CEBRASPE | PC/SE – Edital: 2021

605CG1_01N684754

•

•
•

Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a
que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a
marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas
poderão ser utilizados para rascunho.

-- CONHECIMENTOS GERAIS -A palavra stalking, em inglês, significa perseguição, e é o
termo utilizado pelo legislador na tipificação de um crime que
engloba condutas que atentem contra a liberdade, a intimidade e a
dignidade. Entende-se o stalking, ou o crime de perseguição,
como um delito que exige uma perseguição reiterada pelo autor,
não consentida pela vítima, que lhe cause medo, angústia e
sentimentos afins, além de repercutir diretamente na sua vida de
maneiras diversas.
Embora, em tese, qualquer pessoa possa figurar como
vítima desse crime, sabe-se que a mulher é o principal alvo nessa
espécie delitiva — não é à toa que a criminalização da referida
conduta era, havia tempos, uma das prioridades da bancada
feminina da Câmara dos Deputados. Tanto é assim que são
utilizadas como exemplo do que seria o stalking as situações em
que a mulher é perseguida por um ex-companheiro que não se
conforma com o término da relação ou em que alguém possui um
sentimento de posse em relação à mulher e não desiste de
persegui-la.
Tal conduta abrange desde a violência psicológica, que
pode causar danos imensuráveis à saúde da vítima, além de
problemas no seu próprio cotidiano, no trabalho, na convivência
profissional e familiar, até outras formas de violência, que podem
culminar em resultados nefastos e irreparáveis. A tipificação do
stalking, portanto, é um avanço significativo no combate à
violência contra a mulher.
Internet: <diplomatique.org.br> (com adaptações).

No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue os itens a seguir.
1
O texto mostra que a lei que tipificou o stalking visa proteger
as mulheres da violência de seus companheiros, pois prevê
que elas são as únicas vítimas de tal crime.
2
Infere-se do texto que o stalking abrange formas de violência
que podem levar à morte.
3
Conclui-se do texto que as deputadas federais foram as
responsáveis por propor a tipificação do stalking, assim
como por aprovar a lei mencionada.
4
A substituição de “Embora” (no início do segundo
parágrafo) por Apesar de manteria a correção gramatical e
os sentidos do texto.
5
Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o
travessão empregado no segundo parágrafo poderia ser
corretamente substituído por ponto final.
6
No segundo período do primeiro parágrafo, a forma
pronominal “lhe” retoma “autor”.
7
Sem prejuízo da correção gramatical do texto e de seus
sentidos originais, o trecho “as situações em que a mulher é
perseguida por um ex-companheiro que não se conforma
com o término da relação” (segundo parágrafo) poderia ser
reescrito da seguinte forma: aqueles casos onde a mulher é
perseguida por ex-companheiro que não é conformado com o
fim do relacionamento.
8
No trecho “havia tempos” (segundo parágrafo), a
substituição de “havia” por faziam prejudicaria a correção
gramatical do texto.

9

O emprego do acento indicativo de crase no trecho “pode
causar danos imensuráveis à saúde da vítima” (primeiro
período do último parágrafo) é facultativo.

10

Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto, o
vocábulo “imensuráveis”, em “que pode causar danos
imensuráveis à saúde da vítima” (último parágrafo), poderia
ser substituído por vastos.
Tanto quanto se pode saber do passado do povo de

Sergipe, pelo que existe escripto de sua história; tanto quanto se
pode concluir seguramente da observação actual feita sobre as
linhas geraes e as tendencias do caracter sergipano.
Manuel Curvelo. Sergipe Republicano. 1896 (mantida a grafia original).
Internet: <www2.senado.leg.br>.

Acerca de acontecimentos políticos, econômicos, urbanos e
sociais do período de formação do estado contemporâneo de
Sergipe e do desenvolvimento da sua capital, julgue os itens a
seguir.
11

Em meados do século XIX, a transferência da capital
sergipana para o povoado de Santo Antônio do Aracaju foi
estratégica e planejada, devido a vantagens como o porto,
para a exportação do açúcar produzido, e a facilidade de se
construir uma cidade em terreno favorável e de solo bastante
compacto.

12

O crescimento urbano de Aracaju teve incremento com a
industrialização acontecida na segunda metade do século
XX, estimulada pela Petrobras e suas afiliadas e fomentada
pelos

incentivos

Superintendência

à
do

industrialização
Desenvolvimento

fornecidos
do

pela

Nordeste

(SUDENE).
13

Além de importante para economias fundadoras, como
legumes, frutas e gado, o açúcar foi muito importante para a
exportação, já que a infertilidade do solo para a produção
fumageira tornou o açúcar mascavo produto de destaque no
porto do Cotinguiba.

14

A Capitania de Sergipe Del Rey foi criada pelo português
Cristóvão de Barros e esteve diretamente subordinada à
Capitania da Baía de Todos os Santos até a primeira metade
do século XIX.
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Acerca de temas variados relacionados ao estado de Sergipe,
como exportações, população indígena e condicionantes
geoambientais, julgue os itens a seguir.
15

A ocupação urbana esparsa das regiões intermediárias
geográficas de Aracaju e Itabaiana permite que a cobertura
florestal atual ocupe a maior parte do estado sergipano.
16 As exportações no estado de Sergipe estão voltadas para os
produtos manufaturados, com maior volume para os sucos de
frutas ou de vegetais, destacando-se o suco de laranja
congelado.
17 Mesmo diante da secular espoliação de terras e
discriminação cultural, os indígenas Xokó resistem aldeados
no município sergipano de Porto da Folha, com um
contingente de algumas centenas de pessoas.
18 A produção agrícola no estado de Sergipe é preponderante
devido à alta fertilidade do solo, que possui corretivos e
fertilizantes
naturais,
e
ao
clima
favorável,
predominantemente quente e úmido até a região semiárida.

Julgue os próximos itens, relativos a conceitos, terminologias e
afirmação histórica dos direitos humanos.
25

O Código de Hamurabi pode ser considerado um dos
primeiros documentos históricos importantes para o estudo
dos direitos humanos, porque, ainda que em um contexto
diferente do atual, reconhecia a dignidade, a propriedade e
outros direitos fundamentais do homem, além de defender a
supremacia das leis em relação aos governantes.

26

Os direitos fundamentais são os reconhecidos e vinculados à
esfera constitucional de determinado Estado, ao passo que os
direitos humanos estão firmados por posições jurídicas
internacionais, que exprimem certa consciência ética
universal. Apesar dessa distinção, essas terminologias podem
se confundir ou se complementar em determinados
momentos.

Acerca de ética, princípios, valores e moral, julgue os itens que
se seguem.
19

Os princípios da coerência e da universalização são
suficientes para se definir, diante de um conflito de valores,
se uma conduta é eticamente aceitável.
20 Dado que, ao longo das últimas décadas, certas práticas
sociais inovadoras têm sido desenvolvidas principalmente
por meio de atores políticos que compõem um campo dito
progressista e que a contestação de ideais conservadores tem
tido uma maior aceitação social, por meio, por exemplo, da
organização de movimentos sociais, essa realidade que se
constitui representa um atual estado de amoralidade e de
descrédito do discurso ético, por não buscar a manutenção
dos valores e costumes tradicionais.

lâmpadas: duas azuis (A1 e A2), duas vermelhas (V1 e V2), e duas

Julgue os próximos itens, relativos à ética no setor público.

brancas (B1 e B2). Quando o aparelho é ligado, instantaneamente

21

a lâmpada A1 acende; após determinado tempo, A1 apaga, depois

Um código de ética no serviço público não deve ter a
pretensão de uso universal, mas, sim, ser dedicado à solução
de conflitos morais específicos do grupo de servidores que
por ele é compreendido, não sendo, necessariamente, um
instrumento repressor ou disciplinador.
22 A existência de regras constitutivas, que indicam como e o
que pode ser feito na atuação dos servidores públicos, não
fere o princípio da legalidade, embora este tenha uma relação
mais direta com as regras imperativas, que dizem o que não
pode ser feito e o que deve ser feito.

A figura precedente ilustra um aparelho que tem seis

V1 acende; em seguida, V1 apaga, depois B1 acende; e assim
sucessivamente, sempre obedecendo a sequência indicada na
figura. O momento em que uma lâmpada acende ou apaga é
indicado por T, que mede o tempo, em segundos.
Em T = 0, o aparelho será ligado, e as lâmpadas acenderão
e apagarão conforme mencionado, obedecendo-se à seguinte
regra: sendo T = m o momento em que uma lâmpada acende, ela
ficará acesa até o momento T = m + 10 e então apagará; a

Acerca de direitos humanos na Constituição Federal de 1988
(CF), julgue os itens subsequentes.

próxima lâmpada acenderá no momento T = m + 20 e ficará

23

sucessivamente.

O mandado de segurança coletivo é uma inovação da CF,
que alargou a dimensão dos direitos e das garantias, de
maneira a assegurar não somente direitos individuais, mas
também direitos difusos e coletivos, protegendo, ainda,
classes e categorias sociais.
24 Pelo seu caráter meramente prescritivo, as regras de direitos
humanos previstas na CF servem para orientar na formulação
de normas concretas, de modo que o atual modelo
constitucional vigente nega o princípio da aplicabilidade
imediata das normas definidoras de direitos e garantias
fundamentais, não sendo concretizador, mas instrutivo.

acesa até o momento T = m + 30, quando apagará; e assim

Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
27

No momento T = 45 segundos, a lâmpada V1 estará acesa.

28

A lâmpada V2 estará apagada em T = 285 segundos.

29

Quando T for múltiplo de 180, sempre haverá uma das
lâmpadas azuis, A1 ou A2, acesa.

30

No momento T = 845 segundos, todas as lâmpadas estarão
apagadas.
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -A respeito de atos públicos e do disposto na Lei Estadual
n.º 2.148/1977, julgue os itens a seguir.
31 A nomeação do candidato aprovado em concurso público é
um ato administrativo que se presume legítimo, legal e
válido, embora tal presunção não seja absoluta.
32 A exoneração durante o estágio probatório, que é de
quatro anos, deverá ser confirmada judicialmente.
33 As disposições da Lei Estadual n.º 2.148/1997 somente se
aplicam a cargos da administração direta do Poder Executivo
do estado.
No que se refere à responsabilidade civil do Estado por condutas
dos seus agentes, julgue os itens seguintes.
34 Caso seja condenado por ato cometido por um agente de sua
polícia, o estado de Sergipe poderá exercer o direito de
regresso contra esse agente em caso de culpa ou dolo, além
de proceder à apuração de eventual falta disciplinar.
35 Na hipótese de fuga de um preso recluso em uma
penitenciária do estado de Sergipe, o estado responderá
objetivamente por crime praticado pelo foragido, ainda que
cometido vários meses após a fuga, uma vez que o nexo
causal independe do tempo transcorrido.
36 Concessionária de serviço público somente pode responder
subjetivamente ao dano que causar ao usuário, uma vez que
se trata de um serviço não prestado diretamente pelo Estado.
37 Caso um cidadão do município de Aracaju seja atingido por
um disparo de pistola realizado por um agente policial do
estado, a responsabilidade do estado de Sergipe será
subjetiva, sendo necessário que o cidadão comprove a
imperícia do policial para que seja indenizado.
38 Caso um cidadão seja atingido por disparo de arma de fogo
realizado por policial civil de Sergipe, o estado poderá
isentar-se da responsabilidade caso consiga comprovar culpa
exclusiva da vítima.
A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos
na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.
39 São inafiançáveis e imprescritíveis os crimes de racismo e
terrorismo, bem como a ação de grupos armados contra a
ordem constitucional e o Estado democrático.
40 No tocante às limitações ao exercício da vida política, além
de hipóteses de inelegibilidade, nas quais se macula a
capacidade eleitoral passiva, o constituinte elencou situações
de perda ou suspensão dos direitos políticos, a exemplo da
incapacidade civil absoluta, quando se restringem tanto a
capacidade eleitoral ativa quanto a passiva.
41 A CF, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o
anonimato, prestigiando o direito de resposta e eventual
pleito judicial por indenização em relação a dano material,
moral ou à imagem.
Julgue os itens a seguir, relativos à ordem social prevista na CF.
42 O explorador de recursos minerais está obrigado a recuperar
a degradação ocasionada ao meio ambiente, não havendo
discricionariedade na adoção da solução técnica a ser
implementada, cuja escolha é de responsabilidade do órgão
público competente, na forma da lei.
43 Aos índios é garantido o usufruto exclusivo das riquezas do
solo, dos rios e dos lagos nas terras por eles tradicionalmente
ocupadas, sendo vedadas a pesquisa e a lavra de minérios por
particulares nesses territórios.

Com relação ao Poder Executivo e à defesa do Estado e das
instituições democráticas na CF, julgue os itens subsequentes.
44 A CF adota o presidencialismo como forma de governo,
cabendo ao presidente da República a chefia de Estado e de
governo.
45 O exercício das funções de polícia judiciária da União é de
competência exclusiva da Polícia Federal.
46 As polícias civis são subordinadas aos governadores dos
estados-membros, e a elas competem as funções de polícia
judiciária, a apuração de infrações penais — à exceção das
militares — e a execução das atividades de defesa civil.
No que tange à implantação das audiências de custódia no estado
de Sergipe e às modalidades de prisão previstas no ordenamento
jurídico brasileiro, julgue os itens a seguir.
47 A prisão temporária poderá ser decretada somente em
determinados crimes, não abrangendo toda e qualquer
infração penal.
48 Por ocasião da apresentação do preso, caberá à autoridade
judicial formular perguntas relativas ao mérito dos fatos,
visando à produção de provas para a ação penal
correspondente.
49 As audiências de custódia devem ser feitas em todas as
modalidades de prisão, o que alcança, também, a prisão
temporária.
50 Considere que um indiciado preso pelo crime de tráfico de
drogas tenha sido apresentado para audiência de custódia,
ocasião em que o juiz, de ofício, converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva. Nessa situação, dada a
gravidade do crime, é legal o procedimento adotado pelo
magistrado.
Acerca da aplicação da lei penal, julgue os itens que se seguem.
51 Considere que um cidadão nascido no Chile tenha cometido
um crime de estupro naquele país, após a obtenção de sua
naturalização secundária como brasileiro, com todos os
efeitos legais a ela inerentes. Nesse caso, é possível a
aplicação da lei penal brasileira, sendo condição de
procedibilidade para o início da ação penal a entrada do
agente em território nacional.
52 Na sucessão de leis penais no tempo, é aplicável aquela mais
favorável ao réu, seja ela contemporânea ao crime, seja
aquela em vigor na data da prolação da sentença.
A respeito do inquérito policial, julgue os itens seguintes.
53 O indiciamento formal nos autos do inquérito policial
consiste exclusivamente em despacho fundamentado da
autoridade policial, no qual aponta determinado suspeito de
um crime como o seu efetivo autor.
54 No caso de repressão a um crime relacionado ao tráfico de
pessoas, poderá a autoridade policial requisitar diretamente
às empresas de telefonia, independentemente de
manifestação judicial, as informações necessárias à
localização da vítima ou dos suspeitos do delito em
execução.
55 Concluído o inquérito policial em que se investiga crime de
ação penal privada, os autos deverão, obrigatoriamente, ser
entregues ao ofendido ou seu representante legal, mediante
traslado.
56 As provas não repetíveis colhidas na fase investigativa não
dependem, em regra, de autorização judicial.
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Acerca das penas aplicáveis a indivíduo flagrado com pequena
quantidade de cocaína para consumo pessoal, sem autorização
legal, julgue os itens a seguir.
57 Aplica-se a esse indivíduo pena privativa de liberdade, desde
que evidenciado o descumprimento reiterado das penas que
substituem a prisão, ouvidos o Ministério Público e o
defensor público.
58 Nesse caso, a pena é de prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de cinco meses, se o usuário for primário, ou de
dez meses, em caso de reincidência.
Com relação aos crimes de lavagem de dinheiro, julgue os itens a
seguir.
59 Não se caracteriza o crime de lavagem de dinheiro se da
infração produtora não resultar proveito econômico ou
valores passíveis de mascaramento.
60 Servidor público indiciado, em tese, pela prática de crime de
lavagem de dinheiro deverá ser afastado imediatamente do
cargo ou função, com prejuízo de remunerações, até que o
juiz competente autorize o seu retorno às atividades.
61 Considere que a autoridade policial, no curso de investigação
de crime de lavagem de dinheiro, tenha solicitado a
determinada administradora de cartão de crédito o acesso aos
dados relativos às movimentações e operações de
determinado usuário. Nessa situação, é ilegal a solicitação da
autoridade policial e a administradora deve negar o acesso
aos dados do usuário.
Acerca dos crimes de abuso de autoridade, julgue os itens a
seguir.
62 A ação penal, nesse caso, será pública incondicionada,
podendo a autoridade policial instaurar inquérito de ofício
sem qualquer provocação.
63 Não caracteriza abuso de autoridade a submissão de preso a
interrogatório durante o período de repouso noturno em caso
de flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir
em prestar declarações.
64 A perda do cargo em razão de condenação por crime de
abuso de autoridade é de efeito automático, procedendo-se o
afastamento do servidor público a partir do recebimento da
denúncia.
Considere duas variáveis aleatórias contínuas,  e , tais que
 > 0 = 1,  ≤ 1 = 1/10,  ≤ 1| > 1 = 3/10,
Var = Var = 1, e Cov,  = 0.
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.
65  ≥ 1 =  > 1 = 0,9.
66 Var −  = 2.
67 O valor esperado da variável aleatória  é igual a zero.
Com base em uma amostra aleatória simples de tamanho  = 16
retirada de uma população normal com média desconhecida  e
variância ଶ = 9, deseja-se testar a hipótese nula  :  = 0
contra a hipótese alternativa ଵ :  ≠ 0 por meio da estatística
√ / , na qual  denota a média amostral.
Com respeito a esse teste de hipóteses, julgue os itens a seguir,
sabendo que o valor da média amostral observado na amostra foi
igual a 1 e que, relativo a esse teste, o P-valor foi igual a 0,18.
68 O P-valor é uma medida que representa a potência do teste
em tela.
69 Sob a hipótese nula, a estatística √ / segue uma
distribuição t de Student com 15 graus de liberdade.
70 O desvio padrão da média amostral  é igual a 0,75.

Com relação aos conceitos fundamentais da contabilidade e seu
mecanismo de registro de fatos administrativos, julgue os itens
que seguem.
71 Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra as
variações expressas na equação fundamental do patrimônio,
as quais afetam a situação líquida patrimonial.
72 A aquisição de um bem mediante uma parte a vista e outra a
prazo exige, no mínimo, uma partida de terceira fórmula para
ser registrada contabilmente.
73 Enquanto um acréscimo no saldo da conta depreciação
acumulada gera impacto negativo sobre o patrimônio
líquido, um débito não necessariamente melhora a situação
patrimonial líquida da entidade.
74 Um fato contábil modificativo e um fato contábil
permutativo necessariamente diferem no número mínimo de
contas que seus registros exigem.
Com relação à contabilização de operações diversas, sua
expressão em demonstrações contábeis e à base legal e normativa
que a disciplina, julgue os itens subsequentes.
75 O valor de registro inicial de um bem produtivo adquirido no
exterior corresponde ao custo desse bem em moeda
estrangeira, acrescido do imposto de importação, taxas e
outros custos, se existentes e expressos em moeda
estrangeira, multiplicado pela taxa de câmbio na data da
entrada do bem em operação mais outros custos incorridos
para colocação do bem em condições de uso.
76 Para saber se os saldos iniciais e finais de determinadas
contas são devedores ou credores, é necessário recorrer a um
balancete de oito colunas.
77 Ainda que de grande valia para a mensuração de passivos
que serão liquidados nos termos estabelecidos em contrato,
os custos históricos são de difícil aplicação para passivos
atuariais.
78 A demonstração de resultados do exercício é o relatório
contábil que apresenta o conjunto de contas que impactaram
na situação patrimonial líquida da empresa, aumentando ou
diminuindo o patrimônio líquido.
Espaço livre
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Paulo, servidor de determinado órgão público, recebeu a
seguinte mensagem em seu email corporativo.

Um usuário recebeu a seguinte planilha, criada no Excel
do Microsoft Office 365.

Assunto: Seu dispositivo está infectado e hackeado.
Oi! Eu tenho más notícias para você. Há alguns meses tive
acesso aos dispositivos que você usa para navegar na Web.
Instalei um cavalo de Troia nos sistemas operacionais de todos os
dispositivos que você usa para acessar seu email (celular,
computador e tablet).
Eu bloqueei o acesso aos seus sistemas por meio de
criptografia de todas as suas informações, tais como imposto de
renda, fotos e arquivos de trabalho. Tenho acesso a todos os seus
arquivos, como, por exemplo, o arquivo curriculum.docx no
diretório Meus documentos. Para comprovar, veja a última data de
atualização desse arquivo — está datado no mês de agosto
deste ano.
Posso publicar todos os seus dados pessoais na nuvem,
incluindo os dados financeiros e, ainda, deixar seus arquivos
indisponíveis para sempre.
Acho que você não quer que isso aconteça, pois será um
verdadeiro desastre em sua vida. Vamos resolver assim: você me
transfere $ 1.000,00 (em bitcoin equivalente à taxa de câmbio no
momento da transferência) e, assim que a transferência for
recebida, eu removerei imediatamente o vírus de sua máquina e
devolverei seu acesso.
Minha carteira bitcoin para pagamento é 123456789abcdef.
Se eu descobrir que você compartilhou esta mensagem com outra
pessoa ou avisou à polícia, destruirei seus arquivos e sua
privacidade financeira para sempre e todos os seus dados se
tornarão públicos.
Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela
relacionados, julgue os itens a seguir.
79 Admitindo-se que a infecção por cavalo de Troia realmente
tenha ocorrido, é correto afirmar que tal infecção pode ter
acontecido por meio de um spear phishing, o que teria sido
evitado se na máquina do usuário tivesse um antispyware
instalado.
80 Caso Paulo acesse o email apresentado por meio do Outlook
do MS Office 365, ele poderá bloquear o remetente e, desse
modo, este (usuário externo) será impedido de enviar novas
mensagens para o email corporativo de Paulo.
81 Na verificação dos metadados do arquivo curriculum.docx no
diretório Meus documentos no Windows 10, Paulo poderá
conferir, além da data de modificação do arquivo, a data de
sua criação e do último acesso ao arquivo.
82 Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de emails
no órgão por meio do protocolo SSL (Secure Sockets Layer),
que opera na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP,
tal protocolo garantiria a segurança dos seus dados,
diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo
que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário.
83 Infere-se do email apresentado, especialmente do trecho “Eu
bloqueei o acesso aos seus sistemas por meio de criptografia
de todas as suas informações, tais como imposto de renda,
fotos e arquivos de trabalho”, que se trata de um ataque por
trojan, o qual é um programa que, além de executar as
funções para as quais foi aparentemente projetado, torna
inacessíveis os dados armazenados, sem o conhecimento do
usuário.

Ele deverá preencher os dados na coluna C de acordo com
o exemplo a seguir.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o próximo
item.
84

Para fazer o preenchimento da tabela recebida conforme o
exemplo mostrado, basta que o usuário execute as seguintes
ações na planilha recebida, nessa ordem: preencher
manualmente os dados a serem inseridos nas colunas C2 e
C3; acessar, com o cursor posicionado na coluna C4, a opção
Dados e, em seguida, clicar Preenchimento Relâmpago.

João, 18 anos de idade, estava em um bar quando
percebeu a presença de dois desafetos, Diego, de 19 anos de
idade, e Pedrinho, de 16 anos de idade. Os dois se aproximaram
de João e realizaram disparos de arma de fogo, que o atingiram
na cabeça, no pescoço, no tórax e no abdome. João não resistiu e
faleceu no local. Diego foi preso e encaminhado à delegacia
circunscricional mais próxima; Pedrinho conseguiu fugir. Em seu
depoimento, Diego relatou que ambos não tinham intenção de
matar a vítima, e que os tiros haviam sido disparados a distância,
após verificarem que João havia sacado uma pistola e apontado
em direção à dupla. Ao exame necroscópico da vítima, foram
observados, na região temporal (cabeça), uma zona de tatuagem,
e, na região cervical (pescoço), o sinal de Werkgaertner.
Considerando a situação hipotética relatada, julgue os itens a
seguir.
85

É correto afirmar que as lesões causadas em João foram do
tipo perfurocontusas, tipicamente produzidas por projetil de
arma de fogo.

86

Se for encontrado, Pedrinho poderá ser encaminhado para
internação em estabelecimento educacional.

87

Os achados do exame necroscópico corroboram o relato dos
agressores de que os tiros foram efetuados a distância.
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Mariana retornava para casa no sábado a noite após o
trabalho quando, no meio do caminho, avistou Antônio, seu
vizinho, se aproximando de carro. Antônio lhe ofereceu carona
até em casa e Mariana aceitou. Após algumas horas, ela
compareceu à delegacia relatando que Antônio a levara para um
matagal, a agredira fisicamente com socos e chutes e a obrigara a
praticar sexo com ele. Mariana informou que era virgem até
então. O delegado registrou a ocorrência policial de violência
sexual e Mariana foi encaminhada ao IML da cidade para a
realização de exame de corpo de delito. Durante o exame, o
perito médico-legista observou que a vítima apresentava
equimoses arroxeadas pelo corpo, além de escoriações e marcas
de mordida e rotura himenal recente.
A respeito da situação hipotética relatada, julgue os itens que se
seguem.
88

O perito médico-legista pode concluir que houve conjunção
carnal.

89

Após o exame, o perito médico-legista deve elaborar um
prontuário médico legal encaminhá-lo à autoridade policial.

90

As lesões apresentadas por Mariana são classificadas como
lesões contundentes, produzidas por uma ação contusa.

Acerca de princípios e conceitos de arquivologia e de suas
normas, julgue os itens a seguir.
91

Os documentos de arquivo oferecem dois gêneros de valor:
primário e secundário. O primário interessa à organização
que o acumulou, e o secundário, a outras entidades e ao
público em geral.

92

A área de conteúdo e estrutura da Norma Brasileira de
Descrição Arquivística registra informação sobre o assunto e
a organização da unidade de descrição.

93

Os documentos de arquivo de instituições do governo do
estado de Sergipe cujas atividades tenham sido extintas
deverão ser recolhidos ao Arquivo Nacional.

Acerca de gestão de documentos, protocolo e funções
arquivísticas, julgue os próximos itens.
94

Entre os objetivos da classificação de documentos de arquivo
inclui-se o vínculo arquivístico.

95

O plano de destinação é o instrumento de avaliação do
programa de gestão de documentos a ser aplicado em
arquivos correntes.

96

Os metadados do documento de arquivo são os elementos
que servem ao registro no protocolo.

97

Uma das formas de aquisição é a emulação.

Acerca de aspectos diversos da arquivologia, julgue os itens a
seguir.
98

O documento intitulado relatório é um exemplo de tipo
documental.

99

A legalização da digitalização de documentos extinguiu a
legislação sobre microfilmagem de documentos.

100 O

sistema informatizado de gestão arquivística de
documentos tem como requisitos obrigatórios incluir o plano
de classificação do órgão e ser compatível com ele.
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