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INSTRUÇÕES 

1. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este caderno de provas até receber 
autorização. 

2. Para fazer esta prova, você usará: a) este caderno d 
resposta. 

questões; e b) um cartão- 

3. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam todas as 80 (oitenta) 

questões e se há falhas ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se 

houver, reclame imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas no campo destinado às 

suas respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

5. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, id ntificadas pelas letras A, B, 

C, D e E. 

Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta. 

Há somente uma alternativa correta para cada questão. 

Exemplo: Se a alternativa correta de uma det rminada questão for B, o 

candidato deverá preencher totalmente o retângulo correspondente, com 

caneta esferográfica azul ou preta, conforme modelo abaixo: 

 

6. Não faça rasuras no cartão-resposta. 

7. Procure responder a todas as questões. 

8. Durante a prova, não se admite que o candidato 

candidatos, efetue empréstimos, use meios ilícitos 

normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e 

 
 

 
comunique-se com outros 

u pratique atos contra as 

o desrespeito aos Fiscais 
encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato. 

9. É expressamente proibido que o candidato utilize quaisquer meios de comunicação 
durante sua permanência no local de prova. Os aparelhos celulares deverão estar 
desligados, não sendo permitido que eles toquem em 
realização da prova. 

enhum momento durante a 

10. Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas, 
com sua caligrafia usual: 

Deixei uma ave me amanhecer. 
Manoel de Barros 

VAS E   TÍTULOS   –   SAD/SEJUSP/CGP/PAPILOSCOPISTA/2021 

RITO PAPILOSCOPISTA 

CONCURSO PÚBLICO DE PRO 

PE 

Data: 12/12/2021 
 

 
Horário: 8h 

 

 
Matutino 

 

 
Nível Superior 

 

 
Duração da prova: 4h 

A C D E 



Página 2 de 20  

 

O fragmento de texto a seguir é a referência para 

as questões 01 e 02. 

 

A voz em Congonhas anunciou: "Clientes com 

necessidades especiais, crianças de colo, melhor 

idade, gestantes e portadores do cartão tal terão 

preferência etc.". Num rápido exercício 

intelectual, concluí que, não tendo necessidades 

especiais, nem sendo criança de colo, gestante 

ou portador do dito cartão, só me restava a 

"melhor idade" – algo entre os 60 anos e a 

proximidade da morte. 

(Fonte: CASTRO, Ruy. Prazeres da “melhor 
idade”. Folha de S.Paulo, 28 jan. 2012. Disponível em: 

https://www.recantodasletras.com.br/artigos/4621682 

Acesso em: 10 nov. 2021) 

 

01 - Sobre as relações sintático-semânticas 

estabelecidas no segundo período do texto, a 

única alternativa que NÃO traz informações 

verdadeiras é: 

A) as orações “não tendo necessidades 

especiais” e “nem sendo criança de colo, 

gestante ou portador do dito cartão” são 

coordenadas entre si e há entre elas relação 

de oposição. 

B) as orações “não tendo necessidades 

especiais” e “nem sendo criança de colo, 

gestante ou portador do dito cartão” são 

coordenadas entre si e há entre elas relação 

de adição. 

C) as orações “não tendo necessidades 

especiais” e “nem sendo criança de colo, 

gestante ou portador do dito cartão” 

correspondem a causas do fato expresso na 

última oração do período. 

D) a última oração exerce função de objeto 

direto da primeira, que é a oração principal 

do período. 

E) o período é composto e misto: nele se 

articulam orações coordenadas e 

subordinadas. 

 

02 - Esta questão avalia conhecimentos sobre 

colocação pronominal, emprego de sinais de 

pontuação, fonemas e encontros vocálicos. Em 

qual alternativa está a informação correta? 

A) Nas palavras “voz”, “necessidades”, 

“crianças” e “proximidade”, identificamos 

um mesmo fonema, com seis 

representações gráficas diferentes. 

B) Nas sequências destacadas nas palavras 

“concluí”, “especiais” e “criança”, há hiato, 

tritongo e ditongo, respectivamente. 

C) Em “só me restava”, não se justifica o uso 

da próclise, pois não há presença de palavra 

atrativa. 

D) Assim como o uso de aspas, o emprego do 

travessão representa mudança de 

interlocutor. 

E) Em “exercício” e “proximidade”, um mesmo 

fonema é representado pelo grafema “x”. 

Analisando o conteúdo temático do fragmento de 

texto a seguir – de autoria de Carlos Heitor Cony 

–, você identificará o gênero em que o texto se 

enquadra e, portanto, poderá preencher as 

lacunas do último período: “Quando Rubem 

Braga não tinha assunto, ele abria a janela e 

encontrava um. Quando não encontrava, dava no 

mesmo: ele abria a janela, olhava o mundo e 

comunicava que não havia assunto. Fazia isso 

com tanto engenho e arte que também dava no 

mesmo: estava ”. 

 

03 - Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas. 

A) o – conto – feito. 

B) o – artigo – feito. 

C) a – notícia – feita. 

D) a – crônica – feita. 

E) a – resenha – feita. 

 

04 - Assinale a alternativa em que NÃO HÁ 

ERRO de regência, incluindo casos de uso 

(presença ou ausência) do “acento” indicativo de 

crase. 

A) Em conformidade com orientações de 

especialistas, submetemos a Vossas 

Senhorias uma proposta que corrobora a 

proposta de estabelecimento de um número 

mínimo de pontos característicos no 

processo de identificação papiloscópica. 

B) Em conformidade à orientações de 

especialistas, submetemos à Vossas 

Senhorias uma proposta que corrobora com 

a proposta de estabelecimento de um 

número mínimo de pontos característicos no 

processo de identificação papiloscópica. 

C) Em conformidade a orientações de 

especialistas, submetemos a Vossas 

Senhorias uma proposta que corrobora com 

a proposta de estabelecimento de um 

número mínimo de pontos característicos no 

processo de identificação papiloscópica. 

D) Nossa proposta apresenta-se como uma 

refutação à sugestões recentes na literatura 

e em treinamentos de perícia papiloscópica 

que tendem ou tentam estabelecer um 

número mínimo de pontos característicos. 

E) Nossa proposta apresenta-se como uma 

refutação a sugestões recentes na literatura 

e em treinamentos de perícia papiloscópica 

que tendem ou tentam estabelecer um 

número mínimo de pontos característicos. 

 

05 - A alternativa correta quanto à 

concordância (verbal e nominal) é: 

A) “Quanto mais obscuro e sem detalhes forem 

as estruturas das cristas papilares, menor o 

poder individualizador que terá.” 

B) “Quanto mais obscuro e sem detalhes for as 

estruturas das cristas papilares, menor o 

poder individualizador que terá.” 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/4621682
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C) “Quanto mais obscuras e sem detalhes 

forem as estruturas das cristas papilares, 

menor o poder individualizador que terão.” 

D) “Quanto mais obscuras e sem detalhes 

forem as estruturas das cristas papilares, 

menor o poder individualizador que terá.” 

E) “Quanto mais obscuro e sem detalhes for as 

estruturas das cristas papilares, menor o 

poder individualizador que terão.” 

As questões de 06 a 10 referem-se ao seguinte 

texto: “O uso de biomassa como fonte de energia 

tem recebido muita atenção por se tratar de uma 

fonte de energia renovável, que reduz os danos 

ao ambiente quando produzida de forma 

sustentável. As fibras de biomassa mais 

utilizadas atualmente, no Brasil, para produção 

de biocombustíveis são a cana-de-açúcar e os 

óleos vegetais. O Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia de Energia e Ambiente mantém 

diversas linhas de pesquisa sobre aspectos da 

produção de combustíveis a partir de materiais 

vegetais e animais e de seu emprego nos 

veículos que circulam no país, contribuindo com 

os avanços científicos e tecnológicos necessários 

para   tornar   a   `energia   verde'   cada   vez   mais 

competitiva e valorizada.” 

(Fonte: GUARIEIRO, Lílian L. N.; TORRES, Ednildo A.; 

ANDRADE, Jailson B. de. Energia verde. Ciência hoje, n 

285, v. 48, p. 37, set. 2011. Grifos nossos) 

 

06 -   Sobre o emprego dos sinais de pontuação 

e suas funções no texto, é CORRETO afirmar 

que: 

A) o uso da vírgula antes de “que” (1º período) 

produz o pressuposto de que o conteúdo da 

oração “que reduz os danos ao ambiente” 

não se aplica a todas as fontes de energia 

renováveis. 

B) o uso da vírgula antes de “que” (1º período) 

produz o pressuposto de que a única fonte 

de energia renovável que reduz os danos ao 

ambiente é a biomassa. 

C) se, no 1º período, suprimirmos a vírgula 

antes de “que”, garantiremos o sentido de 

restrição que percorre o enunciado. 

D) o  uso  de  aspas  simples,  em  `energia  verde' 

(último período), indica que a expressão é 

um neologismo. 

E) o  uso  de  aspas  simples,  em  `energia  verde' 

(último período), indica o uso irônico da 

expressão. 

 

07 - A compreensão de um texto depende, 

dentre outros fatores, da identificação de 

relações sintático-semânticas entre as orações. 

Assinale a alternativa que apresenta a 

informação correta sobre significações ou 

sentidos produzidos no texto. 

A) A oração “quando produzida de forma 

sustentável” indica uma condição para que 

uma fonte de energia seja tratada como 

renovável. 

B) A oração “contribuindo com os avanços 

científicos e tecnológicos necessários” indica 

a consequência do fato expresso na oração 

anterior. 

C) A  oração  “para  tornar  a  ̀ energia  verde'  cada 

vez mais competitiva e valorizada” indica a 

finalidade de “contribuindo”. 

D)  A oração “por se tratar de uma fonte de 

energia renovável” indica a causa do 

processo expresso na oração seguinte. 

E) A oração “que circulam no país” tem sentido 

explicativo e generalizante. 

 

08 - Esta questão avalia conhecimentos sobre 

diferentes itens do conteúdo previsto para a 

prova. Assinale a alternativa correta. 

 
A) O pronome “seu” (3º período) retoma 

“materiais vegetais e animais”. 

B) Na palavra “cana-de-açúcar” (2º período), 

usou-se indevidamente o hífen. 

C) A palavra “biocombustíveis é formada por 

derivação parassintética. 

D) Os substantivos “emprego” e “avanço” são 

formados por derivação regressiva. 

E) As palavras “mais” (nas duas ocorrências) e 

“uso” foram empregadas, respectivamente, 

como pronome indefinido e verbo. 

 

09 -   Dentre as figuras de linguagem indicadas 

nas alternativas, qual delas pode aplicar-se à 

expressão “energia verde”? 

A) Comparação. 

B) Personificação 

C) Eufemismo. 

D) Pleonasmo. 

E) Metonímia. 

 

10 - A alternativa que traz informações 

corretas sobre perífrases verbais e/ou emprego 

de tempos verbais no texto é: 

A) a forma verbal “reduz” está no presente do 

indicativo e pode ser substituída pela 

perífrase “deve reduzir”, sem provocar 

alterações no sentido do enunciado. 

B) a forma verbal “mantém” está no presente 

do indicativo, com valor de “agora”, 

representando um fato simultâneo ao 

momento da escrita do texto. 

C) as formas verbais “são” e “circulam” podem 

ser substituídas, respectiva e corretamente, 

pelas perífrases “vem sendo” e “tem 

circulado”. 

D) a perífrase “tem recebido” pode ser 

substituída pela forma simples – “recebeu” 

– sem provocar alterações no sentido do 

enunciado. 

E) a perífrase “tem recebido” expressa um 

processo que se iniciou no passado e se 

estende até o presente, com efeito de 

frequência. 



Página 4 de 20  

 
 

11 - Assinale a alternativa que contenha 

corretamente softwares (utilitários) para 

compactação e descompactação de arquivos. 

A) WinRar e 7-Zip. 

B) WinZip e Word. 

C) Outlook e WinZip. 

D) PDFReader e Word. 

E) iZarc e Excel. 

12 - O Windows tornou-se um dos Sistemas 

Operacionais mais utilizados no mundo. Sabe-se 

ainda que dispõe de várias combinações de teclas 

de atalho. Assinale a alternativa correta para a 

ação que ocorre ao se pressionar + D. 

A) Abre o Gerenciador de Tarefas. 

B) Abre o navegador Edge. 

C) Fecha a janela do navegador Edge. 

D) Atualiza a janela ativa. 

E) Exibe e oculta a área de trabalho. 

13 - Sabemos que a utilização do Sistema 

Operacional Linux para servidores é bastante 

comum no Brasil, com o intuito de economizar 

com o licenciamento de software proprietário, 

como é o caso do Windows da Microsoft. Porém, 

a utilização em estações de trabalho e em 

computadores pessoais é maior por parte do 

sistema operacional da Microsoft, devido à 

familiaridade das pessoas com o Windows 7/8/10 

(lembrando que a Microsoft não oferece mais 

suporte para o Windows 7). Como hoje a maioria 

dos sistemas e aplicações são acessadas pelo 

navegador de internet, essa utilização independe 

do sistema operacional. Assinale a alternativa 

que contenha corretamente apenas navegadores 

de internet disponíveis no Windows. 

A) Internet Explorer e Iceweasel. 

B) Edge e Iceweasel. 

C) Iceweasel e Edge. 

D) Edge e Internet Explorer. 

E) Google Chrome (Chromium) e Iceweasel. 

14 - Quanto à manipulação de arquivos no 

Windows podemos mover um arquivo de um local 

para outro, qual sequência de comandos pode 

ser utilizada para tal procedimento? 

A) Ctrl + S; Ctrl + V. 

B) Crtl + X; Ctrl + V. 

C) Crtl + V; Ctrl + C. 

D) Ctrl + C. Ctrl + V. 

E) Ctrl + Shift + C; Ctrl + Shift + V. 

15 - Acerca da utilização de ferramentas de 

planilhas eletrônicas Microsoft Office Excel, ao 

executarmos os passos a seguir: 

- inserir o valor “1” na célula A1; 

- inserir o valor “2” na célula A2; 

- selecionar as células A1 e A2; 

- esperar o cursor no canto inferior direito da 

célula A2 formar um sinal de “+” 

- arrastar a alça de preenchimento   até a 

célula A20, 
 

qual será o valor da célula A20? 

A) 19. 

B) 20. 

C) 21. 

D) 22. 

E) 23. 

16 - Sobre os softwares utilitários de uso livre 

existentes, assinale a alternativa que contenha 

corretamente apenas clientes de e-mail gratuitos. 

A) Internet Explorer e Zimbra Desktop. 

B) Eudora e Thunderbird. 

C) Google Chrome (Chromium) e Thunderbird. 

D) Opera e Windows Live Mail. 

E) Winzip e Eudora. 

17 - Acerca da utilização de ferramentas de 

planilhas eletrônicas LibreOffice Calc, ao 

executarmos os passos a seguir: 

- inserir o valor “1” na célula a1; 

- inserir o valor “2” na célula a2; 

- selecionar as células a1 e a2; 

- esperar o cursor no canto inferior direito  da 

célula A2 formar um sinal de “+” 

- arrastar a alça de preenchimento   até a 

célula A20, 
 

o que acontecerá com a coluna A da célula A1 até 

a célula A20? 

A) Na coluna A, teremos uma sequência de 1 

até 18. 

B) Na coluna A, teremos uma sequência de 1 

até 19. 

C) Na coluna A, teremos uma sequência de 1 

até 20. 

D) Na coluna A, teremos uma sequência de 1 

até 21. 

E) Na coluna A, teremos uma sequência de 1 

até 22. 

18 - Acerca da utilização do explorador de 

arquivos do Sistema Operacional Windows 10 

(configurado para o idioma português do Brasil), 

analise as assertivas a seguir. 

I - Para abrirmos o Explorador de arquivos 

(Windows Explorer) através de teclas de 

atalhos, utilizamos as teclas + R. 

II - O OneDrive agora faz parte do explorador 

de arquivos, afinal é o sistema de 

armazenamento em nuvem presente 

nativamente no Explorador de arquivos do 

Windows 10. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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III - O Google Drive agora faz parte nativamente 

do explorador de arquivos e pode ser 

acessado com um clique simples no botão 

localizado na barra de tarefas da janela. 

IV - O explorador de arquivos permite a 

configuração do compartilhamento de uma 

pasta, clicando com o botão direito (do 

mouse) sobre a pasta (que desejamos 

compartilhar)  Propriedades  Aba 

Compartilhamento. 

 

Assinale a alternativa que contenha asassertivas 

corretas. 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e IV,apenas. 

D) I e III,apenas. 

E) II e IV,apenas. 

19 - Sobre a utilização do recurso de backup 

do sistema operacional Windows 10 (Configurado 

para o idioma português do Brasil), tal 

funcionalidade veio nativa no Windows 10, não 

sendo necessária a instalação do referido 

recurso. Diante disso, analise as assertivas a 

seguir. 

I - Para realizarmos uma cópia de segurança, 

pressionamos as teclas + I para abrir a 

tela de “Configurações”, depois clicamos em 

“Atualização e Segurança”. Abrirá uma nova 

tela e clicamos em “Backup”. Em seguida 

adicionamos uma unidade e escolhemos 

uma unidade externa ou local de rede para 

os backups. 

II - Para realizarmos uma cópia de segurança, 

clicamos na tecla           (Iniciar), depois 

clicamos em “Configurações”, depois 

clicamos em “Atualização e Segurança”. 

Abrirá uma nova tela e clicamos em 

“Backup”. Em seguida adicionamos uma 

unidade e escolhemos uma unidade externa 

ou local de rede para os backups. 

III - Para realizarmos uma cópia de segurança, 

pressionamos as teclas + E para abrir a 

tela de “Configurações”, depois clicamos em 

“Atualização e Segurança”. Abrirá uma nova 

tela e clicamos em “Backup”. Em seguida 

adicionamos uma unidade e escolhemos 

uma unidade externa ou local de rede para 

os backups. 

IV - Para realizarmos uma cópia de segurança, 

pressionamos as teclas + L para abrir a 

tela de “Configurações”, depois clicamos em 

“Atualização e Segurança”. Abrirá uma nova 

tela e clicamos em “Backup”. Em seguida 

adicionamos uma unidade e escolhemos 

uma unidade externa ou local de rede para 

os backups. 

Assinale a alternativa que contenha as assertivas 

corretas. 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) II e IV, apenas. 

20 - Os vários tipos de sistemas operacionais 

Linux, chamados de distribuições, utilizam 

diversos gerenciadores de arquivos e pastas, 

cada um com suas próprias características. Tais 

gerenciadores representam os “ambientes 

gráficos” do Linux, que tornam o Linux muito 

mais amigável e intuitivo, proporcionando uma 

certa familiaridade com o Windows. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente 

exemplos de gerenciadores (de ambientes 

gráficos) utilizados no Linux. 

A) Gnome, KDE e FreeBSD. 

B) Gnome, XFCE e Ubuntu. 

C) KDE, XFCE e CentOS. 

D) Gnome, KDE e XFCE. 

E) Gnome, KDE e Debian. 

21 - O mecanismo de busca é “um banco de 

dados que ajuda as pessoas a encontrar 

informações na internet de acordo com palavras 

ou termos digitados pelos usuários”. Tais 

mecanismo, vasculham a internet diariamente, 

armazenando todas as informações encontradas 

num banco de dados de forma organizada. 

Quando o usuário faz uma busca na internet, 

esse banco de dados é acessado e retorna com 

todas as informações relacionadas à palavra ou 

ao termo pesquisado. Sobre os principais 

buscadores (motores de buscas) utilizados na 

atualidade, analise as assertivas abaixo. 

I - O Microsoft Bing e o Yahoo são mecanismos 

de busca on-line, mais utilizado que o 

Google. 

II - O Google é o motor de busca padrão 

utilizado no navegador, Edge presente no 

Windows 10. 

III - O Microsoft Bing é o motor de busca padrão 

utilizado no navegador Edge, presente no 

Windows 10. 

IV - O Google é o mecanismo de busca on-line 

mais utilizado, e um de seus principais 

concorrente é o Microsoft Bing. 

 

Assinale a alternativa que contenha as assertivas 

corretas: 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) II e IV, apenas. 
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22 - O termo é utilizado para se referir a uma 

grande categoria de software que tem o objetivo 

de monitorar atividades de um sistema e enviar 

as informações coletadas para terceiros. Existem 

softwares dessa natureza que são projetados 

para monitorar os hábitos do usuário durante a 

navegação na internet, direcionando as 

propagandas que serão apresentadas a esse 

usuário no futuro. Porém esse tipo de programa, 

também é utilizado de forma dissimulada, não 

autorizada e maliciosa. Essa é a definição de: 

A) spam. 

B) botnet. 

C) phishing. 

D) spyware. 

E) shareware. 

23 - Com o advento da pandemia da Covid 19, 

muitas empresas adotaram o home office, ou 

seja, o trabalho remoto, o que as obrigou a 

utilizar a transferência de arquivos pela internet 

e outras medidas. Acerca da transferência de 

arquivos pela internet, ainda hoje utilizamos um 

protocolo que surgiu em 1971 para a 

transferência de arquivos. Além desse protocolo, 

os administradores de sistemas fazem uso de um 

protocolo mais seguro para acessar remotamente 

os servidores Linux, e que também pode ser 

usado para transferência de arquivos pela 

internet. Assinale a alternativa que contenha, 

respectivamente, os protocolos citados acima. 

A) FTP e Perl. 

B) PHP e SSh. 

C) ICMP e SSh. 

D) FTP e SSh. 

E) PHP e Pyton. 

24 - Para facilitar a organização e a 

identificação de arquivos, os arquivos são 

compostos por duas partes: nome e extensão. 

Assinale a alternativa correta sobre extensões de 

arquivos no Windows 10. 

A) .avi: arquivos de imagem. 

B) .wma: arquivos de áudio. 

C) .sys: arquivos de página Web. 

D) .psd: arquivos baseados em Xml. 

E) .csv: arquivos do Adobe Photoshop. 

25 - Considere o editor de texto LibreOffice 

Writer na versão 6.0.7.3 (configuração padrão e 

idioma pt-BR). Qual o atalho para aplicar a 

formatação de sublinhado duplo? 

A) Ctrl + u. 

B) Ctrl + Shift + p. 

C) Ctrl + d. 

D) Ctrl + seta para a esquerda. 

E) Ctrl + s. 

 

 
 

26 -    Dada    a    proposição    p:    Para    todo 

(x - 1, x e x+1) com x pertencendo ao conjunto 

dos números inteiros positivos, pelo menos um 

desses elementos é Múltiplo de 3, assinale a 

alternativa que contempla corretamente a 

proposição ~p. 

A) Existe pelo menos uma sequência (x, x+1 e 

x+2) com x pertencendo ao conjunto dos 

números inteiros positivos, na qual não há 

múltiplos de 3. 

B) Para todas as sequências (x, x+1 e x+2) 

com x pertencendo ao conjunto dos 

números inteiros positivos, não há múltiplos 

de 3. 

C) Existe pelo menos uma sequência (x, x+2 e 

x+3) com x pertencendo ao conjunto dos 

números inteiros positivos, na qual não há 

múltiplos de 3. 

D) Para qualquer que seja a sequência 

numérica, com x pertencendo ao conjunto 

dos números inteiros positivos, há múltiplos 

de 3. 

E) Existe pelo menos uma sequência (x-1, x+1 

e x+2) com x pertencendo ao conjunto dos 

números inteiros positivos, na qual não há 

múltiplos de 3. 

27 - Em   uma   sequência   finita   iniciada   em 

(a ,  a ,  a , a ,  a ,  a ,  ..., a , a ,  a ), seus 

A) Sua  lei  de   formação   é   dada   por: 

an = n3 – n +1, e os três últimos termos 

destacados, a12, que é um múltiplo de 3; 

a13, que é um múltiplo de 5; e a14, que é 

múltiplo de 3, e possuem os respectivos 

valores (1.717, 2.185, 2.731). 

B) Sua  lei  de   formação   é   dada   por: 

an = 2n2 – n +1 e os três últimos termos 

destacados, a12, que é um múltiplo de 3; a13 

que é um múltiplo de 2; e a14, que é um 

número primo, e possuem os respectivos 

valores (277, 326, 379). 

C) Sua  lei  de   formação   é   dada   por: 

an = 2n3 – n +1, e os três últimos termos 

destacados, a12, que é um múltiplo de 5; a13, 

que é um múltiplo de 2; e a14, que é 

múltiplo de 3 e 5, ao mesmo tempo, 

possuem os respectivos valores (3.445, 

4.382, 5.475). 

D) Sua  lei  de   formação   é   dada   por: 

an = n3 + n +1, e os três últimos termos 

destacados, a12, que é um número primo; 

a13; que é um múltiplo de 3; e a14 que é um 

número ímpar primo, e possuem os 

respectivos valores (1.741, 2.211, 2.759). 

E) Sua  lei  de   formação   é   dada   por: 

an = 2n3 +1, e os três últimos termos 

destacados, a12, que é um múltiplo de 4; a13, 

que é um múltiplo de 3; e a14, que é um 
0 1 2 3 4 5 12 13 14 número ímpar primo, e possuem os 

respectivos valores calculados são (1, 2, 15, 52, 

125, 246, ... a12, a13, a14). Assinale a alternativa 

correta sobre a sequência. 

respectivos valores (3.456, 4.395, 5.489). 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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28 - Considere as proposições: 

𝑎 
p: 

𝑏 
(com 𝑎 ∈ Æ, 𝑏 ∈ Æ *) mdc (a, b) = 1, 

irredutível. 
 

 

q: √2 é um número irracional. 

 

𝑎 

𝑏   
é 

mês de registro? E qual a porcentagem de 

turistas que visitou somente o Rio Sucuri nesse 

determinado mês? 

A) 538 turistas, e aproximadamente 20% dos 

turistas visitaram somente o Rio Sucuri. 

B) 538 turistas, e aproximadamente 13% dos 

Analisando as proposições compostas: I) p v q; 

II) p  q; III) p  q; IV) p  q; e V) p  q, 

podemos concluir que os valores lógicos das 

respectivas proposições destacadas são: 

A) Falso, falso, verdadeiro, falso e falso. 

B) Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro, 

verdadeiro e falso. 

C) Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e 

verdadeiro. 

D) Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro, falso e 

verdadeiro. 
E) Falso, falso, falso, verdadeiro e falso. 

29 - Diocrezas é uma anciã que atuou como 

professora de Matemática por muitos anos em 

Campo Grande – MS. Como algumas vezes lhe 

faltou a memória, ela escreveu dicas para 

lembrar sua senha do cartão do banco (os dígitos 

são todos distintos, e vão da esquerda para a 

direita). Confira as dicas e veja a figura abaixo, 

na qual são colocados os dígitos da senha: 

1º Vogal do meu nome. 

2º Número primo do intervalo [0, 9]. 

3º Uma letra do meu nome. 

4º Um número quadrado perfeito do intervalo 

[0, 9]. 

5º Uma letra do nosso alfabeto. 

6º Um algarismo do intervalo [1, 9]. 
 

      

Assinale quantas são as possibilidades para 

formar a senha da professora Diocrezas: 

A) 64 512 possibilidades diferentes. 

B) 82 944 Possibilidades diferentes. 

C) 93 312 possibilidades diferentes. 

D) 116 640 possibilidades diferentes. 

E) 126 360 possibilidades diferentes. 

 

30 - Bonito é a principal cidade do Parque 

Nacional da Serra da Bodoquena. Sua principal 

atividade econômica é o turismo. Entre várias 

atrações, destacam-se a tradicional flutuação no 

Rio Sucuri, o Aquário Natural e o rapel no Abismo 

Anhumas. Uma das tradicionais empresas de 

turismo da cidade registrou o número de 

visitantes das mencionadas atrações em um mês 

no ano de 2019. Os registros foram os que 

seguem: visitaram o Rio Sucuri 311 pessoas, o 

Aquário Natural 320 pessoas, e 325 pessoas 

visitaram o Abismo Anhumas. Sabendo que 

visitaram o Rio Sucuri e o Abismo Anhumas 161 

pessoas, o Abismo Anhumas e o Aquário Natural 

177 pessoas, o Rio Sucuri e o Aquário Natural 

150 pessoas e, ainda, visitaram as três atrações 
70 pessoas, qual o número de turistas naquele 

turistas visitaram somente o Rio Sucuri. 

C) 1514 turistas, e aproximadamente 24% dos 

turistas visitaram somente o Rio Sucuri. 

D) 1514 turistas, e aproximadamente 20% dos 

turistas visitaram somente o Rio Sucuri. 

E) 757 turistas, e aproximadamente 30% dos 

turistas visitaram somente o Rio Sucuri. 

31 - Pedro estava estudando Lógica e seus 

conectivos ao mesmo tempo e que analisava 

várias formas e elementos geométricos. 

Observando os conectivos/quantificadores lógicos 

e as propriedades geométricas, Pedro, 

corretamente, observou que: 

A) todo triângulo isósceles é equilátero; todo 

paralelogramo é retângulo, e todo retângulo 

é paralelogramo; existe pelo menos um 

quadrado que não seja paralelogramo; em 

todo quadrado as diagonais são congruentes 

e se encontram no centro da circunferência 

inscrita a esse quadrado. 

B) existe pelo menos um triângulo equilátero 

que seja isósceles; todos os retângulos são 

quadrados, e todos os quadrados são 

paralelogramos; em todo quadrado, as 

diagonais são congruentes e encontram-se 

no centro da circunferência que circunscreve 

esse quadrado. 

C) se todo quadrado é paralelogramo, então 

todo paralelogramo é retângulo; existe pelo 

menos um triângulo isósceles que seja 

escaleno ou equilátero; em todo triângulo 

retângulo,  valem  as  ternas  pitagóricas 

(a2 = b2 + c2). 

D) todo triângulo isósceles é obtusângulo ou 

acutângulo, logo, todo triângulo retângulo é 

escaleno; existe pelo menos um 

paralelogramo que não seja retângulo e 

algum retângulo que não seja quadrado. 

E) todo triângulo equilátero é também 

isósceles; todo quadrado é retângulo, e todo 

retângulo é paralelogramo; em todo 

quadrado as diagonais são congruentes e 

encontram-se no centro da circunferência 

que circunscreve ou está inscrita a esse 

quadrado. 

32 - Em uma caixa, foram depositadas 500 

bolas idênticas e numeradas de 1 a 500. Qual a 

probabilidade de, ao ser sorteada aleatoriamente 

uma dessas bolas, o número que esteja impresso 

na bola seja diferente de um múltiplo de 7 e 9, 

simultaneamente? 

A) Menos de 1%. 

B) Entre 1% e 5%. 

C) Entre 20% e 50%. 

D) Entre 75% e 90% 

E) Entre 90% e 99% 
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33 - Numa tarde de domingo Thay e Cris 

estavam se divertindo com um jogo de tabuleiro. 

O jogo consistia no lançamento de dois sólidos 

geométricos, sendo um cubo (hexaedro regular 

com 6 faces quadradas) e um dodecaedro regular 

(12 faces pentagonais regulares), numerados de 

1 à respectiva quantidade de faces. Ao lançar os 

sólidos, Thay disse: Se a soma das faces 

voltadas para cima for um número quadrado 

perfeito, eu vencerei o jogo! Cris então 

respondeu: Ok, porém se a soma das faces 

voltadas para cima for um número primo, quem 

vencerá sou eu. Analisando o exposto, assinale a 

alternativa correta. 

A) A Probabilidade de Thay vencer o jogo é 

10% menor do que a de Cris. 

B) A probabilidade de Cris vencer o jogo é 

exatamente 100% maior do que de Thay 

vencer. 

C) Como é um jogo de tabuleiro, Thay e Cris 

terão a mesma chance de vencer, o que é o 

ideal. 

D) Thay possui a probabilidade de vencer o 

jogo de aproximadamente 16,6%, enquanto 

Cris possui probabilidade de 37,5% de 

vencer o jogo. 

E) A diferença entre as probabilidades de Thay 

ser a vencedora em relação à Cris é de 

aproximadamente 21% e a probabilidade de 

nenhuma acertar o resultado da soma das 

faces é de mais de 50%. 

 

34 - Analise a sequência de   polígonos 

regulares F.1, F.2 e F.3 abaixo. Sabendo que 

Eucrides completou a sequência, desenhando 

polígonos regulares até chegar no polígono 

regular com o menor número de lados possíveis, 

pode-se concluir que o maior e o menor valor, 

que serão encontrados em cada um dos vértices 

dos polígonos na sequência desenhada por 

Eucrides, estão corretamente assinalados em: 

 

 
 

 
35 - A correta construção da tabela verdade da 

corretamente assinalada em: 

 
 

 
A) 

 

 
 

A) F.4 (36 e 46656); F.5 (25 e 3125); 

F.6 (16 e 1024); F.7 (27 e 243).   

B) F.4 (6 e 7776); F.5 (5 e 3125); 

F.6 (16 e 1024); F.7 (27 e 243).   

C) F.4 (1 e 46656); F.5 (25 e 3125); 

F.6 (64 e 1024); F.7 (27 e 729).   

D) F.4 (6 e 7776); F.5 (25 e 15125); 

F.6 (64 e 4048); F.7 (1 e 27). 

E) F.4 (1 e 7776); F.5 (5 e 3125); F.6 

(16 e 1024); F.7 (27 e 243). 

proposição: p  [(p   p)  (q   q)] está 

 

 

 

 

 

 

B) 

p q p q p   p q   q (p   p)  (q   q) p  [(p   p)  (q   q)] 

V V F F F F V V 

V F F V F F V V 

F V V F V F F V 

F F V V V F F V 

 

P q p q p   p q   q (p   p)  (q   q) p  [(p   p)  (q   q)] 

V V F F F F V V 

V F F V F F F F 
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F V V F V F F V 

F F V V V F F V 

 
 
 

 

C) 

 
 
 
 
 
 
 

 
D) 

 
 
 
 
 
 
 

 
E) 

 
 
 
 
 
 

 

36 -   Tício, um jovem muito estudioso, alcança 

seu objetivo de entrar na universidade com 

apenas 17 (dezessete) anos. Na festa de 

recepção dos calouros, um mês antes de 

completar 18 (dezoito) anos, o jovem 

universitário comparece ao evento, oportunidade 

em que encontra com seu antigo desafeto, 

Mévio. Durante o evento, Tício, munido com uma 

faca, desfere diversos golpes em Mévio, que é 

encaminhado ao hospital para atendimento 

médico. Após três meses de internação, Mévio 

acaba falecendo em razão dos golpes de faca 

desferidos por Tício. Diante dessa situação, a 

Delegacia de Polícia Civil instaurou Auto de 

Apuração de Ato Infracional para apurar os fatos 

praticados por Tício. 

Sobre a aplicação da lei penal no tempo é correto 

afirmar: 

A) no que tange ao tempo do crime, o Código 

Penal brasileiro considera como praticado o 

crime no momento do seu resultado. 

B) segundo a teoria da atividade, o crime é 

praticado no momento do seu resultado, 

independente do momento da ação ou 

omissão. 

C) Segundo o art. 4º do Código Penal 

brasileiro, considera-se praticado o crime no 

momento da ação ou omissão, ainda que 

outro seja o momento do resultado. 

D) sobre a lei penal no tempo, o direito penal 

pátrio adotou a teria mista, segundo a qual 

considera-se praticado o crime tanto no 

momento da conduta quanto do resultado. 

E) a teoria do resultado considera praticado o 

crime no momento da conduta (ação ou 

omissão). 

 

37 - São causas de extinção da punibilidade 

previstas no art. 107 do Código Penal Brasileiro, 

EXCETO: 

A) a   retroatividade de lei, que não mais 

considera o fato como criminoso. 

B) a prescrição, decadência ou perempção. 

C) a retratação do agente, nos casos em que a 

lei a admite. 

D) o cumprimento das condições impostas para 

a suspensão condicional da pena. 

E) a renúncia do direito de queixa ou pelo 

perdão aceito, nos crimes de ação privada. 

 

38 -   Lindolfo é investigador de polícia judiciária 

da Polícia Civil de MS, lotado na Delegacia de 

Polícia Civil de Três Lagoas. Após iniciar suas 

atividades na unidade policial, aproveitando que 

se encontrava sozinho na sala da escrivã 

Cremilda, Lindolfo abre o armário de objetos 

P q p q p   p q   q (p   p)  (q   q) p  [(p   p)  (q   q)] 

V V F F V F V V 

V F F V F F V V 

F V V F V F F F 

F F V V F F F F 

 

p q p q p   p q   q (p   p)  (q   q) p  [(p   p)  (q   q)] 

V V F F V V V F 

V F F V V V V F 

F V V F F V F F 

F F V V F V F F 

 

p q p q p   p q   q (p   p)  (q   q) p  [(p   q)  (q   p)] 

V V F F F F V V 

V F F V F F V V 

F V V F V F F V 

F F V V V V F F 

 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
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apreendidos e subtrai um aparelho celular 

apreendido pela Polícia Civil durante uma 

investigação criminal. 

Com base nas informações expostas, assinale a 

alternativa correta. 

A) A conduta de Lindolfo se amolda ao crime 

de concussão, previsto no art. 316 do 

Código Penal brasileiro. 

B) A conduta de Lindolfo se amolda ao crime 

de peculato, previsto no art. 312, §1º do 

Código Penal brasileiro. 

C) A conduta de Lindolfo se amolda ao crime 

de corrupção passiva, previsto no art. 317 

do Código Penal brasileiro. 

D) Lindolfo não se enquadra no conceito de 

funcionário público descrito no art. 327 do 

Código Penal brasileiro. 

E) A conduta de Lindolfo se amolda ao crime 

de prevaricação, previsto no art. 319 do 

Código Penal brasileiro. 

 

39 - Sobre a extraterritorialidade, assinale a 

alternativa correta. 

A) A extraterritorialidade consiste na aplicação 

da lei penal brasileira aos crimes cometidos 

fora do Brasil. 

B) Aos crimes praticados, no estrangeiro, 

contra a vida ou a liberdade do Presidente 

da República, somente se aplicará a lei 

brasileira se o fato for punível também no 

país onde foi praticado. 

C) Ficam sujeitos à lei brasileira, 

independentemente de qualquer condição, 

os crimes cometidos no estrangeiro que, por 

tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a 

reprimir. 

D) Ficam sujeitos à lei brasileira, 

independentemente de qualquer condição, 

os crimes praticados no estrangeiro contra o 

patrimônio do Presidente da República. 

E) O crime de genocídio, praticado no 

estrangeiro, quando o agente for brasileiro 

ou domiciliado no Brasil, somente se 

aplicará à lei brasileira se o fato for punível 

também no país onde foi praticado. 

 

40 - São considerados hediondos, de acordo 

com a Lei 8.072/90 e suas alterações: 

A) homicídio simples (art. 121, caput do 

Código Penal brasileiro). 

B) favorecimento da prostituição ou de outra 

forma de exploração sexual de criança ou 

adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, 

caput, e §§ 1º e 2º). 

C) furto qualificado com destruição ou 

rompimento de obstáculo à subtração da 

coisa (art. 155, §4º, I do Código Penal 

brasileiro). 

D) infanticídio (art. 123 do Código Penal 

brasileiro). 

E) roubo simples (art. 157, caput do Código 

Penal brasileiro). 

41 - Sobre a Lei no 13.869/19 (Abuso de 

autoridade), analise as proposições a seguir. 

I - Reputa-se agente público somente aquele 

que exerce de forma permanente, ainda 

que por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função em órgão ou entidade 

abrangidos pela lei 13.869/19. 

II - As responsabilidades civil e administrativa 

são independentes da criminal, não se 

podendo mais questionar sobre a existência 

ou a autoria do fato quando essas questões 

tenham sido decididas no juízo criminal. 

III - Segundo a Lei 13.869/19, é considerada 

crime a conduta de prestar informação falsa 

sobre procedimento judicial, policial, fiscal 

ou administrativo, com o fim de prejudicar 

interesse de investigado. 

IV - Nos termos do art. 8º da Lei 13.869/19, as 

penas restritivas de direitos substitutivas 

das privativas de liberdade podem ser 

aplicadas apenas de forma autônoma a 

outras penas previstas no mesmo diploma 

legal. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas II e IV, estão corretas 

B) Apenas I e II, estão corretas. 

C) Apenas II e III, estão corretas. 

D) Apenas III e IV, estão corretas. 

E) Apenas IV e I, estão corretas. 

 

42 - Sobre a Lei 11.343/06 assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) É punida com pena de reclusão de 5 (cinco) 

a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa a conduta de importar, exportar, 

remeter, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, fornecer, ter em 

depósito, transportar, trazer consigo ou 

guardar, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, matéria-

prima, insumo ou produto químico destinado 

à preparação de drogas. 

B) O indiciado ou acusado que colaborar 

voluntariamente com a investigação policial 

e o processo criminal na identificação dos 

demais co-autores ou partícipes do crime e 

na recuperação total ou parcial do produto 

do crime, no caso de condenação, terá pena 

reduzida de um terço a dois terços. 

C) É isento de pena o agente que, em razão da 

dependência, ou sob o efeito, proveniente 

de caso fortuito ou força maior, de droga, 

era, ao tempo da ação ou da omissão, 

qualquer que tenha sido a infração penal 

praticada, inteiramente incapaz de entender 

o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 

de acordo com esse entendimento. 
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D) Na apuração dos crimes previstos na Lei 

11.343/06, o inquérito policial será 

concluído no prazo de 10 (dez) dias, 

independentemente do indiciado encontrar- 

se solto ou preso. 

E) A destruição das drogas apreendidas sem a 

ocorrência de prisão em flagrante será feita, 

por incineração, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados da data da 

apreensão, guardando-se amostra 

necessária à realização do laudo definitivo. 

 

43 - Sobre a Lei no 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha), analise as assertivas a seguir. 

I - A lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) 

apresenta como formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras, a violência física, a violência moral, 

a violência sexual, a violência psicológica e 

a violência patrimonial. 

II - Nos termos da Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha), considera-se violência física 

qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

III - Nos termos da Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha), considera-se patrimonial qualquer 

conduta que ofenda sua integridade ou sua 

saúde corporal. 

IV - Nos termos da Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha), considera-se violência patrimonial 

qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de 

seus objetos, instrumentos de trabalho, 

documentos pessoais, bens, valores e 

direitos ou recursos econômicos, incluindo 

os destinados a satisfazer suas 

necessidades. 

V - Segundo o art. 24-A da Lei 11.340/06, é 

crime a conduta de descumprir decisão 

judicial que defere medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei 11.340/06 (Lei 

Maria da Penha). 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I e II, estão corretas. 

B) Apenas I e III, estão corretas. 

C) Apenas I, II e IV, estão corretas. 

D) Apenas I, III e V, estão corretas. 

E) Apenas I, IV e V, estão corretas. 

 

44 - Plínio, pacato morador do Município de 

Dourados-MS, estava em uma balada na cidade 

de Ponta Porã-MS a quando foi agredido 

injustamente por um conhecido lutador de artes 

marciais, chamado Talles. Imediatamente, Plínio, 

visando revidar as agressões perpetradas por 

Talles, apoderou-se de um pedaço de madeira, 

que estava jogado próximo a sua mesa, e 

agrediu Talles, visando a repelir as agressões que 

estava sofrendo. 

Com base no texto acima apresentado, é correto 

afirmar: 

A) Plínio praticou o crime em estado de 

necessidade, causa de exclusão da ilicitude. 

B) Plínio praticou o crime em exercício regular 

de direito, causa de exclusão da 

culpabilidade. 

C) Plínio praticou o crime em legítima defesa, 

causa de exclusão da culpabilidade. 

D) Plínio praticou o crime em legítima defesa, 

causa de exclusão da ilicitude. 

E) Plínio praticou o crime em estrito 

cumprimento de dever legal, causa de 

exclusão da ilicitude. 

 

45 - Segundo o art 1º do Código Penal 

brasileiro, não há crime sem lei anterior que o 

defina. Não há pena sem prévia cominação legal. 

A referida norma se refere diretamente ao: 

A) princípio da individualização da pena. 

B) princípio da reserva legal ou estrita 

legalidade. 
C) princípio da alteridade. 

D) princípio da lesividade ou ofensividade. 

E) princípio da adequação social. 

 
 

 
 

46 - Sobre as disposições do Código de 

Processo Penal, assinale a alternativa correta. 

A) Nos crimes de ação privada, a autoridade 

policial poderá instaurar inquérito policial, 

independente do requerimento de quem 

tenha qualidade para intentá-la. 

B) Logo que tiver conhecimento da prática da 

infração penal, a autoridade policial não 

deverá colher informações sobre a 

existência de filhos indicada pela pessoa 

presa. 

C) O inquérito policial, nos crimes em que a 

ação penal pública depender de 

representação, poderá sem ela ser iniciado. 

D) Qualquer pessoa do povo que tiver 

conhecimento da existência de infração 

penal em que caiba ação pública poderá, 

verbalmente ou por escrito, comunicá-la à 

autoridade policial, e esta, verificada a 

procedência das informações, mandará 

instaurar inquérito. 

E) Para verificar a possibilidade de haver a 

infração sido praticada de determinado 

modo, a autoridade policial poderá proceder 

à reprodução simulada dos fatos, ainda que 

esta contrarie a moralidade ou a ordem 

pública. 

 

47 - Sobre o Inquérito Policial e suas 

disposições do Código de Processo Penal, 

assinale a alternativa correta. 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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A) Os instrumentos do crime, bem como os 

objetos que interessarem à prova, 

permanecerão na Delegacia de Polícia e não 

acompanharão os autos do inquérito. 

B) Depois de ordenado o arquivamento do 

inquérito pela autoridade judiciária, por falta 

de base para a denúncia, a autoridade 

policial poderá proceder a novas pesquisas, 

se de outras provas tiver notícia. 

C) Apenas o ofendido ou seu representante 

legal poderão requerer diligências à 

autoridade policial. 

D) O Ministério Público poderá requerer a 

devolução do inquérito à autoridade policial, 

para novas diligências, ainda que 

desnecessárias ao oferecimento da 

denúncia. 

E) A autoridade policial, caso considere não 

haver elementos informativos indicativos de 

infração penal, arquivará os autos de 

inquérito policial. 

 

48 -   Considerando a sistemática adotada pelo 

art. 28-A do Código de Processo Penal, 

introduzida pela Lei n. 13.964/19 (Pacote 

Anticrime), que tratou do negócio jurídico de 

natureza extrajudicial denominado acordo de não-

persecução penal, assinale a alternativa correta. 

A) Será cabível em casos envolvendo a prática 

de infração penal com violência ou grave 

ameaça, dentre outros requisitos. 

B) Será cabível, ainda que o investigado não 

confesse formal e circunstanciadamente a 

prática de infração penal, dentre outros 

requisitos. 

C) Será cabível quando o investigado tiver 

confessado formal e circunstancialmente a 

prática de infração penal sem violência ou 

grave ameaça e com pena mínima inferior a 

4 (quatro) anos, dentre outros requisitos. 

D) Não há necessidade de audiência realizada 

pelo juiz para a homologação do acordo de 

não-persecução penal. 

E) O acordo de não-persecução penal será 

formalizado por escrito e será firmado pelo 

Delegado de Polícia, pelo investigado e por 

seu defensor. 

 

49 - Acerca da ação penal pública 

condicionada, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O direito de representação poderá ser 

exercido somente pessoalmente. 

B) Salvo disposição em contrário, o ofendido, 

ou seu representante legal, decairá no 

direito de representação se não o exercer 

dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado 

do dia em que vier a saber quem é o autor 

do crime. 

C) A representação conterá todas as 

informações que possam servir à apuração 

do fato e da autoria. 

D) A representação será irretratável, depois de 

oferecida a denúncia. 

E) Oferecida ou reduzida a termo a 

representação, a autoridade policial 

procederá ao inquérito policial, ou, não 

sendo competente, remetê-lo-á à 

autoridade que o for. 

 

50 - Augusto, 55 anos, domiciliado em 

Dourados/MS, em 28/05/2021, encontra um 

anúncio de venda de um Smartphone, pelo valor 

de R$1.000,00 (mil reais), em determinado site 

de compra e vendas e, no mesmo dia, após 

negociar com Cleiton, vendedor, domiciliado em 

Sidrolândia/MS, efetua-lhe o pagamento, 

mediante depósito bancário, cujo beneficiário é 

Jorge, titular de conta corrente de agência 

situada no município de Campo Grande/MS. 

Ocorre que, no dia 31/05/2021, Augusto tomou 

conhecimento de que teria sido vítima de 

estelionato e, nesse mesmo dia, noticiou os fatos 

à autoridade policial de Dourados, local de seu 

domicílio, com a respectiva representação. Nessa 

hipótese, em caso de eventual ação penal, 

assinale a alternativa correta, de acordo com as 

recentes alterações do Código de Processo Penal. 

A) A autoridade judicial do município de Campo 

Grande/MS é que terá competência para 

apuração, pelo fato de ser do local de 

obtenção do benefício econômico (depósito 

bancário). 

B) A autoridade judicial do município de 

Dourados/MS é que terá competência para 

apuração, em razão de ser a do local de 

domicílio da vítima. 

C) A autoridade judicial do município de 

Sidrolândia/MS terá competência para 

apuração, haja vista ser a do domicílio do 

vendedor. 

D) As autoridades judiciais dos municípios de 

Dourados/MS ou Campo Grande/MS são 

competentes para o processamento, fixando-

se em qualquer dela pela prevenção. 

E) As autoridades judiciais dos municípios de 

Sidrolândia/MS ou de Campo Grande/MS 

são competentes para o processamento, 

fixando-se em qualquer delas pela 

prevenção. 

51 -    Conforme a doutrina de Renato Brasileiro 

de Lima, “A cadeia de custódia visa assegurar a 

idoneidade dos objetos e bens apreendidos, de 

modo a evitar qualquer tipo de dúvida quanto à 

sua origem e caminho percorrido durante a 

investigação criminal e o subsequente processo 

criminal”. 

(DE LIMA, R. B. Manual de Processo Penal. 9. ed. ver., 

ampl.e atual Salvador/: Editora Juspodvm, 2021. p. 
609). 

 

Acerca da cadeia de custódia e recentes 

alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019 

(Pacote Anticrime) no Código de Processo Penal, 

assinale a alternativa correta. 
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A) O início da cadeia de custódia dá-se 

somente com a preservação do local de 

crime. 

B) Vestígio é todo objeto ou material bruto, 

apenas visível e constatado, que se 

relaciona à infração penal. 

C) A coleta dos vestígios deverá ser realizada 

obrigatoriamente por perito oficial. 

D) É permitida a entrada em locais isolados, 

bem como a remoção de quaisquer vestígios 

de locais de crime, antes da liberação por 

parte do perito responsável, sendo tipificada 

como fraude processual a sua realização. 

E) O recipiente para acondicionamento do 

vestígio será determinado pela natureza do 

material, e todos os recipientes deverão ser 

selados com lacres, com numeração 

individualizada, de forma a garantir a 

inviolabilidade e a idoneidade do vestígio 

durante o transporte. 

 

52 - Pablo, 26 anos, em 07/11/2021, por volta 

das 23h10min, ingressa no pátio do Detran do 

município de Deodápolis/MS, pulando o muro de 

2(dois) metros de altura e, do seu interior, 

subtrai uma motocicleta Honda CG 125, 1995, de 

cor azul, que é retirada pelo portão lateral, que 

teve seu cadeado quebrado. No local havia 

monitoramento por câmeras de segurança e, 

ainda, um vigia noturno, que logo percebeu que 

o agente saía com a motocicleta. Ele acionou a 

Polícia Militar, que logrou êxito em localizar o 

indivíduo empurrando a motocicleta a duas 

quadras do local. Pablo foi o conduzido em 

flagrante para a Delegacia de Polícia. 

 

Com base no narrado, assinale a alternativa 

correta, considerando as disposições do Código 

de Processo Penal quanto à realização de exame 

de corpo de delito. 

A) O exame de corpo de delito apenas poderá 

ser realizado durante o dia, em razão de 

expressa vedação de se realizar durante o 

período noturno. 

B) Em razão da presença de testemunhas 

oculares e de sistema de monitoramento por 

câmeras, é dispensável o exame de corpo 

de delito de arrombamento, ainda que os 

vestígios não tenham desaparecido. 

C) Ainda que cometidos com destruição ou 

rompimento de obstáculo à subtração da 

coisa ou por meio de escalada, os peritos 

irão descrever apenas os vestígios, 

dispensando-se a indicação de quais 

instrumentos, por que meios e em que 

época presumem ter sido o fato praticado. 

D) O exame de corpo de delito e outras perícias 

serão realizadas por perito oficial, portador 

de diploma de curso superior. 

E) A confissão do acusado poderá suprir o 

exame de corpo de delito. 

53 - Sobre a prisão em flagrante e suas 

disposições do Código de Processo Penal e 

doutrina majoritária, assinale a alternativa 

correta. 

A) Considera-se em flagrante delito, dentre 

outros quesitos, quem é encontrado, logo 

depois, com instrumentos, armas, objetos 

ou papéis que façam presumir ser ele autor 

da infração. 

B) A prisão de qualquer pessoa e o local onde 

se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente, tão 

somente. 

C) Entende-se em flagrante delito a situação do 

agente encontrado, bem depois, com 

instrumentos, armas, objetos ou papéis que 

façam presumir ser ele autor da infração. 

D) Qualquer do povo e as autoridades policiais 

e seus agentes deverão prender quem quer 

que seja encontrado em flagrante delito. 

E) Quando o acusado se recusar a assinar, não 

souber ou não puder fazê-lo, não será 

possível a lavratura do auto de prisão em 

flagrante, colocando-se o agente em 

liberdade 

 

54 - Acerca da prisão preventiva e suas 

modificações introduzidas no Código de Processo 

Penal, assinale a alternativa correta. 

A) É dispensada demonstração de perigo 

gerada pelo estado de liberdade do 

imputado para ser decretada a prisão 

preventiva. 

B) Em qualquer fase da investigação policial, é 

cabível a decretação da prisão preventiva de 

ofício pelo juiz. 

C) A decisão que decretar, substituir ou 

denegar a prisão preventiva será sempre 

motivada e fundamentada. 

D) O juiz não poderá, de ofício, revogar a 

prisão preventiva. 

E) Decretada a prisão preventiva, deverá ser 

ela revisada a cada 60 (sessenta) dias. 

 

55 - Conforme a Lei 7.960/89, posteriores 

modificações (Prisão Temporária) e doutrina 

majoritária, assinale a alternativa correta. 

A) Não admite prisão temporária quanto aos 

crimes previstos na Lei de Terrorismo (Lei 

13.260/16). 

B) É cabível prisão temporária somente em 

face da representação da autoridade 

policial. 

C) A prisão temporária terá duração pelo prazo 

improrrogável de 5 (cinco) dias. 

D) É cabível a decretação de prisão temporária 

em relação a qualquer crime, desde que 

concretamente demonstrado0 0pelo juiz. 

E) Na hipótese de representação da autoridade 

policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o 

Ministério Público. 



Página 14 de 20  

 
 

56 - De acordo com a literalidade da 

Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, 

está INCORRETA a seguinte proposição: 

A) o cargo de diretor-geral da polícia civil é de 

livre escolha, nomeação e exoneração do 

governador do estado. 

B) a polícia civil é uma instituição permanente. 

C) lei complementar disporá sobre a 

investidura dos policiais civis. 

D) o conselho superior da polícia civil terá sua 

composição, competência e funcionamento 

definidos por lei. 

E) a Polícia Civil não tem competência para 

apurar as infrações penais militares. 

 

57 - NÃO é princípio que rege as relações 

internacionais da República Federativa do Brasil: 

A) a soberania. 

B) a independência nacional. 

C) a prevalência dos direitos humanos. 

D) a não-intervenção. 

E) a igualdade entre os Estados. 

 

58 - NÃO é direito social previsto na 

Constituição Federal: 

A) o lazer. 

B) a previdência. 

C) a moradia. 

D) a proteção à maternidade. 

E) o acesso gratuito à internet. 

59 - De acordo com o art. 144 da Constituição 

Federal, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Os municípios poderão constituir guardas 

municipais. 

B) As polícias penais estaduais são órgãos de 

segurança pública. 

C) Às Polícias Militares, cabem as funções de 

polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública. 

D) A Polícia Rodoviária Federal destina-se ao 

patrulhamento ostensivo das ferrovias 

federais. 

E) A Polícia Federal exerce, com exclusividade, 

as funções de polícia judiciária da União. 

 

60 - Segundo a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, é: 

A) constitucional norma da Constituição 

Estadual que estabeleça a isonomia de 

vencimentos entre os membros das Polícias 

Civil e Militar. 

B) constitucional norma da Constituição 

Estadual que preveja a paridade 

remuneratória entre os Delegados de Polícia 

de classe inicial e os Promotores de Justiça 

de primeira entrância. 

C) constitucional norma estadual que preveja 

concessão de adicional de final de carreira a 

policiais civis. 

D) taxativo o rol de órgãos de segurança 

pública previsto no art. 144, da CF. 

E) constitucional que os policiais civis podem 

promover greve. 

 
 

 
 

61 - Maria, dirigente de um órgão público, 

decide autorizar a mudança do cargo efetivo de 

Paulo, servidor público e seu amigo íntimo, 

justificando que se tratava do reconhecimento à 

atuação eficiente dele no exercício das 

atribuições funcionais. Ela transferiu Paulo do 

cargo administrativo de nível médio, no qual ele 

tomou posse em decorrência de aprovação em 

concurso público, para um cargo técnico que 

exige a formação no curso superior recentemente 

concluído por ele. À luz dos princípios que regem 

a Administração Pública, é correto afirmar que: 

A) Maria agiu de acordo com o princípio da 

eficiência, valorizando um servidor que trás 

resultados positivos no exercício das 

atribuições funcionais. 

B) Maria agiu conforme o princípio da 

legalidade, que a autoriza a fazer tudo 

aquilo que a lei não proíba. 

C) Maria agiu de forma contrária aos princípios 

que regem a Administração Pública, 

principalmente os princípios da legalidade, 

da impessoalidade e da moralidade. 

D) Maria contrariou o princípio da legalidade, 

mas atendeu ao princípio da eficiência ao 

decidir valorizar a eficiência de Paulo, não 

havendo motivo para a invalidação da 

decisão. 

E) Maria agiu de acordo com o princípio da 

supremacia do interesse público, que deve 

prevalecer em detrimento aos demais 

princípios que regem a Administração 

Pública. 

62 - Qual alternativa menciona corretamente 

um ato administrativo ordinatório? 

A) Decreto. 

B) Alvará. 

C) Parecer. 

D) Contrato. 

E) Ordem de serviço. 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
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63 - Em relação aos cargos e ás funções 

públicas, é correto afirmar que: 

A) os ocupantes de cargos em comissão podem 

desempenhar atividades essenciais e 

finalísticas dos entes públicos, em 

substituição a servidores efetivos. 

B) a exoneração de cargo em comissão deve 

sempre ser motivada, de forma escrita. 

C) A Constituição Federal estabelece que o 

acesso ao cargo público deve ser 

exclusivamente por aprovação em concurso 

público de provas ou provas e títulos. 

D) a destituição do cargo em comissão 

pressupõe a prática de infração disciplinar. 

E) as funções de confiança são de livre 

designação e podem ser preenchidas por 

servidores efetivos ou comissionados. 

64 - No que se refere ao regime disciplinar, é 

correto afirmar que: 

A) os ocupantes de cargos em comissão não 

estão sujeitos às penalidades 

administrativas previstas no estatuto dos 

servidores públicos. 

B) o princípio da oficialidade não é aplicável ao 

regime disciplinar, em razão da 

discricionariedade da decisão de instauração 

e de prosseguimento do processo 

administrativo disciplinar. 

C) no processo administrativo disciplinar vigem 

os princípios da verdade formal e do estrito 

formalismo dos atos processuais. 

D) a decisão que impõe deveres ou sanções, 

proferida no âmbito do processo disciplinar, 

está dispensada de motivação. 

E) no processo administrativo disciplinar é 

vedada a imposição de obrigações, 

restrições e sanções em medidas superiores 

às que forem estritamente necessárias. 

65 - Em relação à Responsabilidade Civil do 

Estado, assinale a alternativa correta. 

A) Em ação regressiva promovida pelo Estado, 

o servidor público será responsabilizado, 

desde que comprovada a sua culpa ou dolo. 

B) A responsabilidade civil do estado é 

subjetiva em relação à obrigação de reparar 

os danos causados a terceiros. 

C) A ação de indenização por danos causados 

pelo Estado é imprescritível, de forma a 

evitar o locupletamento indevido da 

Administração Pública. 

D) A responsabilidade do servidor público por 

danos causados a terceiros ou ao erário 

sempre será objetiva. 

E) O servidor público não poderá ser 

responsabilizado por danos causados a 

terceiros quando do exercício das 

atribuições funcionais do cargo. 
 

 
 

66 - Sobre o desdobramento operacional das 

unidades e as funções de confiança que 

compõem a estrutura da Coordenadoria-Geral de 

Perícias de acordo com o Decreto 12.107, de 24 

de maio de 2006, assinale a alternativa correta. 

A) A Coordenadoria-Geral de Perícias, para 

desempenho de suas competências, possui 

a seguinte estrutura básica: Delegado- 

Geral, Instituto Criminal, Coordenadoria de 

Identificação e Diretoria de Medicina Legal 

B) A Coordenadoria-Geral de Perícias, unidade 

operacional da Polícia Civil do Estado, ficará 

vinculada diretamente à Secretaria de 

Estado de Justiça e Segurança Pública, com 

a finalidade de coordenar, dirigir, controlar e 

supervisionar as atividades de perícia oficial 

forense, essenciais ao cumprimento de sua 

função constitucional, entre outras 

competências. 

C) O referido Decreto colide com os ditames 

previstos na Lei Complementar 114, de 19 

de dezembro de 2005, causando o efeito de 

nulidade absoluta nessa Lei Complementar. 

D) O Coordenador-Geral Adjunto de Perícias 

atuará, em substituição ao Delegado-Geral, 

na execução das competências da 

Coordenadoria-Geral de Perícias e de 

supervisão das atividades de seus 

Institutos. 

E) O único instituto independente do 

Coordenador-Geral de Perícias é o Instituto 

de Identificação, que se encontra 

diretamente subordinado ao Conselho 

Regional de Peritos Legais. 

67 -   Ainda sobre o Decreto 12.107, de 24 de 

maio de 2006, e a caracterização da estrutura 

básica da Coordenadoria-Geral de Perícias, 

assinale a alternativa correta. 

A) Ao Instituto de Medicina Legal, 

indiretamente subordinado ao Coordenador- 

Geral de Perícias, compete, entre outras 

atribuições, realizar, com exclusividade, 

perícias na área de criminalística 

necessárias aos esclarecimentos dos 

inquéritos policiais, termos circunstanciados 

de ocorrências e outros procedimentos 

policiais, judiciais e administrativos e 

expedir os respectivos laudos, pareceres 

técnicos e outros documentos oficiais. 

B) O Departamento de Unidades Regionais, 

dirigido exclusivamente por Perito 

Papiloscopista de carreira possui por 

competência a distribuição, a manutenção e 

a confecção de todos os Registros Gerais 

dos cidadãos do Estado. 

C) Ao Departamento de Apoio Operacional, 

diretamente subordinado ao gabinete do 

Secretário de Segurança Pública do Estado, 

compete a organização e a condução das 

condições de trabalho e de execução das 

perícias em todas as Unidades Regionais. 

LEGISLAÇÃO POLÍCIAL CIVIL 
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D) Ao Instituto de Identificação, diretamente 

subordinado à Coordenadoria-Geral de 

Perícias, compete, entre outras atividades, 

coordenar, controlar, orientar e executar, 

com exclusividade, as periciais na área de 

papiloscopia e identificação civil e criminal 

no Estado, controlar, implementar e 

centralizar as atividades de identificação 

civil e criminal, promover pesquisas e 

estudos de atividades científicas no campo 

da identificação civil, criminal e 

papiloscópica, fornecer elementos e provas 

científicas no curso de investigação policial e 

judiciária, relacionadas às especialidades 

periciais na área de papiloscopia e 

identificação civil e criminal. 

E) As unidades operacionais e de apoio da 

Coordenadoria-Geral de Perícias são 

classificadas de acordo com a conveniência 

do serviço, não sendo necessária a 

determinação de níveis hierárquicos ou de 

relevância social nos municípios sede com 

mais de cinquenta mil habitantes. 

68 - O Decreto 12.107, de 24 de maio de 

2006, prevê, ainda, descrição das funções de 

confiança e as disposições finais e transitórias 

que irão compor a estrutura organizacional da 

Coordenadoria-Geral de Perícias. Assinale a 

alternativa correta que corresponde a esse 

entendimento. 

A) As funções de confiança das unidades 

classificadas como de nível especial serão 

exercidas por ocupantes de cargos na classe 

especial ou, em caso excepcional, justificado 

pela impossibilidade em virtude de ausência, 

desistência ou impedimento de ordem 

técnica ou administrativa à de classe 

imediatamente inferior. 

B) As funções de confiança das demais 

unidades da Coordenadoria-Geral de 

Perícias serão exercidas por integrantes da 

carreira Perito Oficial Forense ou Perito 

Papiloscopista, sem a necessidade de se 

respeitar a hierarquia das classes, somente 

sendo especificada a área de sua 

competência e conhecimento especializado. 

C) Os integrantes das carreiras que integram a 

Coordenadoria-Geral de Perícias poderão 

exercer sua função em qualquer Unidade da 

Federação diversa daquela na qual foi 

lotado, salvo por determinação legal 

expressa do Coordenador-Geral de Perícias, 

ouvido o dirigente do Instituto ao qual o 

servidor mantém subordinação, comprovado 

o impedimento desse servidor frente à 

necessidade de serviço e por período não 

superior a 20 (vinte) dias, vedada a 

prorrogação. 

D) Durante o curso de formação ou capacitação 

na área da perícia oficial, a Academia de 

Polícia Civil não poderá convocar integrantes 

das carreiras da Coordenadoria-Geral de 

Perícias para ministrar aulas, tendo em vista 

o conflito de interesse jurídicos entre os 

servidores. 

E) Esse decreto trouxe a alteração na qual o 

Coordenador-Geral de Perícias será 

nomeado para o período de até 12 (doze) 

anos à frente do Órgão, sendo permitida 

uma recondução, por ato do Governador do 

Estado. 

 

69 - A Lei Complementar 114, de 19 de 

dezembro de 2005, refere-se à lei que rege a 

estrutura orgânica da Polícia Civil, à qual se 

encontra subordinada a Coordenadoria-Geral de 

Perícias e seus servidores. Assinale a alternativa 

correta sobre essa organização institucional. 

A) As funções do Policial Civil estão submetidas 

aos seguintes preceitos: preservar a ordem, 

repelindo a violência e fazendo observar as 

leis; respeitar a pessoa humana, garantindo 

a integridade física e moral da população; e 

principalmente realizar o policiamento 

ostensivo, com previsão de imposição de 

multas aos infratores de trânsito. 

B) Incumbem à Polícia Civil, instituição 

permanente do Poder Público Estadual, 

essencial à defesa do Estado e do povo, com 

exclusividade as funções de polícia 

judiciária, com o objetivo de investigação e 

apuração, no território naciona,l das 

infrações penais e militares próprias, 

cabendo-lhe ainda a preservação da ordem 

e da segurança pública, da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio 

C) A Polícia Civil, instituição essencial à função 

jurisdicional da Justiça, exerce 

privativamente as atividades de 

criminalística, identificação, Medicina e 

Odontologia Legal, cabendo-lhe o 

cumprimento de suas funções institucionais. 

D) A Polícia Civil e a Coordenadoria-Geral de 

Polícia serão dirigidas por pessoa 

competente alheia às instituições e que 

tenha formação acadêmica em Direito 

Administrativo e Social, com autonomia 

operacional, sendo-lhe assegurada a 

participação na gestão administrativa, 

orçamentária e financeira para cumprimento 

de sua missão institucional. 

E) O ciclo completo da investigação policial 

inicia-se com a denúncia do ofendido a 

partir do conhecimento da notícia de 

infração penal, por quaisquer meios, e se 

desdobra pela articulação desordenada, 

dentre outros aspectos, dos atos notariais e 

afetos à formalização das provas em 

inquérito policial ou outro instrumento legal, 

dos atos operativos de minimização dos 

efeitos do delito do e gerenciamento de 

crise dele decorrente, da pesquisa técnico- 

científica sobre a autoria e a conduta 

criminal, das atividades de criminalística, 

identificação, Medicina e Odontologia Legal 

e encerra-se com o exaurimento das 

possibilidade investigativas contextualizadas 

no respectivo procedimento. 
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70 - Assinale a alternativa correta sobre a 

estrutura orgânica da Polícia Civil. 

A) A Polícia Civil exercerá suas funções e suas 

competências por meio dos órgãos de 

deliberação coletiva de direção superiores, 

os quais se seguem: o Conselho Superior da 

Polícia Civil, a Delegacia-Geral da Polícia 

Civil e a Coordenadoria-Geral de Perícias. As 

estruturas operativas, o desdobramento dos 

órgãos e as vinculações funcionais das 

unidades operacionais que os compõem 

serão estabelecidas em ato do Governador 

do Estado, por proposta do Secretário de 

Estado de Justiça e Segurança Pública. 

Todos os órgãos descritos nesse artigo 

vinculam-se diretamente à Secretaria de 

Estado de Justiça e Segurança Pública 

B) As funções de direção, gerência, chefia ou 

assessoramento dos órgãos e da unidades 

operacionais da Polícia Civil são privativos 

de membros das carreiras nomeados por 

indicação do Governador, provenientes de 

qualquer outra Secretaria de Governo, em 

efetivo exercício ou não. 

C) O Conselho Superior da Polícia Civil, órgão 

colegiado de natureza consultiva e 

deliberativa, tem por finalidade a ouvidoria 

externa a partir das declarações da 

população, velando pela obediência aos 

princípios institucionais, ao cumprimento de 

suas funções institucionais e à execução de 

suas competências, dando ensejo e 

consequente ação penal contra os 

servidores que cometam infrações 

administrativas. 

D) A Coordenadoria-Geral de Perícias será 

dirigida pelo Coordenador-Geral de Perícias, 

Delegado de Polícia ou Promotor de Justiça, 

nomeado pelo Governador, escolhido entre 

os membros da primeira classe, em efetivo 

exercício no Estado. 

E) Por se tratar de órgão Público, o 

Coordenador-Geral de Perícias será 

empossado pelo Governador do Estado e 

entrará em exercício após sessão solene, 

perante o Conselho Superior da Polícia Civil, 

havendo a transmissão do cargo pelo 

antecessor, por um mandato eletivo 

ininterrupto de 8 (oito) anos, não 

coincidentes com a posse de outro 

Governador de Estado. 

 

71 - Sobre o regime jurídico e a Corregedoria- 

Geral da Polícia Civil com previsão na Lei 

Complementar 114, de 19 de dezembro de 2005, 

bem como sobre o alcance do Decreto 13.502, de 

23 de outubro de 2012, e suas repercussões na 

Constituição Estadual, assinale a alternativa 

correta. 

A) A Corregedoria-Geral da Polícia Civil, com 

circunscrição em todas as unidades da 

Polícia Civil, tem por finalidade atuar na 

defesa dos direitos e dos interesses 

individuais e coletivos e promover medidas 

para a correção de erros de e abusos das 

autoridades e agentes policiais, apurando a 

responsabilidade funcional, cabendo-lhe, em 

especial, a apuração somente dos crimes 

funcionais cometidos pelos integrantes da 

Coordenadoria-Geral de Perícias. 

B) As categorias funcionais da Polícia Civil são 

classificadas como típicas de Estado e de 

natureza eminentemente técnico- 

especializada, submetendo os ocupantes dos 

seus cargos a condições especiais de 

trabalho celetista regidas exclusivamente 

pelo Decreto Lei 5.452 de 1 de maio de 

1943, a Consolidação das Leis do Trabalho. 

C) A observância dos níveis hierárquicos na 

designação para funções de chefia ou de 

direção não é obrigatória, podendo todos os 

servidores, independe de nível, se 

candidatarem ao pleito de escolha da Chefia 

administrativa. 

D) Os servidores policiais se habilitam para 

uma carga horária de 36 (trinta e seis) 

horas semanais, com descanso remunerado 

e sem possiblidade de realizar plantões ou 

disponibilidade de chamamento a qualquer 

tempo. 

E) A estrutura hierárquica constitui valor moral 

e técnico-administrativo que funciona como 

instrumento de controle e de eficácia dos 

atos operacionais e, subsidiariamente, é 

indutora da convivência profissional na 

diversidade de níveis, carreiras, cargos e 

funções que compõem a Polícia Civil, com a 

finalidade de assegurar a disciplina, a ética 

e o desenvolvimento do espírito de mútua 

cooperação, em ambiente de estima, 

confiança e respeito recíproco. 

 

72 - Sobre a previsão da Lei Complementar 

114, de 19 de dezembro de 2005, no que tange 

aos processos de ingresso na carreira, 

readaptação, reintegração, frequência e 

remoção, assinale a alternativa correta. 

A) O ingresso e a nomeação na carreira policial 

se procede mediante processo seletivo 

simplificado, sem necessidade de 

comprovação anterior nos cursos 

acadêmicos de formação superior previstos 

no edital do concurso. 

B) O Policial Civil que for exonerado dos 

quadros da Polícia Civil antes de concluído o 

estágio probatório deverá ressarcir o Estado 

pelas despesas decorrentes do curso de 

formação, cujos valores serão calculados e 

apurados pela Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública 

proporcionalmente ao tempo mínimo em 

que o policial deveria permanecer na 

carreira. 

C) O ocupante de cargo de carreira da Polícia 

Civil nomeado e empossado permanecerá 

em estágio probatório por 3 (três) anos, 

contados da data da realização de sua 

primeira prova no certame, como condição 

para aquisição da estabilidade. 
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D) O servidor em estágio probatório será 

lotado, obrigatoriamente, em unidade de 

classe especial ou, se Delegado de Polícia ou 

Perito Papiloscopista, também em unidade 

que tenha atividade de plantão. 

E) O Policial Civil em estágio probatório poderá 

ser colocado à disposição de outros órgãos 

ou entidades, a qualquer tempo, podendo 

exercer cargo em comissão e ser removido 

com mudança de localidade, exceto no 

âmbito da circunscrição da delegacia 

regional onde estiver lotado ou dos demais 

departamentos, em concorrência com outro 

servidor de classe especial em estágio 

probatório. 

 

73 - Assinale a alternativa correta sobre o 

regime peculiar de trabalho do servidor Policial 

Civil, suas condições para promoções e 

afastamento. 

A) A promoção nas carreiras da Polícia Civil 

consiste na movimentação para a classe 

imediatamente superior, dentro do 

respectivo cargo, pelos critérios de 

merecimento e de cumprimento de 

interstício mínimo na classe, observados 

alguns requisitos, tais como: contar, no 

mínimo, com 8.000 (oito mil) dias de efetivo 

exercício na classe em que o Policial Civil 

estiver posicionado; contar com, pelo 

menos, 70% (setenta por cento) de média 

das pontuações obtidas nas avaliações de 

desempenho; e ter concluído, com 

aproveitamento, o curso de 

aperfeiçoamento exigido. 

B) Promoção se entende pelo reconhecimento 

público de ato de bravura que o servidor 

tenha realizado em favor dos cidadãos, ato 

este gratuito, de ação voluntária e que não 

gera reincidência de gratificação. 

C) Por se tratar de função com prerrogativas 

especiais previstas em lei, a frequência dos 

membros da Polícia Civil ao serviço não é 

obrigatória, sendo necessário apenas o 

cumprimento de horários preestabelecidos 

de 20 (vinte) horas semanais. 

D) Os membros da Polícia Civil não necessitam 

residir obrigatoriamente na cidade ou no 

Estado de lotação e exercício. 

E) O desenvolvimento funcional dos 

integrantes das carreiras da Polícia Civil terá 

como objetivo incentivar e promover o 

aperfeiçoamento e a capacitação profissional 

dos Policiais Civis, orientado por prévias 

diretrizes, buscando identidade entre o 

potencial profissional do Policial Civil e o 

nível de desempenho esperado, 

recompensando a competência profissional 

demonstrada no exercício da função policial, 

tendo como referência o desempenho, as 

responsabilidades e a complexidade das 

atribuições, oferecendo assim condições 

para o seu desenvolvimento profissional. 

74 -   Aos 23 dias do mês de outubro de 2012, 

com a publicação do Decreto 13.502, foi 

instituído, na Coordenadoria-Geral de Perícias, a 

Coordenadoria de Apuração de Procedimentos, 

Orientação e Correição (CAPOC). Sobre a 

previsão dessa Coordenadoria assinale a 

alternativa correta. 

A) A CAPOC não possui condão disciplinar. 

Suas tratativas administrativas se limitam 

apenas a acompanhar eventuais correições 

e diligências realizadas por Órgãos de 

controle externo, tais como o Ministério 

Público. 

B) Com o advento do Decreto 13.502/2012, o 

acompanhamento das atividades periciais e 

de identificação, visando ao cumprimento da 

legislação, passou a ser de exclusividade da 

Corregedoria-Geral da Polícia Civil. 

C) É competência da CAPOC inspecionar os 

atos procedimentais da Coordenadoria-Geral 

de Perícias, em face das infrações 

disciplinares praticadas por seus servidores, 

conhecendo as requisições e as solicitações 

dos órgãos e das entidades de controle 

externo. 

D) Não é de competência da CAPOC proceder à 

instauração de sindicância administrativa 

disciplinar, de auto de investigação 

preliminar ou de outro procedimento 

apuratório relativo às infrações 

administrativas atribuídas a servidores da 

Coordenadoria-Geral de Perícias. Todos 

esses procedimentos são diretamente 

conduzidos pela Corregedoria-Geral da 

Polícia Civil do Estado. 

E) A competência da CAPOC frente à 

Corregedoria-Geral da Polícia Civil não 

possui concorrência, sendo exclusiva da 

CAPOC a condução de procedimentos 

administrativos em desfavor a outros 

servidores estranhos à Coordenadoria-Geral 

de Perícias. 

 

75 - No ano de 2014, o Diário Oficial 8.674 do 

Estado de Mato Grosso do Sul insere em sua 

primeira e segunda páginas a publicação do 

Decreto 13.962, de 13 de maio, no qual ficam 

instituídas as Unidades Regionais de Perícia e de 

Identificação (URPI's), cuja função se substancia 

em alcançar cidades do interior do Estado, 

levando as Unidades de perícia ao alcance das 

populações distantes da Capital do Estado. Sobre 

esse Decreto, assinale a alternativa correta. 

A) A partir de 2014, as Unidades Regionais de 

Identificação e Perícia passaram a se tornar 

independentes dos Departamentos da 

Capital, tornando-se polos dotados de 

autonomia e que não mais respondem 

hierarquicamente ao Coordenador-Geral de 

Perícias. 

B) Da apreciação do referido Decreto, constata-

se que somente duas Unidades Regionais de 

Identificação e Perícia foram 
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criadas, uma na região norte e outra no 

extremo leste do Estado. 

C) Do conhecimento do Decreto 13.962/2014, 

pode-se constatar que todos os 79 (setenta 

e nove) municípios do Estado passaram a 

contar com Unidades Regionais de 

Identificação e Perícia. 

D) As Unidades Regionais de Perícia e de 

Identificação serão compostas pelos Núcleos 

Regionais de Criminalística, de Medicina 

Legal, de Laboratório e de Identificação, 

bem como pelos Postos de Identificação 

instituídos nos municípios da região, que 

serão ativados por ato do Coordenador- 

Geral de Perícias, por conveniência e 

necessidade, observada a existência de 

infraestrutura e de pessoal. 

E) Esse Decreto prevê em seu bojo a 

autonomia das Unidades do interior do 

Estado, tornando essas Unidades 

independentes de qualquer vinculação com 

o Departamento responsável pelas unidades 

regionais. 

 

76 - Sobre os direitos financeiros, licenças e 

afastamentos dos servidores Policiais Civis, 

assinale a alternativa correta. 

A) Os integrantes das carreiras da Polícia Civil 

serão remunerados por subsídio, com 

fundamento no parágrafo 9° do artigo 144, 

combinado com o parágrafo 4º do artigo 39 

da Constituição Federal, e seus valores 

serão estabelecidos considerando a 

importância, a natureza, o risco de vida, a 

complexidade das atribuições e o grau de 

responsabilidade das funções exercidas. Os 

subsídios corresponderão ao escalonamento 

das carreiras em classes, segundo a 

hierarquia das funções que as compõem, e 

desdobrados em seis níveis, indicadores da 

experiência profissional acumulada no 

exercício dessas funções. 

B) O Policial Civil em nenhuma hipótese 

perderá o subsídio, mesmo faltante por mais 

de 30 (trinta) dias sem justificativa. 

C) O servidor da Polícia Civil designado para 

estudo ou aperfeiçoamento, com ônus para 

os cofres públicos, ficará obrigado a prestar 

serviços pelo menos por mais 12 (doze) 

anos ou a indenizar em dobro o Estado das 

despesas de custeio na manutenção e no 

aperfeiçoamento, em conformidade com o 

disposto em regulamento administrativo. 

D) Não é permitido o afastamento do servidor a 

qualquer tempo, mesmo suportado por 

atestado médico, devendo o ele repor esses 

dias em horário diverso do seu horário de 

trabalho regular. 

E) Aos integrantes da carreira policial, por seu 

excepcional regime de trabalho, não será 

permitido o afastamento por mais de 15 

(quinze) dias para tratamento médico, 

gestação, acidente em serviço e mandato 

classista. 

77 - Assinale a alternativa correta que versa 

sobre os deveres do Policial Civil, face à luz da 

Lei Complementar 114, de 19 de dezembro de 

2005. 

A) São deveres do Policial Civil divulgar, para 

conhecimento da imprensa e da população 

em geral, as normas, os segredos e as 

rotinas policiais. 

B) São deveres do Policial Civil portar, 

obrigatoriamente, a carteira de identificação 

policial, distintivo, sua arma de forma 

ostensiva, com munição de reserva, e 

algema, a qualquer tempo, zelando pela 

guarda e pela conservação de todos os 

equipamentos e o objetos recebidos em 

razão do exercício da função. 

C) São deveres do policial civil ausentar-se do 

município de lotação em horário de serviço 

para provimento de desejo pessoal 

utilizando-se do erário para satisfazer sua 

vontade. 

D) São deveres do Policial Civil receber seu 

justo salário todo início de mês, priorizando 

a qualidade do serviço privado em 

detrimento do serviço público. 

E) São deveres do Policial Civil ter 

irrepreensível conduta profissional, 

pugnando pelo prestígio do serviço do 

Policial Civil e velando pela dignidade de 

suas funções. 

 

78 -    Sobre as responsabilidades 

administrativas previstas na Lei Complementar 

114, de 19 de dezembro de 2005 e da aplicação 

das penas disciplinares, assinale a alternativa 

correta. 

A) A responsabilidade penal não alcança as 

infrações imputadas ao Policial Civil nesta 

qualidade. 

B) Não são admitidas causas de exclusão de 

ilicitude ou isenção de pena, as previstas no 

Código Civil Brasileiro, após trânsito em 

julgado da sentença criminal. 

C) A responsabilidade civil decorre do 

procedimento comissivo ou omissivo, doloso 

ou culposo, que importe em prejuízo. 

D) Compete somente ao Promotor de Justiça 

ingressar, com comunicado ao respectivo 

superior hierárquico, as faltas disciplinares 

praticadas por servidores que lhes estejam 

vinculados funcionalmente. 

E) São penas disciplinares previstas na Lei 

Complementar 114, de 19 de dezembro de 

2005: demissão, punição, reverberação, 

regressão, suspensão e demissão. 



Página 20 de 20  

79 - Sobre os processos administrativos e suas 

ritualísticas, assinale a alternativa correta. 

A) A pena de repreensão será sempre aplicada 

oralmente, e em público, e deverá constar 

de forma vexatória no assentamento 

individual do servidor Policial Civil, 

destinando-se às faltas, que não 

constituindo expressamente objeto de 

qualquer outra sanção, consideradas de 

natureza leve. 

B) A conversão da pena de suspensão em 

multa será na proporção de cinquenta por 

cento por dia de subsídio, obrigando-se, 

nesse caso, o Policial Civil a permanecer em 

serviço. 

C) A pena de repreensão superior a 120 (cento 

e vinte) dias ou a de demissão será aplicada 

mediante auto de investigação preliminar ou 

sindicância administrativa disciplinar, 

quando se caracterizar crime contra os 

costumes ou contra o patrimônio e que, por 

sua natureza e sua configuração, sejam 

considerados como infames, tais como: 

tráfico ilícito e uso indevido de substância 

entorpecente, ou que determinem 

dependência física ou psíquica, de modo a 

incompatibilizar o servidor Policial Civil para 

o exercício da função ou cargo. 

D) São competentes para imposição de pena 

disciplinar o Governador, privativamente, 

nos casos de suspensão e de repreensão 

verbal de Policial, e o Secretário de Justiça e 

Segurança Pública, em todos os casos, 

ressalvada a competência do Governador. 

E) Não existe prescrição nas transgressões 

disciplinares previstas na Lei Complementar 

114 de, 19 de dezembro de 2005. 

80 - Assinale a alternativa correta sobre as 

transgressões disciplinares previstas na Lei 

Complementar 114, de 19 de dezembro de 2005. 

A) Ao Policial Civil é defeso apresentar-se ao 

serviço em seu veículo particular, sem 

portar sua arma e distintivo e trajando 

bermudas ou camisetas estampadas, fora 

do padrão operacional. 

B) É permitido ao Policial Civil deixar de 

concluir, nos prazos legais ou 

regulamentares, inquéritos policiais, 

sindicâncias, atos ou processos 

administrativos, ordens de serviços, laudos 

periciais, mesmo sem justa justificativa. 

C) Ao Policial Civil é defeso divulgar ou 

propiciar a divulgação, por meio da 

imprensa falada, escrita ou televisada, sem 

autorização da autoridade competente, 

notícias ou fatos de caráter Policial ou 

relativos aos policiais civis. 

D) Ao policial Civil é permitido exercer, nas 

horas de folga, qualquer outro cargo, função 

ou emprego, para complementar sua renda 

mensal. 

E) Considerando o contexto da vida privada do 

policial, é permito a este manter relações de 

amizade ou exibir-se em público, 

habitualmente, com pessoas de má 

reputação e condenadas por crime em que o 

servidor antes tenha participado da 

investigação. 


