PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA/PE
Concurso Público

GUARDA CIVIL

PROVA TIPO A
 Ao receber este caderno, verifique se:
 A sua opção de CARGO está correta.
 Contém 60 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 60.
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Inscrição

Nome Completo

INSTRUÇÕES GERAIS
 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 04 (quatro) horas corridas. Este tempo inclui o necessário
para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA.
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade e assinale
seu TIPO DE PROVA.
 O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos
locais destinados às respostas.
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada de cada questão.
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de
uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da
Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.
 O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova
somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala.
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA
devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação
posterior.
 O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone.

CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

1. O texto, em função de sua natureza e objetivo de
composição, se classifica como

PB: Mãe é presa acusada de não socorrer
filho de 3 anos que morreu afogado
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Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante pela
Polícia Civil da Paraíba porque teria visto o filho de três
anos se afogar em uma piscina no município de Mari
(PB), a 77 quilômetros de João Pessoa, e não o
socorreu. O caso aconteceu ontem à tarde.
A mãe foi indiciada por homicídio culposo (quando
não há intenção de matar), abandono de incapaz, maustratos e negligência. A polícia está finalizando o inquérito
com as qualificadoras para entregar o caso ao Ministério
Público Estadual.
O nome da acusada não foi divulgado. Ela está
presa na delegacia de Mari aguardando audiência de
custódia, que deverá ocorrer nesta terça-feira (9). O juiz
decidirá se a mulher continuará presa ou responderá às
acusações em liberdade.
Testemunhas relataram à polícia que a mulher e
dois filhos chegaram a um clube por volta das 17h, e o
menino de três anos caiu na piscina destinada a adultos.
Desesperado, o outro filho, de nove anos, saiu em
busca de ajuda. Ele encontrou um Policial Militar, que
entrou na piscina, retirou o menino já desfalecido e
tentou reanimá-lo.
A criança foi levada para uma policlínica do
município, mas morreu.
"A mãe ficou olhando o filho se afogar, não
socorreu, nem chamou ninguém. Ela ficou o tempo todo
ao lado da piscina olhando. Durante o socorro, ela não
esboçou nenhuma reação. Estamos investigando como
a criança caiu na piscina, se foi empurrada", afirmou o
delegado Francisco de Assis Araújo.
A mãe foi presa em flagrante e levada para a
delegacia de Sapé, responsável pelo plantão do fim de
semana. Hoje, a mulher foi transferida para a delegacia
de Mari.
Segundo a polícia, ela permaneceu calada durante
o depoimento e não tem advogado. Ela deverá ser
assistida por um defensor público durante a audiência de
custódia e todo o processo criminal.
O corpo do menino foi levado para o Núcleo de
Medicina e Odontologia Legal de João Pessoa para ser
submetido a necropsia. Até as 15h, a família não havia
retirado o corpo para sepultamento.

descritivo.
dissertativo.
injuntivo.
narrativo.
dramático.

2. Assinale a alternativa que não apresente uma inferência
compatível com os sentidos do texto.
A) Por conta da negligência e do abandono, a mãe acabou
colaborando para a morte do filho.
B) Uma das hipóteses é que a criança tenha sido empurrada.
C) A morte do menino ocorreu após as 17 horas.
D) O irmão, seis anos mais velho, esboçou, diferentemente da
mãe, desespero, tanto é que correu em busca de ajuda.
E) A falta de reação da mãe ao ver o filho se afogando denuncia
seu desejo para o desfecho morte.
3. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante pela Polícia
Civil da Paraíba porque teria visto o filho de três anos se
afogar em uma piscina no município de Mari (PB), a 77
quilômetros de João Pessoa, e não o socorreu. (linhas 1 a 5)
A oração sublinhada no período acima se classifica como
A)
B)
C)
D)
E)

oração coordenada sindética adversativa.
oração coordenada sindética aditiva.
oração coordenada assindética conclusiva.
oração subordinada substantiva subjetiva.
oração subordinada adverbial final.

4. O juiz decidirá se a mulher continuará presa ou responderá
às acusações em liberdade. (linhas 13 a 15)
A respeito do período acima, analise os itens a seguir:
I. O SE deve ser classificado como conjunção subordinativa
condicional.
II. A presença do acento indicativo de crase em “às acusações”
permite afirmar que o verbo “responder” exerce papel
transitivo indireto.
III. O verbo “decidir” tem, no período, dois objetos diretos.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

(Aliny Gama. www.uol.com.br, Maceió 8/4/2019)
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Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Nenhum item está correto.
Todos os itens estão corretos.

CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
5. Testemunhas relataram à polícia que a mulher e dois filhos
chegaram a um clube por volta das 17h, e o menino de três
anos caiu na piscina destinada a adultos. (linhas 16 a 18)

8. A mãe foi indiciada por homicídio culposo (quando não há
intenção de matar), abandono de incapaz, maus-tratos e
negligência. (linhas 6 a 8)

No período acima, acerca do emprego da vírgula, assinale a
afirmativa correta.

O uso de parênteses no período acima se justifica por
A) apresentar uma observação da autora, de caráter pessoal.
B) não interromper a sequência dos crimes listados desde o
começo do período.
C) trazer uma explicação no plano extratextual acerca do
sentido da expressão imediatamente anterior.
D) apresentar a interpretação que o Ministério Público deu ao
ato praticado.
E) justificar um dos motivos por que ela deve ser solta na
audiência de custódia.

A) A vírgula está incorretamente empregada, pois já existe o E;
onde há E não pode haver vírgula.
B) A vírgula está corretamente empregada, uma vez que os
sujeitos das orações ligadas pelo E são diferentes.
C) A vírgula está incorretamente empregada, pois interrompe a
vinculação sintática entre termos essenciais.
D) A vírgula é facultativa, uma vez que o E tem o papel de
somar o vocábulo “menino” a “dois filhos”.
E) A vírgula está corretamente empregada, pois a oração que a
sucede tem valor conclusivo.

9. Segundo a polícia, ela permaneceu calada durante o
depoimento e não tem advogado. Ela deverá ser assistida
por um defensor público durante a audiência de custódia e
todo o processo criminal. (linhas 35 a 38)

6. Na linha 41, há uma ocorrência do vocábulo necropsia. A
respeito desse vocábulo, analise os itens a seguir:

Assinale a alternativa que não apresente sentido compatível
com a informação contida no período acima.

I. Existe uma variante de pronúncia, igualmente aceita:
necrópsia.
II. O radical necro- da palavra significa “morto”, assim como em
necrose.
III. É sinônimo de autópsia.

A) Conquanto ela não tenha advogado, deverá ser assistida por
um defensor público.
B) Como ela não tem advogado, deverá ser assistida por um
defensor público.
C) Porquanto ela não tem advogado, deverá ser assistida por
um defensor público.
D) Uma vez que não tem advogado, deverá ser assistida por um
defensor público.
E) Não tendo advogado, deverá ser assistida por um defensor
público.

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Nenhum item está correto.
Todos os itens estão corretos.

10. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República,
o formato de papel obrigatoriamente a ser usado no Padrão
Ofício é o modelo

7. Até as 15h, a família não havia retirado o corpo para
sepultamento. (linhas 41 e 42)
A respeito do período acima, analise os itens a seguir:

A)
B)
C)
D)
E)

I. Pode ser substituído o verbo “havia” por “tinha”, sem prejuízo
gramatical ou semântico.
II. A ausência de sinal indicativo de crase antes de “15h” indica
um erro no período.
III. A forma verbal “havia retirado” é equivalente semanticamente
a “retirara”.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Nenhum item está correto.
Todos os itens estão corretos.
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ofício.
carta.
A3.
A4.
B3.

CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
RACÍOCINIO LÓGICO

RASCUNHO

11. Antônio Carlos Jobim eternizou a frase: “É impossível ser
feliz sozinho”. Considerando verdade a seguinte afirmação:
“Todas as pessoas sozinhas são infelizes”, pode-se concluir
com total certeza que:
A)
B)
C)
D)
E)

Se Maria é infeliz, então Maria é uma pessoa sozinha.
Se João não é infeliz, então João é uma pessoa sozinha.
Se Ana é infeliz, então Ana não é uma pessoa sozinha.
Se Marcos é feliz, então Marcos não é uma pessoa sozinha.
Se José é uma pessoa sozinha, então José é feliz.

12. João e Maria foram comemorar o aniversário de casamento
em um restaurante que tem 3 opções de pratos de entrada,
3 opções de prato principal e 4 opções de sobremesa.
Sabendo-se que cada pessoa deve escolher 1 prato de
entrada, 1 prato principal e 1 sobremesa, assinale a
alternativa que indica corretamente o número de maneiras
distintas que cada pessoa pode escolher sua comida:
A)
B)
C)
D)
E)

72
36
18
12
9

13. Em uma sala de aula, o professor instiga os alunos com
problemas de raciocínio lógico relacionando as cores dos
carros e seus proprietários. Desta forma, o professor
repassou aos alunos as afirmativas verdadeiras a seguir:
I. Ou Bruno tem um carro rosa, ou Cinthia não tem um carro
verde.
II. Se Daniel tem um carro amarelo, então Ana não tem um
carro azul.
III. Se Bruno tem um carro rosa, então Ana tem um carro azul.
IV. Cinthia tem um carro verde.
Com base nas afirmações anteriores, pode-se concluir com
certeza que:
A) Se Ana não tem um carro azul, então Bruno não tem um
carro rosa.
B) Bruno não tem um carro rosa ou Daniel tem um carro
amarelo.
C) Ana não tem um carro azul e Daniel não tem um carro
amarelo.
D) Cinthia tem um carro verde e Ana não tem um carro azul.
E) Se Cinthia tem um carro verde, então Ana não tem um carro
azul.
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CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
14. Considerando o conjunto dos números inteiros não
positivos, que é representado por Z_, e o conjunto dos
números naturais, que é representado por N, assinale a
alternativa que indica corretamente quantos elementos
possui o conjunto Z_ ∩ N:
A)
B)
C)
D)
E)

RASCUNHO

Não possui elementos.
Possui uma quantidade infinita de elementos.
1
2
3

15. A série histórica de 2009 a 2018 da quantidade de alunos
matriculados no colégio X é apresentada no gráfico a
seguir:

Considerando os dados deste gráfico, assinale a alternativa
correta:
A) A média do número de alunos matriculados no colégio X no
período de 2009 a 2018 é inferior à mediana do número de
alunos matriculados neste mesmo período.
B) A mediana do número de alunos matriculados no colégio X
no período de 2009 a 2013 é inferior à média dos alunos
matriculados no colégio X no período de 2009 a 2013.
C) A mediana e a média de alunos matriculado no colégio X são
iguais no período de 2009 a 2013.
D) A mediana do número de alunos matriculados no colégio X
no período de 2009 a 2013 é inferior à mediana do número
de alunos matriculados no colégio X no período de 2009 a
2018.
E) A média do número de alunos matriculados no colégio X no
período de 2009 a 2018 é superior à mediana do número de
alunos matriculados neste mesmo período.

~5~

CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
18. Os sistemas operacionais Linux e Windows são alguns dos
mais utilizados pelo mercado. Com relação a estes dois
importantes sistemas operacionais, assinale a alternativa
correta:

INFORMÁTICA

16. Com relação às ameaças virtuais que podemos encontrar na
Internet, analise os itens a seguir:

A) O Linux possui diferentes distribuições gratuitas, mas
nenhuma delas possui interface gráfica.
B) O comando PWD que pode ser executado no shell do Linux
serve para indicar o local da estrutura de diretórios em que o
usuário se encontra no momento.
C) Cortana é o nome do assistente virtual do Linux Ubuntu.
D) CAT e WHOAMI são exemplos de comandos que podem ser
executados no Shell do Linux. O primeiro é capaz de alterar a
data e hora do sistema, já o segundo indica qual o nome do
usuário atualmente logado no sistema.
E) O Windows 10 não é capaz de acessar dispositivos de
armazenamento com partições do tipo FAT32.

I. Worms são ameaças que possuem a característica de se
auto-replicarem, o que permite que infectem uma grande
quantidade de dispositivos em curto tempo através de uma
rede de computadores.
II. Um cavalo de Tróia é um tipo de ameaça que tem por
característica se manter escondido, em geral para realizar
espionagem de dados. Esse tipo de ameaça se oculta em
aplicativos que parecem ser inofensivos justamente para
enganar o usuário do computador que será infectado.
III. Os ransomwares são softwares mal-intencionados que, ao
infectarem um dispositivo, são capazes de criptografar os
dados do usuário, impedindo o seu acesso. Em seguida as
vítimas são orientadas sobre o que devem fazer para que
consigam “resgatar” seus dados que foram “sequestrados”.

19. Os programas de navegação na Internet são softwares
largamente utilizados na atualidade. Com relação às
características técnicas e outras informações destes
importantes programas, analise os itens a seguir:

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Todos os itens estão incorretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

17. Com relação às operações de backup que devem ser
realizadas em ambientes informatizados, assinale a
alternativa incorreta:
A) Em termos conceituais, existem diversos tipos de backup,
cada um com vantagens e desvantagens em termos de
velocidade de execução, volume de armazenamento e
velocidade de recuperação.
B) O chamado backup Full tem como principal característica
apresentar como resultado de sua execução uma cópia direta
e completa de todas as informações do ambiente em
questão.
C) O backup Incremental realiza apenas o armazenamento dos
dados alterados entre o momento do backup incremental
anterior e o momento atual. Isso traz como benefício a rápida
execução da operação e também a economia no
armazenamento das informações.
D) O backup Diferencial é semelhante ao Incremental, com a
vantagem de armazenar menos dados que o incremental e a
desvantagem de possuir operação de recuperação mais
complexa.
E) O backup Full é também conhecido como backup completo.
De todas as opções de backup é a que armazena maior
conteúdo de informações e demora mais tempo para ser
executado.

I. Javascript é uma importante linguagem de programação
interpretada que deve ser suportada pelos aplicativos de
navegação para evitar que fiquem incompatíveis com grande
parte do conteúdo disponível na Internet.
II. Os programas de navegação em geral são capazes de se
comunicar com certificados digitais para garantir a segurança
ao acessar determinados conteúdos da Internet. Com relação
à configuração, no caso específico dos certificados A1 e A3,
temos que o primeiro requer a instalação de driver específico
de hardware para que o certificado físico possa ser
acessado. Já no caso do segundo, a simples instalação do
arquivo que representa o próprio certificado digital é
suficiente para que seja acessado pelo programa de
navegação.
III. A partir do Windows 10 a Microsoft passou a considerar o
Edge o programa de navegação padrão do seu sistema
operacional, não sendo mais possível a instalação do
Microsoft Explorer, por questões de conflito entre os
aplicativos.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)
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Todos os itens estão incorretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
20. Analise os itens a seguir:

23. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta
acerca do tempo e lugar do crime:

I. O AWS oferece serviços de intraestrutura de TI baseados em
nuvem. Foi criado em 2006 pela empresa Amazon.
II. S3 é um dos serviços disponibilizados pelo AWS. Ele permite
ao usuário realizar o armazenamento de informações.
III. O Elastic Load Balancing do AWS permite lidar com uma
carga variável de tráfego de aplicativos. É capaz de realizar
este controle em um único ambiente ou até mesmo em várias
zonas de disponibilidade do AWS.

A) Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu
a ação ou omissão, bem como quando se produziu ou
deveria produzir-se o resultado.
B) Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a
ação ou omissão, ainda que outro seja o local do resultado.
C) Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a
ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se
produziu ou deveria produzir-se o resultado.
D) Considera-se praticado o crime no lugar da ação ou, em caso
de omissão, apenas no local do resultado.
E) Para fins penais, o tempo e o lugar do crime são idênticos.

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

24. A respeito da contagem dos prazos penais, assinale a
alternativa incorreta com base no disposto no Código Penal:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A) Contam-se os anos pelo calendário comum.
B) O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerarse-á prorrogado até o dia útil imediato.
C) Os meses são contados pelo calendário comum.
D) O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo.
E) Os dias são contados pelo calendário comum.

21. A respeito das disposições constitucionais aplicáveis ao
Direito Penal, analise os itens a seguir:
I. O princípio penal do “non bis in idem”, embora não incluído
expressamente na Constituição Federal, tem fundamento no
Estado Democrático de Direito.
II. É possível se estabelecer sanção penal sem lei anterior,
desde que para beneficiar o réu.
III. O princípio da presunção de inocência, expresso na
Constituição Federal, é uma consequência da proibição da
responsabilidade objetiva no direito penal brasileiro.

25. O Código Penal trouxe diversas regras sobre o concurso
material ou formal de crimes, orientando o juiz no momento
de aplicação da pena. Sobre o tema em questão, assinale a
alternativa correta:
A) Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais
grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas,
mas aumentada, em qualquer caso, de até dois terços.
B) No caso de aplicação cumulativa de penas de detenção e de
reclusão, executa-se primeiro aquela.
C) No concurso formal, aplicam-se cumulativamente as penas
privativas de liberdade em que haja incorrido o agente, se a
ação ou omissão, dolosa ou culposa, resultar de desígnios
autônomos.
D) No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas
distinta e integralmente.
E) No concurso material, aplica-se a mais grave das penas
cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada,
em qualquer caso, de um sexto até dois terços.

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

22. A Constituição Federal prevê a regra geral de que nenhum
brasileiro será extraditado. No entanto, em caso de
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, pode-se afirmar corretamente:
A) Há plena possibilidade de extradição do brasileiro nato.
B) Está peremptoriamente vedada a extradição do brasileiro
naturalizado.
C) O brasileiro nato somente não será extraditado se for casado
com brasileira.
D) O brasileiro naturalizado jamais será extraditado se tiver filho
brasileiro.
E) Enquanto está vedada a extradição do brasileiro nato, há
permissão constitucional para a extradição do brasileiro
naturalizado.
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CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
26. Sobre o Concurso de Pessoas, analise os itens abaixo:
I. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
II. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos
grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será
aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o
resultado mais grave;
III. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser
diminuída de um a dois terços.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

29. Sobre os crimes contra a Administração Pública, analise os
itens a seguir:
I. No crime de advocacia administrativa, o agente patrocina,
direta ou indiretamente, interesse privado perante a
Administração Pública, valendo-se da qualidade de
funcionário.
II. No crime de concussão, o agente exige, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
III. Está tipificada no Código Penal a conduta de dar às verbas
ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

A)
B)
C)
D)
E)

Todos os itens estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.

27. De acordo com o Código Penal, não excluem a
imputabilidade penal:

30. Acerca dos crimes no Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/1990), assinale a alternativa correta:

I. a coação sofrida pelo agente, se em obediência a ordem
manifestamente ilegal de superior hierárquico;
II. a embriaguez culposa;
III. a violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

A) Não é crime simular a participação de adolescente em cena
de sexo explícito por meio de modificação de fotografia.
B) Não é crime vender fotografia, vídeo ou outro registro que
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo
criança ou adolescente.
C) Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) para quem agencia,
facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedeia a
participação de criança ou adolescente em cena de sexo
explícito ou pornográfica.
D) Pune-se com pena de multa e de reclusão aquele que
produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por
qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica
envolvendo criança ou adolescente.
E) Trata-se de crimes de ação penal pública condicionada,
sujeita à representação da vítima.

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

28. Com base no Código Penal, assinale abaixo a conduta típica
que não se enquadra nos chamados crimes contra as
pessoas:
A) Participar de rixa, salvo para separar os contendores.
B) Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência
fechada, dirigida a outrem.
C) Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da
situação de alguém, documento que pode dar causa a
procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro.
D) Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou
contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em
casa alheia ou em suas dependências.
E) Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda,
vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de
defender-se dos riscos resultantes do abandono.

31. Sobre as disposições constitucionais aplicáveis ao Direito
Processual Penal, analise os itens a seguir:
I. Costuma-se falar que o princípio da individualização da pena
tem caráter meramente relativo, já que não foi contemplado
na Constituição Federal.
II. Na seara processual penal, o princípio da razoável duração
do processo deve ser harmonizado com outros princípios
constitucionais, não podendo ser considerado de maneira
isolada e descontextualizada do caso concreto, a pretexto de
acelerar a condenação do acusado.
III. O princípio da não autoincriminação garante o pleno direito
ao silêncio do acusado, mas não impede que o mesmo seja
investigado pelos fatos sobre os quais não se pronunciou.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)
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Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
32. A Constituição Federal prevê diversos direitos e garantias
fundamentais com o objetivo de evitar que o Estado, no uso
do direito de punir, cometa abusos contra os seus cidadãos.
Nesse cenário, assinale a alternativa incorreta:

35. Acerca do exame de corpo de delito, assinale a alternativa
correta:
A) Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito
quando se tratar de crime que envolva violência contra
criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.
B) A confissão do acusado supre o exame de corpo de delito
indireto, mesmo quando a infração deixar vestígios.
C) Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 3 (três)
pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior
preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem
habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
D) O exame de corpo de delito poderá ser feito durante o dia ou,
mediante autorização judicial, no período noturno.
E) O juiz ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo, rejeitá-lo ou
determinar novo exame de corpo de delito.

A) A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a origem, a raça, o sexo e a idade dos
condenados.
B) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada.
C) Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
D) Ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente.
E) O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua
prisão ou por seu interrogatório policial.

36. Sobre a competência jurisdicional, analise os itens abaixo:
33. De acordo com o Código de Processo Penal, assinale a
alternativa correta acerca do inquérito policial:
A) A autoridade policial somente poderá proceder o
reconhecimento de pessoas e coisas mediante autorização
do Ministério Público, que é o real titular da ação penal
pública.
B) A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de
inquérito.
C) Para verificar a possibilidade de haver a infração sido
praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá
proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta
não contrarie a moralidade ou a ordem pública.
D) A autoridade policial, após a competente autorização judicial,
poderá determinar que se proceda a exame de corpo de
delito e a quaisquer outras perícias.
E) Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a
autoridade policial deverá ouvir imediatamente o ofendido,
antes mesmo de se dirigir ao local do crime.

34. Tendo por base o disposto no Código de Processo Penal,
assinale a alternativa incorreta acerca da ação penal:
A) A representação será irretratável, depois de oferecida a
denúncia.
B) Se o ofendido for menor de 18 anos, o direito de queixa
poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.
C) As fundações, associações ou sociedades legalmente
constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser
representadas por quem os respectivos contratos ou
estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus
diretores ou sócios-gerentes.
D) O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.
E) A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um
dos autores do crime, a todos se estenderá.

I. A competência será, em regra, determinada pelo lugar em
que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo
lugar em que for praticado o último ato de execução.
II. Quando o último ato de execução for praticado fora do
território nacional, será competente o juiz do lugar em que o
crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia
produzir seu resultado.
III. Diferentemente da conexão, a continência importará unidade
de processo e julgamento.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

37. Sobre a prisão e as medidas cautelares, analise os itens a
seguir:
I. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo
depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que
façam presumir ser ele autor da infração.
II. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for homem, caso seja o único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos.
III. São medidas cautelares diversas da prisão, dentre outras, a
monitoração eletrônica e o comparecimento periódico em
juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para
informar e justificar atividades.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)
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Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
38. De acordo com a Lei nº 12.850/2013, considera-se
Organização Criminosa:

40. Com base no Código de Processo Penal, assinale abaixo a
situação em que é possível a concessão de fiança:

A) A associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.
B) A associação de 3 (três) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.
C) A associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 8 (oito) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.
D) A associação de 3 (três) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 8 (oito) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.
E) A associação de pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 8 (oito) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.

A) Quando o réu estiver sendo investigado pela prática de crime
de tortura.
B) Quando o réu tiver praticado infrações penais de menor
potencial ofensivo.
C) Quando o réu tiver sofrido prisão civil ou militar.
D) Quando estiverem presentes os motivos que autorizam a
decretação da prisão preventiva.
E) Quando o réu estiver sendo investigado pela prática de
crimes hediondos.

39. Com base nas disposições da Lei nº 7.960/1989 sobre a
prisão temporária, analise os itens a seguir:
I. A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da
representação da autoridade policial ou de requerimento do
Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias,
prorrogável por até 30 (trinta) dias em caso de extrema e
comprovada necessidade.
II. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição
de mandado judicial.
III. Os
presos
temporários
deverão
permanecer,
obrigatoriamente, separados dos demais detentos.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

41. A respeito das normas programáticas, analise os itens a
seguir:
I. As normas programáticas consistem em princípios basilares
da soberania nacional, trazendo direitos a serem exercidos
pelos governantes em face dos cidadãos.
II. Na Constituição Federal, há diversas normas programáticas
pertinentes à realização de políticas públicas.
III. As normas programáticas, que se encontram no preâmbulo
da Constituição Federal, estabelecem um rol exaustivo de
programas de governo, buscando a concretização do Estado
Democrático de Direito.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

42. Tendo por base a Constituição Federal, assinale abaixo o
que pode ser considerado requisito necessário para a
aprovação de emendas constitucionais:
A) A proposta de emenda à Constituição precisa ser votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em turno único,
considerando-se aprovada se obtiver três quintos dos votos
dos respectivos membros.
B) Se a proposta de emenda à Constituição tiver sido vetada
pelo Presidente da República, deverá ser apreciado o
respectivo veto em dois turnos, só podendo ser rejeitado se
obtiver três quintos dos votos dos respectivos membros.
C) Se a proposta de emenda à Constituição tiver sido vetada
pelo Presidente da República, deverá ser apreciado o
respectivo veto em sessão conjunta do Congresso Nacional,
só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
Deputados e Senadores.
D) A proposta de emenda à Constituição precisa ser votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, o voto da
maioria absoluta dos Deputados e Senadores.
E) A proposta de emenda à Constituição não pode ser aprovada
na vigência de intervenção federal.
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CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
43. Com base na Constituição Federal, assinale abaixo qual
instituição pode ser considerada como Função Essencial à
Justiça:
A)
B)
C)
D)
E)

Defensoria Pública.
Tribunal de Contas da União.
Conselho Nacional de Justiça.
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Tribunais de Contas dos Estados.

44. A Constituição Federal garante a dignidade da pessoa
humana como valor-fonte do Estado Democrático de Direito,
conferindo diversos direitos e garantidas fundamentais aos
brasileiros e estrangeiros residentes no País. Nesse cenário,
assinale a alternativa correta:
A) A dignidade da pessoa humana constitui objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil.
B) Enquanto a defesa da paz é um objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa
humana se trata de garantia individual.
C) A concessão de asilo político é uma garantia fundamental,
consubstanciando direito coletivo.
D) Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte.
E) O repúdio ao terrorismo e ao racismo constitui objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil.
45. Sobre as competências constitucionais da União, dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, assinale a alternativa
correta:
A) Compete privativamente aos Estados legislar sobre normas
gerais de convocação e mobilização das polícias militares e
corpos de bombeiros militares.
B) Compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos
de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial.
C) A União poderá, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas de interesse comum.
D) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da
lei, permitida a edição de medida provisória para a sua
regulamentação.
E) É permitido aos Municípios criar Tribunais, Conselhos ou
órgãos de Contas Municipais.

46. A Constituição Federal dispõe que cabe ao Supremo Tribunal
Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, sendo
composto por cidadãos com mais de trinta e cinco e menos
de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico
e reputação ilibada. Nesse cenário, assinale abaixo o número
de Ministros fixados constitucionalmente para compor tal
Corte:
A)
B)
C)
D)
E)

11.
12.
13.
14.
15.

47. Sobre as disposições constitucionais relativas à
Administração Pública e aos Servidores Públicos, analise os
itens a seguir:
I. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos
requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso,
a celebração de convênios ou contratos entre os entes
federados.
II. Não há possibilidade de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
servidores públicos abrangidos pelo regime próprio de
previdência.
III. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será
contado para efeito de aposentadoria, porém o tempo de
serviço correspondente não contará para efeito de
disponibilidade.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.

48. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa
incorreta acerca dos direitos políticos e partidos políticos:
A) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge
e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou
por adoção, do Presidente da República, de Governador de
Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de
quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores
ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.
B) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor no
exercício seguinte em que tiver sido publicada.
C) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal
e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até
seis meses antes do pleito.
D) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
E) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica,
na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal
Superior Eleitoral.
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CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
49. A respeito da Segurança Pública, assinale a alternativa
incorreta:
A) As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente
com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios.
B) Cabe à polícia federal, dentre outras atribuições, prevenir e
reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação
fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas
de competência.
C) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública.
D) Os Municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme disposto em lei complementar.
E) A segurança viária é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio
nas vias públicas.
50. Sobre a defesa do Estado e das Instituições Democráticas,
analise os itens a seguir:
I. O Presidente da República, ao solicitar autorização para
decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os
motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso
Nacional decidir por maioria absoluta.
II. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão
também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos
ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.
III. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes
partidários, designará Comissão composta de cinco de seus
membros para acompanhar e fiscalizar a execução das
medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

51. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor é
crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, com pena de
detenção de dois a quatro anos. Caso o agente esteja com a
Carteira de Habilitação suspensa, é possível afirmar que:
A) A pena de detenção se transmuda em pena de reclusão.
B) A pena será aumentada, por conta do uso indevido da
Carteira de Habilitação, de 1/3 (um terço) à metade.
C) A pena de detenção se transmuda em pena de prisão
simples.
D) Não será possível a aplicação da mesma causa de aumento
direcionada aos casos em que o agente não possui
Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.
E) A pena será aumentada, por conta do uso indevido da
Carteira de Habilitação, de 1/3 (um terço).

52. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, assinale abaixo
quais órgãos ou entidades não compõem o Sistema Nacional
de Trânsito:
A) As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.
B) Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
C) As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.
D) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
E) A Polícia Ferroviária Federal.
53. De acordo com a Lei nº 9.503/1997, são objetivos básicos do
Sistema Nacional de Trânsito:
I. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com
vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental
e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.
II. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de
critérios técnicos, financeiros e administrativos para a
execução das atividades de trânsito.
III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de
informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim
de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Todos os itens estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.

54. De acordo com a Resolução nº 723/2018, do Contran,
assinale a alternativa incorreta:
A) Será imposta penalidade de suspensão do direito de dirigir
sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos,
no período de 12 (doze) meses.
B) Também serão computados pontos nas infrações que
preveem, por si só, a penalidade de suspensão do direito de
dirigir.
C) A cassação do documento de habilitação será imposta
quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir
qualquer veículo.
D) As penalidades serão aplicadas pela autoridade de trânsito
do órgão de registro do documento de habilitação, em
processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o
contraditório e o devido processo legal.
E) Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, a
pontuação das infrações relacionadas será eliminada para
todos os efeitos legais.
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CARGO: GUARDA CIVIL – TIPO A
55. Sobre as competências do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), analise os itens a seguir:
I. O Contran tem competência para alterar os dispositivos de
sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito, mas
não para aprová-los.
II. Compete ao Contran estabelecer as diretrizes do regimento
das JARI.
III. O Contran tem competência para dirimir conflitos sobre
circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União,
dos Estados e do Distrito Federal.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.

56. Sabe-se que os atos de improbidade administrativa
acarretam a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário. Nesse cenário, é correto afirmar:
A) Para a aplicação das sanções relativas à improbidade
administrativa, é necessário que o agente público tenha
auferido algum tipo de vantagem patrimonial indevida em
razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego.
B) Não se considera improbidade administrativa o ato de
conceder benefício fiscal sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
C) Os atos de improbidade administrativa somente podem ser
praticados de forma dolosa.
D) Para a aplicação das sanções relativas à improbidade
administrativa, é necessário que tenha ocorrido algum tipo de
lesão patrimonial ao erário.
E) Pratica improbidade administrativa o agente público que
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
57. Sobre os contratos administrativos, assinale a alternativa
correta:
A) Os contratos administrativos regulam-se pelos preceitos de
direito público, não se lhes aplicando os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.
B) O preço é cláusula necessária em todo contrato
administrativo, mas a deliberação contratual acerca das
condições de pagamento tem natureza facultativa, podendo
ser objeto de acerto posterior entre as partes.
C) O contrato administrativo, em regra, deve ser celebrado com
prazo de vigência indeterminado.
D) Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as
condições para sua execução, expressas em cláusulas que
definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da licitação e da
proposta a que se vinculam.
E) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos
contratos administrativos poderão ser alteradas sem prévia
concordância do contratado.

58. A Lei nº 12.462/2011 instituiu o chamado Regime
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, trazendo
diversas alterações no âmbito das licitações públicas. Nesse
cenário, é incorreto afirmar:
A) Na aplicação do RDC, entende-se como empreitada por
preço unitário quando se contrata a execução da obra ou do
serviço por preço certo de unidades determinadas.
B) Diferentemente das licitações regidas pela Lei nº 8.666/93, no
RDC não existem as fases preparatória e de habilitação.
C) É vedada a realização, sem projeto executivo, de obras e
serviços de engenharia para cuja concretização tenha sido
utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado.
D) Na aplicação do RDC, entende-se como empreitada por
preço global quando se contrata a execução da obra ou do
serviço por preço certo e total.
E) O RDC tem, dentre outros objetivos, o de promover a troca
de experiências e tecnologias em busca da melhor relação
entre custos e benefícios para o setor público.
59. Sobre as autarquias, empresas públicas e sociedades de
economia mista, analise os itens a seguir:
I. A criação de empresas públicas e sociedades de economia
mista decorre diretamente da necessidade estatal de regular
o sistema financeiro nacional, impedindo a formação de
cartéis bancários.
II. Diferentemente das sociedades de economia mista, as
autarquias não podem ter ações comercializadas em Bolsa
de Valores.
III. Somente por lei específica poderão ser criadas as autarquias.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.

60. A respeito da responsabilidade civil do Estado no direito
brasileiro, analise os itens a seguir:
I. Enquanto as pessoas jurídicas de direito público respondem
objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a
terceiros, as pessoas jurídicas de direito privado respondem
apenas subjetivamente.
II. O direito de regresso poder ser exercido pelo Poder Público
em caso de dolo direto ou indireto do responsável, o qual
ficará exime de responsabilidade se tiver agido
culposamente.
III. Para os casos de danos extracontratuais, a responsabilidade
objetiva do Estado, além de respaldo doutrinário, goza de
pleno fundamento constitucional.
Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)
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Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

