial.  
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21. Una vez leído el texto en su totalidad, es posible identificar algunas expresiones con valor temporal. Indique la 

expresión que carece de ese sentido. 

 

A) “Tras haber efectuado investigaciones sobre el intercambio de fotografías y vídeos en los que aparecían delitos sexuales 

contra menores” (párrafo 03). 

B) “…distribuían en línea imágenes de delitos contra menores utilizando a menudo nombres discretos de archivos para pasar 

inadvertidos.” (párrafo 04).  

C) “Asimismo, en otro lugar de Argentina, la policía descubrió un cuarto secreto…” (párrafo 06). 

D) “mientras estaba descargando pornografía infantil, durante una redada practicada en su domicilio.” (párrafo 08).   

E) “A lo largo de las operaciones se incautaron más de 6.000 dispositivos con fotografías o vídeos de delitos contra menores” 
(párrafo 11). 

 

22. La locución destacada en “gracias a la investigación realizada” (párrafo 04) manifiesta una relación de 

 

A) causa. 

B) condición.  D) ejemplificación. 

C) adición.  E) finalidad. 

 

Texto II (questão 23) 

 

 
(Disponível em: <http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/wp-content/ uploads/2013/03/ lobo. jpg > Acesso em: 10 out. 2014) 

 

23. La viñeta arriba indica   
 

A) la metamorfosis que el usuario en línea sufre con el continuo acceso a la Internet. 

B) la seducción de la tecnología y la ansiedad de los nuevos tiempos favorece la crianza de pervertidos. 

C) la interactividad por medio del ordenador da a la mentira la apariencia de verdad. 

D) el intento de equivalencia a un niño en la red es usado por el emisor como medio de relacionarse con menores de edad  y 

engañar los inadvertidos.  

E) el avance tecnológico es la principal causa de la destrucción de la fantasía infantil porque provoca el cambio 

comportamental de los niños dejándolos susceptibles a  la embestida de personas desconocidas. 
 

24. Comparando el texto I al II, es posible afirmar que 
 

A) aunque los lenguajes son iguales, el texto II propone un nuevo elemento que es el disfraz  de los datos personales. 

B) no hay cualquier similitud, ya que el texto II no representa la importancia de la policía ante el delito informático. 

C) ambos hablan del mismo asunto, además exigen la crítica y el conocimiento previo del lector. 

D) como es inverosímil, el texto II se revela con pocos recursos para su comprensión y no establece una interacción con el 

receptor. 

E) los eventos tratados en los textos son actuales y se interconectan  presentando al receptor el mismo asunto de modo distinto. 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

25. A Internet é uma rede mundial pública de computadores, que conecta equipamentos em todo o mundo. As Intranets 

são redes privadas, que utilizam as tecnologias da Internet. Quanto aos conceitos de Intranet e Internet, analise as 

afirmativas a seguir: 
 

I. Podem ser implementadas como modelo multicamada, que combina servidores públicos e internos, permitindo a 
comunicação entre os empregados da empresa e seus clientes. 

II. Podem ser implementadas como modelo interno, constituído de servidores de informação internos para acessos 

dos empregados a informações tecnológicas e treinamento. 
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III. Um dos objetivos na criação de uma Intranet dentro de uma empresa é criar uma fonte única de informação 

baseada em Web. 
 
Está(ão) CORRETA(S)  

 

A) I, apenas. B) II, apenas.  C) III, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II e III. 

 

26. Na Internet, um _____ é atribuído a cada página e identifica unicamente a localização de recursos, tais como 

computador, diretório ou arquivo na Internet. Ele possui três partes: o _______, o _____ da máquina em que a página 

está e um _____ que indica a página específica.  

 Assinale a alternativa cujos componentes preenchem, CORRETA e RESPECTIVAMENTE, as lacunas acima.  
 
A) URL / protocolo / DNS / nome local 

B) URL / nome local / protocolo / DNS  D) DNS / protocolo / URL / nome local 

C) Protocolo / DNS / nome local /URL E) DNS / URL / esquema / nome local 
 
27. Considerando a segurança da informação, a Filtragem de Pacotes, NAT (Network Address Translation) e Serviços 

Proxy são módulos fundamentais de 
 
A) Antivírus. 

B) Criptografia.  D) PEM (Privacy Enhanced Mail). 

C) Firewall. E) PGP (Pretty Good Privacy). 
 
28. Os sistemas de backup tradicionais copiam simplesmente dados para mídia de armazenamento, sem a preocupação 

sobre que dados são copiados ou sobre a importância dos dados para a organização. É preciso, então, criar 

estratégias que envolvam mais que apenas backups programados. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque 

V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O tipo backup completo que consiste em copiar todos os arquivos para a mídia apropriada, previamente destinada. 
Se os dados e arquivos que estão sendo copiados não mudarem, cada backup completo será igual aos outros. 

(   )  No backup do tipo incremental, somente os arquivos novos ou modificados desde o último backup completo são 

transmitidos. Nesse modelo, o espaço ocupado com o armazenamento dos arquivos é maior, e o tempo para 

restauração dos dados é menor. 

(   )  No tipo de backup diferencial, somente os arquivos novos ou modificados desde a última execução do backup são 

transmitidos. Nesse modelo, o espaço ocupado com o armazenamento dos arquivos é menor, e o tempo para 

restauração dos dados é maior.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo. 

 

A) F - F – F B) F - V – V C) V - F – F D) V - V - F  E) V - V - V 

 

29. Um documento deve ser digitado com 600 palavras, em um máximo de 60 linhas e 4 parágrafos. No Microsoft Word 

2010, na versão original, o controle dessas características pode ser feito 
 
A) na guia Exibição, no grupo Controle, clique em Mostrar Marcações. 

B) na guia Exibição, no grupo Revisão de Texto, clique em Contar Palavras. 

C) na guia Revisão, no grupo Controle, clique em Mostrar Marcações. 

D) na guia Revisão, no grupo Revisão de Texto, clique em Contar Palavras. 

E) na guia Revisão, no grupo Revisão de Texto, clique em Mostrar Marcações. 
 
30. Um acompanhamento de ocorrências é apresentado no trecho da seguinte planilha, feita em Microsoft Excel 2010, 

na sua versão original.  

A B 

Região Ocorrências 

Capital 15 

Metropolitana 10 

Zona da Mata 13 

Agreste 23 

Sertão 7 

Média 13,6 

A média das ocorrências na célula B8 pode ser calculada pelas fórmulas abaixo, EXCETO 
 
A) =1/5*SOMA(J2:J5) 

B) =SOMA(J2:J5)*(1/5)  D) =SOMA(J2:J5)/1/5 

C) =SOMA(J2:J5)/(1/5) E) =SOMA(J2:J5)/5 
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2º CONJUNTO DE PROVA – 70 QUESTÕES  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, responda: 
 
31. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 
 

I.  educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

II.  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 

III.  progressiva universalização do ensino médio gratuito. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Somente a afirmativa III está correta. 

B) Somente a afirmativa I está incorreta.  D) Todas as afirmativas estão corretas. 

C) As afirmativas I e III estão incorretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

32. Compete privativamente ao Presidente da República 
 

I.  prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de setenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas 
referentes ao exercício anterior. 

II.  permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou 

nele permaneçam temporariamente. 

III.  declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, 

quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a 

mobilização nacional. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Somente a afirmativa III está correta. 

B) Somente a afirmativa I está incorreta.  D) Todas as afirmativas estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

33. Sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, analise os itens abaixo: 
 

I.  O pluralismo político 
II.  Construir uma sociedade livre, justa e solidária 

III.  Repúdio ao terrorismo e ao racismo  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Somente III está correto. 

B) Somente I está incorreto.  D) Todos estão corretos. 

C) Somente I e III estão incorretos. E) Todos estão incorretos. 

 

34. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos 

termos seguintes: 
 

I.  A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.   

II.  A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 

social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. 

III.  Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Somente a afirmativa III está correta. 

B) Somente a afirmativa I está incorreta.  D) Todas as afirmativas estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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35. É(São) órgão(s) do Poder Judiciário 
 

I.  o Tribunal de Contas da União. 

II.  o Conselho Nacional de Justiça. 

III.  os Tribunais e Juízes Eleitorais. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Somente a afirmativa III está correta. 

B) Somente a afirmativa I está incorreta.  D) Todas as afirmativas estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

36. Tem a função de defesa do ato normativo que está tendo sua inconstitucionalidade apreciada, em tese, pelo 

Supremo Tribunal Federal o 
 
A) Presidente da República. 

B) Conselho Nacional de Justiça.  D) Procurador-Geral da República. 

C) Ministro da Justiça. E) Advogado-Geral da União. 
 

37. De acordo com a doutrina de Pedro Lenza, na obra Direito Constitucional Esquematizado, a Constituição Federal 

atual pode ser classificada como 
 
A) promulgada, escrita, analítica e formal. 

B) promulgada, consuetudinária, analítica e formal.  D) outorgada, escrita, analítica e material. 

C) promulgada, escrita, analítica e material. E) outorgada, escrita, analítica e formal. 

 

38. Quanto às chamadas “ações constitucionais”, é CORRETO afirmar que 
 
A) o Mandado de Segurança poderá ser concedido para proteger direito líquido e certo, mesmo amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público. 

B) o habeas data somente é concedido para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 

ou administrativo. 

C) associação legalmente constituída e em funcionamento há menos de um ano poderá impetrar Mandado de Segurança 

coletivo em defesa dos interesses de seus associados. 

D) o Mandado de Injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos 
e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

E) somente o Ministério Público é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou 

de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

39. A respeito dos serviços prestados pelas entidades públicas, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) Somente a União e os Estados possuem competência constitucional para a prestação de serviços públicos. 
B) Classificam-se como serviços públicos não essenciais aqueles remunerados mediante taxa, que incidirá sobre a utilização 

efetiva ou potencial do serviço. 

C) Acaso a concessionária de serviço público venha a cometer algum ato ilícito, competirá exclusivamente ao usuário 

comunicá-lo à autoridade competente. 

D) As parcerias público-privadas (PPPs) são modalidades específicas de contratos de concessão. 

E) Classifica-se como indireta a prestação de serviço público pela Administração Pública Indireta. 

 

40. No campo do Direito Administrativo, a relação jurídico-administrativa 

 

A) é regida pelo princípio do pacta sunt servanda, não havendo casos em que a Administração Pública possa modificar, 

unilateralmente, um contrato previamente assinado entre as partes. 

B) submete a Administração Pública à vontade exclusiva dos governantes, pois cabe a estes apontar os rumos que a 
Administração Pública deve seguir. 

C) deve sempre estar vinculada à finalidade pública, à vontade do administrador e à vontade das pessoas públicas. 

D) implica uma predominância da propriedade pública sobre a propriedade privada, ainda que a propriedade privada esteja a 

serviço de um interesse público. 

E) implica atuação de ofício na consecução e proteção dos interesses públicos contidos na esfera de competências atribuídas 

pela lei ao administrador. 
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41. A respeito do poder de polícia, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O poder de polícia pode condicionar o exercício de um direito individual, mas não pode restringir o direito de propriedade. 

B) A fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência dos Estados. 

C) Uma diferenciação entre a polícia administrativa e a polícia judiciária é que esta atua de forma preventiva e repressiva, e 

aquela, somente preventivamente. 

D) A atividade do poder de polícia se efetiva por meio de atos concretos, mas não, por atos normativos de conteúdo genérico. 

E) Exemplo de ato de consentimento do poder de polícia é a licença, que é ato administrativo vinculado. 
 
42. Acerca dos atos administrativos, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Todo ato da Administração Pública é considerado ato administrativo. 

B) Não constituem elementos do ato administrativo o objeto e o motivo. 

C) São praticados no exercício da função administrativa, sob o regime de direito privado, manifestando a vontade do Estado.  

D) Os atos administrativos podem ser classificados, quanto à liberdade de ação, em atos vinculados e atos discricionários. 

E) Consideram-se atributos dos atos administrativos, dentre outros, a presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e 

finalidade. 
 
43. Segundo a disposição constitucional que rege a responsabilidade civil da administração, não estão incluídos, na 

responsabilização objetiva do ente a que pertencem, os danos causados pelos seguintes agentes:  
 
A) empregados de concessionárias de serviço público. 

B) servidores públicos da administração direta. 

C) empregados de uma empresa pública que desenvolve atividade econômica em regime de concorrência. 

D) servidores de uma autarquia. 
E) empregados de uma sociedade de economia mista que presta serviços públicos. 
 
44. Um aposentado por invalidez ao serviço público é examinado por junta médica oficial, e esta declara serem 

insubsistentes os motivos da aposentadoria. A esse fenômeno dá-se o nome de 
 
A) readaptação. B) reintegração. C) recondução. D) remoção. E) reversão. 
 

45. No que se refere ao regime jurídico-administrativo, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A autotutela administrativa compreende tanto o controle de legalidade ou legitimidade quanto o controle de mérito. 

B) A motivação deve ser apresentada concomitantemente à prática do ato administrativo. 

C) De acordo com o princípio da publicidade, que tem origem constitucional, os atos administrativos devem ser publicados em 

diário oficial. 

D) No Brasil, ao contrário do que ocorre nos países de origem anglo-saxã, o costume não é fonte do direito administrativo. 

E) A criação de órgão público deve ser feita, necessariamente, por lei; a extinção de órgão, entretanto, dado não implicar 

aumento de despesa, pode ser realizada mediante decreto. 
 
46. Analise as afirmativas abaixo:  
 

I.  Pela aplicação do princípio da impessoalidade, o ato administrativo praticado por funcionário irregularmente 
investido no cargo ou função é válido.  

II.  A presunção de legitimidade dos atos administrativos é “juris et de jure”.  

III.  Pela aplicação do princípio da especialidade, a Assembleia Geral de acionistas das sociedades de economia mista 

não pode alterar os objetivos de sua constituição.  

IV.  Cabe à Administração Pública, no exercício do poder vinculado, antes da edição do ato, apreciar os aspectos 

concernentes à oportunidade, conveniência, interesse público e equidade.  

V.  A concessão de alvará de licença é ato de polícia discricionário.  
 
Estão CORRETAS apenas 

 

A) I e III. B) II e IV. C) III e V. D) II e V. E) IV e V. 

 

DIREITO CIVIL 

 

47. Com relação à Lei Nº 8.866, de 11 de abril de 1994, que dispõe sobre o depositário infiel de valor pertencente à 

Fazenda Pública e dá outras providências, responda: Constituem prova literal para se caracterizar a situação de 

depositário infiel, dentre outras: 
 

I.  A declaração feita pela pessoa física ou jurídica, do valor descontado ou recebido de terceiro, constante em folha 
de pagamento ou em qualquer outro documento fixado na legislação tributária ou previdenciária, e não recolhido 

aos cofres públicos. 
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II.  O processo administrativo findo mediante o qual se tenha constituído crédito tributário ou previdenciário, 

decorrente de valor descontado ou recebido de terceiro e não recolhido aos cofres públicos. 

III.  A certidão do crédito tributário ou previdenciário, decorrente dos valores descontados ou recebidos, ainda não 

inscritos na dívida ativa. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Somente a afirmativa III está correta.  D) Somente as afirmativas II e III estão incorretas. 

C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

48. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  A lei nova poderá prever um conjunto de disposições transitórias para resolver as questões conflitantes das duas 
leis: a nova e a revogada.  

II.  Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.  

III.  As correções a texto de lei já em vigor não se consideram lei nova.  

IV  A lei em vigor não terá de respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.  

V.  Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de 

oficialmente publicada. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas III, IV e V estão corretas. 

B) Apenas I, II e III estão corretas.  D) Apenas IV está correta. 

C) Apenas I, II e V estão corretas. E) I, II, III, IV e V estão corretas. 

 

49. Em conformidade com o Código Civil de 2002 (Lei Nº 10.406/2002), a respeito dos bens, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) Consideram-se de uso especial os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 

direito privado. 
B) Não pode ser gratuito o uso comum dos bens públicos. 

C) São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são 

particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 

D) Constitui universalidade, de fato, a pluralidade de bens singulares que, pertinentes a diversas pessoas, tenham destinação 

unitária. 

E) Não podem ser objeto de relações jurídicas próprias os bens que formam a universalidade de fato. 

 

50. O Código Civil pátrio vigente estabelece regras sobre a personalidade das pessoas naturais, bem como regras 

inerentes à capacidade para a prática de atos da vida civil, pessoalmente, ou, até mesmo, com a necessidade de 

assistência ou representação, conforme o caso. Sobre os institutos da personalidade e capacidade, assinale a 

afirmativa INCORRETA. 
 
A) Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 

B) Os maiores de 16 e menores de 18 anos são relativamente incapazes. 
C) Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade, são relativamente incapazes. 

D) A personalidade civil começa a partir do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro. 

E) Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido são 

relativamente incapazes. 
 
51. Nos termos do Código Civil, analise os itens abaixo:  
 

I.  São responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua 

companhia.  
II.  Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição se tenha 

realizado em hasta pública.  

III.  A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante.  

IV.  São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela 

intenção de prejudicar outrem.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Somente os itens I e II estão corretos. 
B) Somente os itens III e IV estão corretos.  D) I, II, III, IV e V estão incorretos. 

C) I, II, III, IV e V estão corretos. E) Somente IV está incorreto. 
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52. É hipótese de novação 

 

A) o atingimento do patrimônio dos sócios de pessoa jurídica em caso de desconsideração da personalidade desta. 

B) a celebração de confissão de dívida, prorrogando o prazo de vencimento da dívida. 

C) a inclusão de um garantidor em ato posterior à celebração do negócio jurídico principal. 

D) o falecimento do devedor, subsistindo a dívida com relação aos herdeiros nos limites da herança. 

E) a substituição do credor em virtude de obrigação nova, ficando o devedor quite com o credor original. 

 

53. O Direito Civil aceita determinadas causas de exclusão de responsabilidade. Indique, dentre as alternativas abaixo, 

aquela que NÃO exerce essa função.  
 

A) Culpa concorrente da vítima  

B) Culpa exclusiva da vítima D) Caso fortuito ou força maior 

C) Culpa ou fato de terceiro E) Exercício regular de direito  

 

54. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Ainda que haja prova segura de atos da parte interessada, incompatíveis com a prescrição, só estaria configurada a renúncia 

a ela, se houvesse manifestação expressa no sentido de renunciar. 

B) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes. 

C) A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado, mas a interrupção da prescrição por um credor não aproveita 

aos outros, a não ser que eles sejam credores solidários. 
D) A suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários aproveita aos demais, quer seja a obrigação divisível ou 

indivisível, quer seja ela sujeita ou não à condição suspensiva. 

E) Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, correrá a prescrição, independentemente da 

respectiva sentença definitiva. 

 

 

DIREITO PENAL 

 

55. Digamos que o menor de 18 (dezoito) anos “A” atire dolosamente contra a vítima que vem a falecer após a 

maioridade de “A”. Sobre o fato narrado, o tempo do crime e a regra geral adotada no Código Penal brasileiro, 

analise os itens a seguir:  
 

I.  Aplica-se o Código Penal, uma vez que o crime foi consumado na vigência da maioridade penal de “A”. 

II.  Considera-se praticado o crime no tempo em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como na 
época em que se produziu ou deveria produzir-se o resultado. 

III.  O Código Penal não pode ser aplicado, uma vez que deve ser considerado o momento da consumação do crime.  

IV.  O Código Penal não pode ser aplicado, uma vez que deve ser considerado o momento da ação ou omissão, ainda 

que outro seja o momento do resultado.  
 
Está CORRETO, somente, o que se afirma em  

 
A) III.  B) III e IV.  C) I e II.  D) II.  E) IV. 

 

56. Digamos que os desafetos “B” e “C” estão discutindo em município brasileiro a 50m da fronteira com outro país.  

Em seguida, “B” atira contra “C” que corre para o país vizinho e vem a falecer em território estrangeiro. Sobre o 

lugar do crime e a regra geral adotada no Código Penal brasileiro, analise os itens a seguir:  
 

I.  Não será possível processar o indivíduo “B” no Brasil, uma vez que se considera praticado o crime no local onde 
ocorreu o resultado. 

II.  Não será possível processar o indivíduo “B” no Brasil, uma vez que se considera praticado no local onde ocorreu a 

ação ou omissão criminosa. 

III.  Considera-se que o crime foi praticado no Brasil, uma vez que o Código Penal brasileiro adota o lugar onde 

ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.  

IV.  O indivíduo “B” será processado apenas no estrangeiro.  
 
Está CORRETO, somente, o que se afirma em  

 

A) III.  

B) I.  D) II. 

C) I e II.  E) IV. 
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57. “Considera-se em ______ quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia 

de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.  

Assinale a alternativa que corresponde ao instituto previsto no Código Penal brasileiro com a respectiva 

classificação.  
 
A) legítima defesa, que é uma excludente da culpabilidade.  

B) legítima defesa, que é uma excludente da ilicitude.  

C) estado de necessidade, que é uma excludente da ilicitude.  

D) imputabilidade penal, que é uma excludente da ilicitude.  

E) imputabilidade penal, que é uma excludente da culpabilidade. 
 
58. Extingue-se a punibilidade, EXCETO 
 
A) pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite.  

B) pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação pública.  

C) pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso.  

D) pelo perdão judicial nos casos previstos em lei.  

E) pela morte do agente. 
 
59. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime 
 
A) sempre isenta de pena.   

B) se inevitável, isenta de pena.  

C) se evitável, poderá diminuir a pena de um sexto a um terço.  

D) exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. 
E) não exclui o dolo. 
 
60. O indivíduo “A” é paciente terminal, possuindo poucos dias de vida. Ele solicita ao seu amigo “B” que nele injete 

substância letal, o que antecipou a sua morte. Nesse caso, o indivíduo “B” 
 
A) incorre no crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio na modalidade dolosa.   
B) incorre no crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio na modalidade culposa. 

C) incorre no crime de homicídio culposo. 

D) incorre no crime de homicídio doloso. 

E) incorre no crime de homicídio qualificado. 
 
61. Sobre o crime de receptação previsto no Código Penal, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Incide na receptação qualificada o sujeito que põe à venda coisa que deve saber ser produto de crime.   

B) A pena é aplicada em dobro quando se trata de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa 

concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista. 

C) A receptação não é punível quando desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.   

D) Incide no tipo quem influir para que terceiro, de boa-fé, adquira a coisa, produto de crime. 

E) Incide no tipo quem influir para que terceiro, de boa-fé, oculte a coisa, produto do crime. 
 
62. “Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a 

posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio” constitui o crime de 
 
A) peculato.  B) corrupção passiva.  C) corrupção ativa. D) prevaricação. E) peculato culposo.  
 
63. Sobre o crime de descaminho, assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) Incide no crime quem iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou 

pelo consumo de mercadoria. 

B) Incide na mesma pena quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio 

ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu 

clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território 

nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.  

C) Incide na mesma pena quem adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial 

ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de 
documentos que sabe serem falsos. 

D) Incide na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei. 

E) Quem comete contrabando incide no mesmo tipo penal do descaminho.  
 
64. “Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do 

crime” constitui crime de 
 
A) favorecimento pessoal.  

B) favorecimento real.  D) exercício arbitrário ou abuso de poder. 

C) fraude processual.  E) exploração de prestígio.  
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

65. A ação penal somente pode ser proposta a quem se imputa a prática da infração penal. Outra pessoa, ainda que 

tenha obrigações de caráter civil, decorrentes do delito, não pode ser incluída na ação. Isso em função do princípio  
 
A) da obrigatoriedade. 

B) da indisponibilidade.  D) da oficialidade. 

C) da intranscendência. E) do juiz natural. 
 
66. A lei processual penal  
 
A) não admite aplicação analógica nem interpretação extensiva. 

B) admite interpretação extensiva, mas não aplicação analógica. 

C) aplica-se desde logo, invalidando-se os atos praticados sob a vigência da lei anterior menos benéfica. 

D) não admite suplemento dos princípios gerais do direito. 

E) admite interpretação extensiva. 
 
67. De acordo com o código processual penal pátrio, responda: Tratando-se de infração continuada ou permanente, 

praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela(o) 
 
A) prevenção. 

B) lugar da infração.  D) distribuição. 

C) conexão ou continência. E) domicílio da vítima. 

 

68. A denúncia ou queixa será rejeitada, quando 
 

I. for manifestamente inepta. 
II.  faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. 

III.  faltar justa causa para o exercício da ação penal.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Somente a afirmativa II está incorreta.  D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

69. Segundo o Código do Processo Penal vigente, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo 

para a acusação ou para a defesa. Entretanto, poderá ocorrer nulidade por falta das fórmulas ou dos termos 

seguintes: 
 

I.  A presença, pelo menos, de 13 jurados para a constituição do júri.  
II.  O sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade. 

III.  A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante 

o Tribunal do Júri. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Somente a afirmativa I está incorreta.  D) Somente a afirmativa III está correta. 

C) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
70. Sobre o processo sumário no CPP, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceder-se-á à 

tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 
defesa, nessa ordem, ressalvado o disposto no art. 222 desse Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, 

às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, 

finalmente, ao debate. 

II. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 

(vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, a sentença. 

III. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada, em 

qualquer caso, a ordem estabelecida no art. 531 desse Código. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Somente a afirmativa III está correta. 

B) Somente a afirmativa I está incorreta.  D) Todas as afirmativas estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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71. De acordo com a Lei Nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o processo de 

responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  A ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial ou justificação por denúncia do Ministério 

Público, instruída com a representação da vítima do abuso. 

II. Apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, aquele, no prazo de quarenta e oito horas, 
denunciará o réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade, e requererá ao Juiz a sua citação, e, bem 

assim, a designação de audiência de instrução e julgamento. 

III. As testemunhas de acusação e defesa poderão ser apresentadas em juízo, independentemente de intimação. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente a afirmativa III está correta. 

B) Somente a afirmativa I está incorreta.  D) Todas as afirmativas estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

72. Do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de 
indícios suficientes de autoria ou de participação. 

II.  O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando demonstrada causa de isenção de pena ou de 

exclusão do crime. 

III.  O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à 

pena mais grave. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Somente a afirmativa III está correta. 

B) Somente a afirmativa I está incorreta.  D) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

73. Relativamente às nulidades processuais, considere as afirmativas abaixo:  
 

I.  Vigora o princípio geral de que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade de ato processual, inobstante 

produzido em desconformidade com as formalidades legais.  

II.  Para o réu sem procurador constituído e não lhe tendo sido nomeado defensor para defesa em audiência, a nulidade 
se impõe, exceto na hipótese de interpretação favorável a ele.  

III.  Conforme determina o art. 212 do Código de Processo Penal, as perguntas serão formuladas pelas partes 

diretamente à testemunha. Não observado esse sistema, impõe-se a declaração de nulidade, desde que demonstrado 

o prejuízo.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Somente a afirmativa III está correta. 

B) Somente a afirmativa I está incorreta.  D) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

74. Segundo o princípio da pas de nullité sans grief, 
 
A) não há diferença entre nulidades absolutas e relativas. 

B) no processo penal, há prevalência do interesse do réu. 

C) nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo. 

D) o réu tem direito de ser julgado por um juiz previamente determinado por lei. 

E) é garantida a publicidade aos atos processuais sob pena de nulidade. 

 

DIREITO PENAL MILITAR 

 

75. Sobre o Código Penal Militar, se um civil invade com o seu carro um quartel militar sem autorização, ele  

 

A) comete crime previsto no Código Penal Comum e não, no Código Penal Militar.  

B) não comete crime. 

C) não pode cometer crime previsto no código penal militar, uma vez sendo civil. 

D) comete crime de ingresso clandestino previsto no Código Penal Militar. 
E) comete crime de desacato a militar previsto no Código Penal Militar.  

 



1ª E 2ª FASES – PROVA ESCRITA 

 

19 

76. De acordo com o Código Penal Militar, se dois soldados em atividade estão com suas armas no treinamento e um 

acaba disparando a arma e matando o outro, sendo considerado homicídio culposo, nesse caso 
 
A) se trata de crime militar, porque foi praticado entre militares da ativa, mesmo que o crime de homicídio culposo esteja 

igualmente definido tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar.  

B) se trata de crime militar, porque foi praticado entre militares da ativa, uma vez que o crime de homicídio culposo previsto 

no Código Penal Militar é definido de forma diferente do previsto no Código Penal.  

C) se trata de crime de homicídio comum, porque não foi cometido em ação militar específica.  

D) se trata de crime de homicídio comum, porque o crime de homicídio doloso está previsto no Código Penal.  

E) se trata de crime militar, porque ocorreu dentro da circunscrição militar.  
 
77. Sobre a aplicação da Lei Penal Militar, analise os itens a seguir: 
 

I.  Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. 
II.  Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda 

que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.  

III.  Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar onde deveria realizar-se a ação omitida.  

IV.  No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o último dia.  
 
Está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I e IV, apenas.  

B) II, III e IV, apenas.  D) II e III, apenas. 

C) I, II e III, apenas.  E) I, II, III e IV.  
 
78. Sobre o crime no Código Penal Militar, analise os itens a seguir: 
 

I.  A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 

II.  Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso 

de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.  

III.  O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde 
pelo crime consumado com redução de um a dois terços. 

IV.  Pelos resultados que agravam especialmente as penas só responde o agente quando os houver causado 

dolosamente. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  
 
A) II e IV, apenas.  B) I, II e IV, apenas.  C) I, II e III, apenas.  D) I e II, apenas. E) I, II, III e IV.  

 

79. Sobre o livramento condicional previsto no Código Penal Militar, analise os requisitos a seguir: 
 

I.  O condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a dois anos pode ser liberado 
condicionalmente, desde que tenha cumprido um terço da pena, se primário. 

II.  O condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a dois anos pode ser liberado 

condicionalmente, desde que tenha cumprido dois terços da pena, se reincidente.  

III.  O condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a dois anos pode ser liberado 

condicionalmente, desde que tenha reparado, salvo a impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime. 
IV.  Se o condenado é primário e menor de vinte e um ou maior de setenta anos, o tempo de cumprimento da pena pode 

ser reduzido a um terço. 
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I, III e IV, apenas.  B) I, II e III, apenas.  C) I, II e IV, apenas.  D) II, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV.  

 

80. No Código Penal Militar, extingue-se a punibilidade, EXCETO 
 
A) pela anistia ou indulto.  
B) pela decadência.  

C) pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como crimino.  

D) pela reabilitação.  

E) pelo ressarcimento do dano no peculato culposo.  
 
81. “Praticar o militar ato de hostilidade contra país estrangeiro, expondo o Brasil a perigo de guerra”, constitui o seguinte 

crime previsto no Código Penal Militar: 
 
A) provocação a país estrangeiro.  

B) violação de território estrangeiro.  D) sobrevoo em local interdito. 

C) hostilidade contra país estrangeiro.  E) turbação de país estrangeiro. 
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82. Sobre o crime de violência contra superior previsto no Código Penal Militar: “Praticar violência contra superior”, 

analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  O crime se qualifica se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente. 
II.  A consumação do crime exige a ocorrência de lesão corporal.  

III.  Para configurar o tipo penal, o crime deve ser praticado em serviço. 

IV.  Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e IV, apenas.  B) I, II e III, apenas.  C) II e IV, apenas.  D) III e IV, apenas. E) I, II, III e IV.  

 

83. Sobre o crime de furto previsto no Código Penal Militar: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”, 

analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  Se o autor do delito for civil, o crime deve ser cometido contra as instituições militares. 
II.  O tipo penal não admite a modalidade culposa.  

III.  Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. 

IV.  Será qualificado, se a coisa furtada pertencer à Fazenda Nacional. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) II e IV, apenas.  

B) I, II e IV, apenas.  D) I, III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas.  E) I, II, III e IV.  

 
84. “Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em 

razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio” constitui o seguinte crime previsto no Código 

Penal Militar: 

 

A) Peculato-furto.  B) Desvio.  C) Corrupção passiva. D) Corrupção ativa. E) Peculato.  

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR 

 

 

85. É competência da polícia judiciária militar, EXCETO 

 

A) cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade.  

B) solicitar que a polícia civil cumpra os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar. 

C) apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, e sua autoria.  

D) solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais, que esteja a seu 

cargo. 

E) prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e 

ao julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas. 

 

86. Sobre o inquérito policial militar previsto no Código de Processo Penal Militar, analise as afirmativas a seguir: 

 

I.  O inquérito deverá terminar no prazo de quinze dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do 
dia em que se executar a ordem de prisão.  

II.  O inquérito deverá terminar no prazo de trinta dias, quando o indiciado estiver solto, contado a partir da data em 

que se instaurar o inquérito.  

III.  A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime 

ou de inimputabilidade do indiciado.  

IV.  O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao 

indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) III e IV, apenas.  B) I, II e IV, apenas.  C) II e III, apenas.  D) I, III e IV, apenas. E) I, II, III e IV.  
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87. NÃO será hipótese de suspeição do juiz quando 

 

A) for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes.  

B) ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a 

processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes.  

C) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão. 

D) tiver aconselhado qualquer das partes. 

E) for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. 

 

88. Sobre a competência prevista no Código de Processo Penal Militar, analise as afirmativas a seguir: 
 

I.  A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração. 
II.  Se não for conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pela residência ou domicílio do acusado.  

III. Para o militar em situação de atividade ou para o funcionário lotado em repartição militar, o lugar da infração, 

quando este não puder ser determinado, será o da unidade, navio, força ou órgão onde estiver servindo, não lhe 

sendo aplicável o critério da prevenção, salvo entre auditorias da mesma sede e atendida a respectiva 

especialização. 

IV.  No caso de tentativa, a competência será pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 
A) I, II e IV, apenas.  B) I, II e III, apenas.  C) II e III, apenas. D) III e IV, apenas. E) I, II, III e IV.  

 

89. Sobre a conexão e a continência previstas no Código de Processo Penal Militar, analise as afirmativas abaixo:  
 

I.  Haverá continência se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias 
pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, 

umas contra as outras. 

II.  Haverá continência quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na 

prova de outra infração. 

III.  Haverá conexão quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração.  

IV.  Haverá continência na hipótese de uma única pessoa praticar várias infrações em concurso.  

 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em  
 

A) I e II.  B) II e III.  C) III. D) IV. E) I, II e III. 

 

90. Sobre o instituto da busca previsto no Código de Processo Penal Militar, analise as afirmativas abaixo:  
 

I. Após o advento da Constituição Federal de 1988, a busca deve ser determinada por autoridade judiciária, via 
mandado.  

II. A busca poderá ser domiciliar ou pessoal. 

III. A busca domiciliar ou pessoal será, no curso do processo, executada por oficial de justiça, e, no curso do inquérito, 

por oficial, designado pelo encarregado do inquérito, atendida a hierarquia do posto ou graduação de quem a 
sofrer, se militar.  

IV. A busca não tem como finalidade apreender pessoas vítimas de crime.  

 

Estão CORRETAS apenas  
 

A) I e III.  B) II e IV.  C) III e IV.  D) II, III e IV.  E) I, II e III.  

 

91. Sobre a prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa que NÃO constitui 

fundamento para a sua decretação.  
 

A) Periculosidade do indiciado ou acusado  

B) Conveniência da instrução criminal 

C) Conveniência da autoridade judiciária 

D) Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou 

atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado 
E) Garantia da ordem pública  
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92. Para valer como meio de prova, a confissão prevista no Código de Processo Penal Militar deve preencher os 

seguintes requisitos, EXCETO:  
 

A) ser feita perante autoridade militar.  

B) ser livre, espontânea e expressa.  

C) versar sobre o fato principal.  

D) ser verossímil.  

E) ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo. 

 

93. Sobre o instituto da acareação previsto no Código de Processo Penal Militar, analise as afirmativas abaixo:  
 

I.  A acareação é admitida tanto na instrução criminal como no inquérito.  

II.  A acareação é admitida sempre que houver divergência em declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. 

III.  Não se admite acareação entre acusado e testemunha.  

IV.  É possível acareação entre testemunhas.  

 

Estão CORRETAS apenas  
 
A) I e III.  

B) I, II e IV.  D) II, III e IV. 

C) III e IV.  E) I, II e III.  

 

94. Sobre a instrução criminal prevista no Código de Processo Penal Militar, analise as afirmativas abaixo:  
 

I.  O prazo para a conclusão da instrução criminal é de cinquenta dias, estando o acusado preso. 
II.  O prazo para a conclusão da instrução criminal é de noventa dias quando o acusado estiver solto, contados do 

recebimento da denúncia.  

III.  No caso de desacato a juiz, ao procurador ou ao escrivão, o presidente do Conselho ou o auditor determinará a 

lavratura do auto de flagrante delito, que será remetido à autoridade judiciária competente.  

IV.  No caso de doença do acusado, ciente o seu advogado ou curador e o representante do Ministério Público, poderá 

o Conselho de Justiça ou o auditor, por delegação deste, transportar-se ao local onde aquele se encontrar, 

procedendo aí ao ato da instrução criminal.  

 

Estão CORRETAS  
 

A) I e III, apenas.  

B) I, II e IV, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

 

DIREITOS HUMANOS 

 

 

95. Relativamente ao Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Nº 7.853, de 24 de outubro 

de 1989 (Estatuto das Pessoas com Deficiência), sobre modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de 

deficiência, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  Colocação competitiva: processo de contratação regular nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que 
independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de 

utilização de apoios especiais. 

II.  Colocação seletiva: processo de contratação regular nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que 

depende da adoção de procedimentos e apoios especiais para sua concretização; e 

III.  Promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma ou mais pessoas mediante trabalho 

autônomo, cooperativado ou em regime de economia familiar, com vistas à emancipação econômica e pessoal. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todas estão incorretas. 

B) Apenas II está incorreta.  D) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão incorretas. E) Todas estão corretas. 
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96. Com base na Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas alterações (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente algumas medidas. 

Sobre elas, analise os itens abaixo: 

 

I.  Obrigação de reparar o dano 
II.  Internação em estabelecimento educacional 

III.  Destituição da tutela 

IV.  Suspensão ou destituição do poder familiar 

V.  Perda da guarda 

 

Estão CORRETOS 

 

A) apenas I, III e V. 

B) I, II, III, IV e V.  

C) apenas II, III e IV. 

D) apenas I e II. 

E) todos, exceto o V. 

 

97. Com base na Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e suas alterações, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 

outras providências, responda: Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto 

de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária bem como serão 

obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos:   
 

I.  Autoridade policial 

II.  Ministério Público 

III.  Conselho Municipal do Idoso 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Todos os itens estão incorretos. 

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

98. Com base na Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8
o
, do art. 226, da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de 

Execução Penal; e dá outras providências, responda: Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem 

prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: 

 

I.  Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada. 
II.  Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. 

III. Remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a 

concessão de medidas protetivas de urgência. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Apenas a afirmativa II está incorreta.  

C) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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99. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) 

da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, analise as afirmativas abaixo:  
 

I.  O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da 

sua personalidade. 

II.  No exercício deste direito e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela 
lei com vistas, exclusivamente, a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a 

fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. 

III.  Em caso algum, estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios das 

Nações Unidas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todas estão corretas. 

B) Apenas II está incorreta.  

C) Apenas I e III estão incorretas.  

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Todas estão incorretas. 

 

100. Considera-se a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, 

adotada pela Resolução 39/46, da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1984. 

 

Artigo 4 

 

1.  Cada Estado Parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes nos termos da sua lei penal. 

O mesmo aplicar-se-á à tentativa de infligir tortura e a todo ato praticado por qualquer pessoa que constitua 

cumplicidade ou participação em tortura. 

2.  Cada Estado Parte penalizará adequadamente tais crimes, levando em consideração sua gravidade. 

 

Responda: 

 

Cada Estado Parte tomará as medidas que sejam necessárias, de modo a estabelecer sua jurisdição sobre os crimes 

previstos no artigo 4, nos seguintes casos: 

 

I.  quando os crimes tenham sido cometidos em qualquer território sob a sua jurisdição ou a bordo de um navio ou de 
uma aeronave registrada no Estado em apreço. 

II.  quando o suposto criminoso for nacional do Estado em apreço. 

III.  quando a vítima for cidadã do Estado em apreço, se este o considerar apropriado. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Apenas a afirmativa II está incorreta.  

C) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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2ª FASE – PROVA ESCRITA DISCURSIVA 

 

 

QUESTÃO DISCURSIVA 

 

 

 

Leia atentamente a notícia a seguir e desenvolva um texto discursivo com, no mínimo, 25 linhas e, no 

.máximo, 40   Ao final, o texto deverá ser transcrito para uma folha-resposta de leitura ótica específica.

 

 

Comissão no Senado aprova fim da revista vexatória nos presídios 

 

Atualmente, em muitas cadeias do país, visitantes de pessoas presas são obrigados a se 

despir, tocar em suas genitálias para comprovar a inexistência de algum objeto ilegal no 

corpo. 

 

por Redação — publicado 04/06/2014 18:53 

 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira 4, o projeto de lei 

que sugere acabar com as revistas vexatórias realizadas em presídios brasileiros. A proposta 

estabelece o uso de equipamentos eletrônicos, como detectores de metais e de raio-x, para a 

revista íntima obrigatória, feita em pessoas que queiram visitar presos. O texto foi aprovado 

em caráter terminativo e segue para votação na Câmara. 

 

De acordo com o relator do projeto, o senador Humberto Costa (PT-PE), atualmente, em 

muitos presídios do país, há um flagrante desrespeito aos visitantes de pessoas presas. Eles 

são obrigados, em muitos casos, a se despir, tocar em suas genitálias e efetuar esforços 

físicos repetitivos para comprovar a inexistência de algum objeto ilegal no corpo. 

 

―A revista será realizada com respeito à dignidade humana, sendo vedada qualquer forma de 

desnudamento, tratamento desumano ou degradante. Se for o caso de uma revista manual, 

com suspeita de porte de objetos proibidos, deve-se fazê-lo preservando-se a integridade 

física, psicológica e moral da pessoa revistada, sem haver desnudamento, total ou parcial‖, 

afirmou o parlamentar. 

 

Alvo de uma campanha nacional, a revista vexatória é uma prática recorrente, porém ilegal. 

De acordo com Patrick Caciedo, defensor do núcleo de situação carcerária, esse tipo de 

revista é inconstitucional. ―Não há nenhuma permissão na lei para ela. O número de 0,03 de 

apreensões revela que ela é insignificante e deixa claro que o objetivo principal não é 

alcançado‖, afirmou Caciedo no lançamento da campanha Fim da Revista Vexatória no 

Brasil, no fim de abril. ―O que se consegue são outros objetivos não declarados, como o fim 

do contato do preso com a família". 

 

De todos os estados do País, apenas Goiás e Espírito Santo proíbem a revista vexatória de 

forma integral. No Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a proibição é 

parcial. Em maio de 2013, a Vara de Execução Penal da cidade de Joinville proibiu a revista 

vexatória em dois presídios do estado de Santa Catarina. Os dados oficiais mostram que, 

durante cinco meses, não houve aumento nas apreensões relacionadas ao fim da prática. 
Fonte: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/comissao-no-senado-aprova-fim-da-revista-vexatoria-nos-presidios-3319.html 

 

http://www.fimdarevistavexatoria.org.br/hotsite/
http://www.fimdarevistavexatoria.org.br/hotsite/
http://www.fimdarevistavexatoria.org.br/hotsite/
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/comissao-no-senado-aprova-fim-da-revista-vexatoria-nos-presidios-3319.html
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RASCUNHO 
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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo, ele deverá conter as duas Fases do Concurso, a saber:  

 

Primeira Fase – Prova Escrita Objetiva estruturada em dois Conjuntos de Provas: 

  

1º Conjunto – constituído 30 (trinta) questões objetivas do tipo múltipla escolha com 05 (cinco) 

alternativas cada, abrangendo: 10 (dez) de Língua Portuguesa, 06 (seis) de Raciocínio Lógico, 08 

(oito) de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) e 06 (seis) de Conhecimentos de Informática.  Você 

deverá responder, exclusivamente, as questões da Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) de sua 

.  opção, sob pena de ser eliminado

2º Conjunto – constituído 70 (setenta) questões objetivas o tipo múltipla escolha com 05 (cinco) 

alternativas cada, abrangendo: 08 (oito) de Direito Constitucional, 08 (oito) de Direito 

Administrativo, 08 (oito) de Direito Civil, 10 (dez) de Direito Penal, 10 (dez) de Direito Processual 

Penal, 10 (dez) de Direito Penal Militar. 10 (dez) de Direito Processual Penal Militar e 06 (seis) de 

Direitos Humanos. 

 

Segunda Fase – Prova Escrita Discursiva, contendo um tema para desenvolver um texto 

discursivo. 

 
 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Provas, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o 

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas dos dois conjuntos de provas, 

você receberá um Cartão-Resposta e uma Folha-Resposta para transcrição do seu texto 

discursivo, ambos de Leitura Ótica. 

 Verifique se o Número de Inscrição impresso coincide com o seu Número de Inscrição. 

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul 

ou preta e, a Folha-Resposta da Discursiva, transcrita sem rasuras também com esferográfica 

azul ou preta. 

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchidos o Cartão-Resposta e a Folha-Resposta, entregue-os ao Fiscal e deixe a sala em 

silêncio. 

BOA SORTE! 


