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• 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 -- 

Texto CG1A1-I 

  Na ótica da saúde pública, pode-se conceituar a política de 
redução de danos como um conjunto de estratégias que visam 
minimizar os danos causados pelo uso de diferentes drogas, sem 
necessariamente exigir a abstinência de seu uso. Vale dizer, 
enquanto não for possível ou desejável a abstinência, outros 
agravos à saúde podem ser evitados, como, por exemplo, as 
doenças infectocontagiosas transmissíveis por via sanguínea, tais 
quais as hepatites e HIV/AIDS. 
  Na concepção da política de redução de danos, tem-se 
como pressuposto o fator histórico-cultural do uso de 
psicotrópicos — uma vez que o uso dessas substâncias é parte 
indissociável da própria história da humanidade, a pretensão de 
um mundo livre de drogas não passa de uma quimera. Dentro 
dessa perspectiva, contemplam-se ações voltadas para as drogas 
lícitas e ilícitas, e suas intervenções não são de natureza 
estritamente públicas, delas participando, também, organizações 
não governamentais e necessariamente, com especial ênfase, o 
próprio cidadão que usa drogas. 

 Maurides de Melo Ribeiro. Drogas e redução de danos.  
São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 45-46 (com adaptações). 

Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do 
texto CG1A1-I, julgue os itens a seguir. 
1 A política de redução de danos objetiva moderar o consumo 

de drogas lícitas e ilícitas. 
2 O destaque dado à atuação dos próprios usuários de drogas 

durante as intervenções é uma característica das ações da 
política de redução de danos. 

3 É uma premissa da política de redução de danos considerar 
como inconcebível um mundo sem drogas. 

4 No segmento “pode-se conceituar” (primeiro período do 
primeiro parágrafo), a colocação do pronome “se” em ênclise 
ao verbo “conceituar” — escrevendo-se pode conceituar-se 
— prejudicaria a correção gramatical e alteraria os sentidos 
originais do texto. 

5 A expressão “Vale dizer” enfatiza a informação apresentada 
no segundo período do primeiro parágrafo. 

6 A substituição da forma verbal “visam” (primeiro período do 
primeiro parágrafo) por visa manteria a correção gramatical 
do texto. 

7 A oração “enquanto não for possível ou desejável a 
abstinência” (segundo período do primeiro parágrafo) 
expressa uma vontade, haja vista o emprego do modo 
subjuntivo em “for”. 

8 No último período do segundo parágrafo, o termo “ações 
voltadas para as drogas lícitas e ilícitas” constitui o sujeito da 
forma verbal “contemplam”. 

9 Seria gramaticalmente correto inserir uma vírgula logo após 
“tem-se” (primeiro período do segundo parágrafo). 

10 A palavra “quimera”, empregada no final do primeiro 
período do segundo parágrafo, significa o mesmo que tolice, 
bobeira. 

Texto CG1A1-II 

  Amado nos levou com um grupo para descansarmos na 
fazenda de um amigo. Esta confirmava as descrições que eu lera 
no livro de Freyre: embaixo, as habitações de trabalhadores, a 
moenda, onde se mói a cana, uma capela ao longe; na colina, uma 
casa. O amigo de Amado e sua família estavam ausentes; tive 
uma primeira amostra da hospitalidade brasileira: todo mundo 
achava normal instalar-se na varanda e pedir que servissem 
bebidas. Amado encheu meu copo de suco de caju 
amarelo-pálido: ele pensava, como eu, que se conhece um país 
em grande parte pela boca. A seu pedido, amigos nos convidaram 
para comer o prato mais típico do Nordeste: a feijoada. 
  Eu lera no livro de Freyre que as moças do Nordeste 
casavam-se outrora aos treze anos. Um professor me apresentou 
sua filha, muito bonita, muito pintada, olhos de brasa: 
quatorze anos. Nunca encontrei adolescentes: eram crianças ou 
mulheres feitas. Estas, no entanto, fanavam-se com menos 
rapidez do que suas antepassadas; aos vinte e seis e vinte e 
quatro anos, respectivamente, Lucia e Cristina irradiavam 
juventude. A despeito dos costumes patriarcais do Nordeste, elas 
tinham liberdades; Lucia lecionava, e Cristina, desde a morte do 
pai, dirigia, nos arredores de Recife, um hotel de luxo pertencente 
à família; ambas faziam um pouco de jornalismo, e viajavam. 

 Simone de Beauvoir. A força das coisas. Rio de Janeiro:  
Nova Fronteira, 2018, p. 497-498 (com adaptações). 

Com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do 
texto CG1A1-II, julgue os seguintes itens. 
11 No texto apresentado, são cotejadas informações sobre o 

Nordeste brasileiro extraídas de leituras com as próprias 
impressões da narradora a partir da sua vivência como 
turista. 

12 A narradora se mostra reticente tanto ao hábito brasileiro de 
oferecer bebidas às visitas quanto à aparência de maturidade 
precoce das adolescentes nordestinas. 

13 A narradora demonstra total desconhecimento da cultura do 
Nordeste brasileiro. 

14 Infere-se do texto que a narradora percebeu o casamento 
como um fator determinístico do comportamento das 
mulheres nordestinas em geral. 

15 No segundo período do primeiro parágrafo, o emprego do 
ponto e vírgula decorre da intercalação da oração “onde se 
mói a cana” na enumeração dos termos que descrevem a 
fazenda. 

16 A expressão “como eu” (quarto período do primeiro 
parágrafo) transmite ideia de proporcionalidade. 

17 No trecho “convidaram para comer o prato mais típico do 
Nordeste” (primeiro parágrafo), seria gramaticalmente 
correto substituir a preposição “para” pela preposição a. 

18 No segundo parágrafo, o vocábulo “suas”, em “suas 
antepassadas”, refere-se a “crianças”. 

19 No último período do segundo parágrafo, a expressão “A 
despeito” poderia ser substituída por Apesar, sem prejuízo 
da correção gramatical e dos sentidos originais do texto. 

20 Do emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo “à”, em 
“à família” (final do segundo parágrafo), depreende-se que 
se trata de uma família específica. 
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Com relação ao Windows 10 e às suas ferramentas para 

gerenciamento de arquivos e diretórios, julgue os itens que se 

seguem. 

21 A partir do menu Iniciar, acessível por meio da barra de 

tarefas ou da tecla , é possível visualizar uma lista de 

ferramentas proprietárias, assim como aquelas instaladas 

pelo usuário.  

22 Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre uma 

unidade de disco no Explorador de Arquivos, tem-se acesso à 

opção Propriedades, que apresenta na aba Geral informações 

da capacidade da unidade, ou seja, a quantidade de espaço 

livre e de espaço utilizado na unidade. 

23 No ambiente Windows, cada tipo de arquivo está associado a 

um programa padrão, não sendo possível alterar essa 

associação. 

24 Na área de trabalho do Windows, estão disponíveis as 

ferramentas de configuração de rede, de hardware e de 

instalação e desinstalação de programas. 

25 Por meio de configuração adequada, um ícone de programa 

pode ser fixado à barra de tarefas do Windows, de modo que 

o programa possa ser acessado diretamente por ali. 

A respeito das ferramentas do Microsoft Office 365, julgue os 

itens subsequentes. 

26 O usuário deve fazer login em cada ferramenta específica do 

Office 365, como o MS Word ou o MS PowerPoint, para 

poder utilizá-la. 

27 Os softwares disponíveis no Office 365 podem ser usados 

via Internet ou podem ser instalados na máquina do usuário 

para acesso local, ou seja, off-line. 

28 No Explorador de Arquivos do Windows 10, é possível criar um 

atalho para acesso aos arquivos do usuário disponíveis na 

nuvem do Office 365. 

29 A opção de gerenciar assinaturas do Office 365 apresenta 

informações sobre as licenças atribuídas à ID exclusiva da 

conta do usuário. 

30 O Office 365 fornece a opção de assinatura digital para uso 

com certificado digital emitido pela autoridade certificadora 

da Microsoft. 

31 A ferramenta de backup da plataforma Office 365 permite 

fazer cópia de segurança de todos os arquivos criados ou 

editados no computador. 

Acerca do MS Word disponível no pacote Microsoft Office 365, 

julgue os itens que se seguem. 

32 Na formatação de tabelas do MS Word, é possível exibir 

linhas de grade para configurar as bordas da tabela ou usar 

um dos estilos de tabela oferecidos pela ferramenta. 

33 No MS Word, a criação de parágrafos ou recuos de texto 

pode ser feita por meio da seleção da opção de espaçamento 

entre linhas simples, duplo ou personalizado. 

34 Para que itens e subitens de textos no MS Word sejam 

automaticamente apresentados em um índice ou sumário, é 

necessário atribuir-lhes estilos de formatação de títulos. 

35 No MS Word, é possível salvar um arquivo em formato 

PDF, por meio da opção Salvar como Imagem ou 

selecionando-se a impressora Microsoft Print to PDF, na opção 

Imprimir, do menu Arquivo. 

  Com o objetivo de participar de uma maratona de 42 km, 
Marcos montou o seguinte programa de preparação física: nos 
dois primeiros dias de treinamento, ele correrá uma mesma 
distância e, em cada dia a partir de então, ele correrá tantos 
quilômetros quanto terá corrido nos dois dias imediatamente 
anteriores. Sabe-se que, pelo programa montado, Marcos deverá 
percorrer, no sétimo dia, 13 quilômetros. 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. 

36 Se Fn representa a distância percorrida por Marcos no 
n-ésimo dia desde o início de seu treinamento, com n ≥ 1, 
então a distância que ele percorrerá no k-ésimo dia, para 
k > 2, é Fk –1 + Fk–2. 

37 Após o início do treinamento, haverá um dia no qual a 
distância percorrida por Marcos será superior ao dobro 
daquela percorrida no dia imediatamente anterior. 

38 No sexto dia de seu treinamento, Marcos percorrerá uma 
distância superior a 10 km. 

39 A distância total percorrida por Marcos em sua primeira 
semana de treinamento será inferior à distância percorrida 
por ele no nono dia de treinamento. 

40 No décimo dia do treinamento, a distância percorrida por 
Marcos superará, pela primeira vez, o percurso da maratona 
da qual ele pretende participar. 

  Em um jogo de cara e coroa disputado com uma moeda 
não viciada, um pai criou a seguinte regra, visando aumentar as 
chances de sua filha vencer a disputa: a moeda seria lançada certa 
quantidade de vezes, n, definida previamente, e o pai só sairia 
vencedor caso a moeda apontasse cara em todos os n 
lançamentos. 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens 
que se seguem. 

41 10 é o menor número de lançamentos que asseguraria à filha 
chance de vencer de pelo menos 95%. 

42 Existem mais de 20 maneiras distintas de a moeda apontar 
cara exatamente duas vezes após cinco lançamentos. 

43 Se n = 2, a probabilidade de vitória da filha será de 75%. 

  Ao procurar ativos para realizar operações de day trade 
em uma lista de 260 ações negociadas em bolsa de valores, um 
investidor classificou 120 ações como de boa liquidez (elevado 
volume de negócios realizados diariamente) e 130 ações como de 
bom nível de volatilidade (muitas variações de preço para cima 
ou para baixo ao longo do dia); 45 ações ele não classificou em 
nenhuma dessas classes. 

Tendo em vista essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. 

44 Selecionando-se ao acaso uma das ações da lista analisada 
pelo investidor, a probabilidade de que essa ação tenha bom 
nível de volatilidade é maior que a probabilidade de ela não 
ter bom nível de volatilidade. 

45 Há mais ações com ambas as características mencionadas 
que ações com nenhuma dessas características. 

46 Há mais ações consideradas apenas como de boa liquidez, 
mas não com bom nível de volatilidade, do que ações 
consideradas apenas como de bom nível de volatilidade, mas 
não com boa liquidez. 

Julgue os seguintes itens, considerando a proposição P: “Se o 
responsável pela indicação fizer sua parte e seus aliados 
trabalharem duro, vencerão.”. 

47 A tabela-verdade associada à proposição P possui menos de 
10 linhas. 

48 Sendo verdadeiras a proposição P e as proposições “não 
venceram” e “os aliados do responsável pela indicação 
trabalharam duro”, pode-se concluir que o responsável pela 
indicação não fez sua parte. 

49 A proposição P é equivalente a “Se não vencermos, o 
responsável pela indicação não terá feito sua parte ou seus 
aliados não terão trabalhado duro.”. 

50 A negação da proposição P pode ser expressa por “Se o 
responsável pela indicação não fizer sua parte ou seus 
aliados não trabalharem duro, não vencerão.”. 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

Acerca dos tipos de projetos desenvolvidos na área educacional, 
julgue os itens a seguir. 

51 Projetos de pesquisa visam desenvolver produtos ou novos 
serviços. 

52 Os projetos de ensino se referem ao exercício das funções do 
professor. 

53 Os projetos de intervenção visam à solução de problemas ou 
às necessidades de determinada organização. 

54 Ao desenvolver um novo curso, a instituição de ensino está 
executando um projeto de aprendizagem. 

Com relação ao planejamento, ao monitoramento e à avaliação 
como etapas na gestão de um projeto, julgue os itens a seguir. 

55 O monitoramento tem o foco na eficiência do projeto. 
56 O plano de ação é parte integrante do escopo do projeto. 
57 Tanto o objetivo geral quanto os específicos devem estar 

explícitos no plano de ação do projeto. 
58 O gestor, ao avaliar um projeto, deve ter por base o escopo 

do projeto. 

Acerca do uso das tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) na educação, julgue os próximos itens. 

59 Os dinamizadores utilizados no ambiente virtual de 
aprendizagem substituem os hipertextos. 

60 As TIC são originalmente tecnologias educacionais. 

61 As TIC agem na cognição, modificando as formas de 
aprendizagem e a leitura que se tem do mundo. 

62 Mesmo com a introdução das TIC na educação, o papel do 
professor ainda continua o mesmo de antes do uso delas. 

Julgue os itens subsequentes, de acordo com a legislação em 
vigor que dispõe acerca de educação a distância (EAD). 

63 O ensino fundamental não pode ser ofertado na modalidade a 
distância. 

64 Permite-se que a avaliação para credenciamento e 
reconhecimento de cursos superiores ofertados em EAD seja 
realizada a distância. 

65 Para serem ofertados na modalidade a distância, os cursos de 
mestrado e doutorado necessitam de uma recomendação 
específica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). 

66 As universidades têm autonomia para abertura de novos 
cursos em EAD, sem prévia autorização do Ministério da 
Educação. 

Com o surgimento da pandemia de covid-19, o isolamento social 
promoveu alterações repentinas no processo de ensino e 
aprendizagem nas escolas brasileiras. Tendo essa situação como 
referência, julgue os itens a seguir. 

67 Uma vez que as novas tecnologias da informação e 
comunicação passaram a mediar o processo educativo, o 
professor deixou de controlar esse processo. 

68 A utilização das TIC passou a ser uma necessidade de 
urgência, e isso fez que a educação básica adotasse a 
educação a distância como modalidade de ensino. 

69 As novas formas de ensino exigiram que os professores 
descobrissem as potencialidades e as limitações das 
tecnologias. 

70 Uma das características da educação a distância, enquanto 
modalidade de ensino, é a transformação do professor em um 
sujeito coletivo. 

Considerando os principais referenciais teóricos da psicologia, 
julgue os itens a seguir.  

71 De acordo com a teoria comportamental, o comportamento é 
consequência da interação do indivíduo com seu ambiente. 

72 A teoria psicanalítica compreende o indivíduo psicótico 
como efeito de seu inconsciente e de seu recalque. 

73 Assim como a teoria humanista, a teoria comportamental 
entende que o indivíduo é determinado por eventos 
ambientais e pelo autocontrole. 

74 Henri Wallon entende o desenvolvimento do indivíduo a 
partir da interação do potencial genético em associação com 
os fatores ambientais. 

75 De acordo com a psicanálise, a negação é um mecanismo de 
defesa que compreende a redefinição da realidade, repelindo 
as representações da consciência. 

Julgue os itens que se seguem, acerca dos principais referenciais 
teóricos da psicologia.  

76 A teoria psicogenética walloniana tem como eixo principal a 
noção de consideração positiva incondicional. 

77 As contribuições de Wallon permitem compreender o 
processo de ensino-aprendizagem, com enfoque não apenas 
no professor e no aluno, mas na interação deles. 

78 Ainda de acordo com as contribuições de Erik Erikson, o 
processo epigenético refere-se ao desenvolvimento do 
indivíduo como unidade resultante do processo de interação 
entre meio, cognição e afetividade. 

79 A abordagem humanista compreende a existência de uma 
tendência atualizadora em todo indivíduo, que lhe permite 
desenvolver e atualizar suas potencialidades em uma direção 
positiva e construtiva. 

80 Conforme as contribuições de Erik Erikson, o 
desenvolvimento do indivíduo é resultado da integração da 
dimensão biológica, social e individual, sendo a primeira a 
base para o desenvolvimento das demais. 

No que tange a métodos e técnicas utilizados em pesquisa 
científica, julgue os itens subsequentes. 

81 O conhecimento científico é reconhecido por ser 
assistemático e subjetivo. 

82 A pedagogia é classificada como uma ciência factual e 
natural. 

83 Ciências formais devem utilizar método científico, enquanto 
as factuais podem optar por métodos não científicos. 

84 Levantamentos são métodos tipicamente quantitativos, 
enquanto a pesquisa-ação é tipicamente qualitativa. 

85 Na pesquisa científica, a correção de hipóteses é uma etapa 
que precede o início de novas investigações. 

Acerca de planejamento de pesquisa estatística, julgue os itens 
que se seguem. 

86 Em um modelo estatístico, o erro total corresponde à soma 
dos desvios das observações em relação ao modelo. 

87 No planejamento de pesquisa científica, a etapa de coleta de 
dados antecede a de elaboração de quadro teórico-conceitual. 

88 A média do erro entre a média calculada e as observações 
reais em um conjunto de dados é conhecida como variância. 
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Julgue os itens seguintes, referentes a planejamento de políticas 

públicas, avaliação ex ante e avaliação ex post. 

89 A orientação para a busca de equidade social é um dos 
direcionadores do planejamento de políticas públicas no 

Brasil. 

90 Na análise ex ante de uma política pública, fica dispensada a 
estimativa de custos quando os fatores de análise forem de 

difícil mensuração, desde que os benefícios fiquem 
claramente evidenciados. 

91 O sucesso de uma política pública, além da sua eficiência 

gerencial, depende de uma eficiente articulação entre os 
atores que influenciam as tomadas de decisões. 

92 A verificação periódica sobre a regularidade dos 
beneficiários de um programa que contenha critério de 

elegibilidade faz parte da avaliação de implementação de 
uma política pública. 

93 Quando se identificar que há fragmentação na execução de 
uma política pública devido à existência de mais de uma 
instituição atuando com o mesmo objetivo, será necessária a 
intervenção governamental. 

Julgue os itens subsequentes, a respeito de monitoramento, 

diagnóstico, teorias e avaliação de políticas públicas. 

94 Considerando-se a atual estrutura dos sistemas de 
informações sobre políticas públicas do país, o 

estabelecimento de processos de monitoramento rígidos e 
padronizados facilita a obtenção de dados e análises mais 

adequadas. 

95 À luz do neoinstitucionalismo, o controle das políticas 
públicas implantadas na sociedade é feito pelas instituições, 
as quais reforçam o poder de ação e a autoridade do Estado. 

96 Caso seja demandado a um servidor que apresente a 
fundamentação de uma política pública, a apresentação 
deverá consistir na definição do objetivo e da efetividade das 

ações a serem executadas. 

Com base na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 

n.º 14.133/2021) e acerca de parcerias público-privadas e 
princípios da administração pública, julgue os itens a seguir. 

97 Para que a administração pública possa celebrar parceria 
publico-privada, antes da celebração do contrato, deverá 

constituir sociedade de propósito específico, com o objetivo 
de implantar e gerir a parceira, devendo também ser titular 
da maioria do capital votante da sociedade a ser constituída. 

98 Determinado órgão público pretende celebrar parceria 
público-privada para contratação de prestação de serviços em 
que a administração pública será a usuária indireta. Nessa 

situação hipotética, haverá a concessão na modalidade 
administrativa, que deverá cumprir tempo e valor mínimos 
para sua execução, ambos previstos em lei. 

99 A Lei n.º 14.133/2021 veda a possibilidade de uso, por meio 
de ata, do sistema de registro de preços. 

100 A continuidade dos serviços públicos é um princípio 
implícito na administração pública, embora não possua 

caráter absoluto. 

No que se refere a transferências voluntárias e ao regime jurídico 
das parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil, julgue os itens subsequentes. 

101 Caso entidade privada sem fins lucrativos pactue com a 
administração federal execução de programa mediante 
celebração de convênio, essa entidade será denominada 
convenente. 

102 É vedado à administração pública federal celebrar convênio 
para a execução de atividades cujo objeto esteja relacionado 
ao pagamento de custeio continuado de entidade pública 
proponente. 

103 Ao formalizar parceria com organização da sociedade civil 
para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, a administração pública deverá celebrar termo de 
fomento, caso não envolva transferência de recursos 
financeiros, ou acordo de cooperação, caso esses recursos 
sejam transferidos. 

104 A prestação de contas financeira decorrente de transferência 
de recursos da administração pública federal, por meio de 
contrato de repasse, analisa, sob aspectos técnicos, a 
execução integral do objeto e o alcance dos resultados 
previstos no contrato. 

A Constituição Federal de 1988 (CF) dispensa extenso 
tratamento quanto aos direitos e às garantias fundamentais. 
Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. 

105 Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado em caso de 
crime comum, desde que este tenha sido praticado 
anteriormente à naturalização. 

106 A associação de pessoas para fins lícitos é garantida 
constitucionalmente, sendo vedada a interferência estatal em 
seu funcionamento; contudo, é possível a suspensão de suas 
atividades, desde que precedida de decisão judicial, 
independentemente de trânsito em julgado. 

107 As associações são legitimadas para representar seus 
associados judicial ou extrajudicialmente, bastando, para 
tanto, previsão em seu estatuto ou ato de constituição. 

O Brasil adotou a forma federativa de Estado. Com relação a esse 
assunto, julgue os seguintes itens. 

108 Os municípios são regidos por suas leis orgânicas, cuja 
aprovação depende de voto favorável de dois terços dos 
membros da respectiva câmara municipal, e possuem 
competência para regular, entre outras matérias, a 
organização do Poder Judiciário local. 

109 A União é o ente que simboliza a aglutinação dos demais 
entes da Federação; por isso, ao editar suas leis, vincula 
estados e municípios, impedindo que eles disponham de 
maneira diversa sobre matérias disciplinadas em lei federal. 

A segurança pública é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. No que 
se refere a esse assunto, julgue os itens que se seguem. 

110 As polícias civis dos estados detêm atribuição para a 
apuração das infrações penais, ressalvadas as de competência 
federal e as militares. 

111 À Polícia Federal incumbem o policiamento de fronteiras e o 
controle de pessoas que tentam entrar no território brasileiro 
pelas vias aérea e marítima, cabendo à Polícia Rodoviária 
Federal tal atribuição em relação às fronteiras terrestres. 

A administração pública recebe tratamento próprio na CF. A esse 
respeito, julgue o próximo item. 

112 Admite-se a contratação temporária de pessoas pela 
administração pública, desde que haja excepcional 
necessidade de interesse público, podendo o vínculo ser 
renovado por tempo indeterminado, desde que presentes os 
requisitos estabelecidos em lei. 
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Acerca do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 

(SISNAD), julgue o item que se segue. 

113 Considerando-se as finalidades do SISNAD de articular, 

integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas 

com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção 

social de usuários e dependentes de drogas, essa política 

pública atua em articulação com o Sistema Único de Saúde e 

com o Sistema Único de Assistência Social. 

Com relação ao procedimento de apreensão, arrecadação e 

destinação de bens em procedimentos criminais, julgue o item a 

seguir, com base na Lei n.º 11.343/2006. 

114 Os bens que forem apreendidos em procedimento criminal 

relacionado à Lei n.º 11.343/2006 devem ser vendidos por 

meio de hasta pública, preferencialmente eletrônica, 

assegurada a venda pelo maior lance, por preço que não seja 

inferior a 50% do valor da avaliação judicial com relação aos 

bens móveis e que não seja inferior a 30% do valor da 

avaliação judicial quanto aos bens imóveis. 

Acerca do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, julgue o 

item a seguir. 

115 A participação no Conselho Nacional de Políticas sobre 

Drogas é considerada prestação de serviço público relevante, 

não remunerada, e as discussões em curso somente poderão 

ser divulgadas com a prévia anuência do Ministro de Estado 

da Justiça e Segurança Pública e do Ministro de Estado da 

Cidadania. 

De acordo com as disposições do Decreto n.º 5.912/2006, julgue 

o item que se segue. 

116 No âmbito do SISNAD, compete ao Ministério da Justiça e 

Segurança Pública apoiar os dirigentes das instituições de 

ensino público e privado na elaboração de projetos 

pedagógicos alinhados aos princípios de prevenção do uso 

indevido de drogas, de atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes, bem como de seus familiares, além 

de articular e coordenar as atividades de repressão da 

produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. 

À luz da Lei n.º 13.675/2018 que, entre outras providências, 

instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), julgue 

os itens a seguir. 

117 A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

(PNSPDS) inclui, entre seus objetivos, fortalecer os 

mecanismos de investigação de crimes hediondos e de 

homicídios, as ações de fiscalização de armas de fogo e 

munições, com vistas à redução da violência armada, e as 

ações de prevenção e repressão aos crimes cibernéticos. 

118 O SUSP é estruturado por conselhos permanentes, dos quais 

são membros, entre outros, representantes de entidades e 

organizações da sociedade cuja finalidade esteja relacionada 

com políticas de segurança pública e defesa social e 

representantes de entidades de profissionais de segurança 

pública, os quais têm mandatos eletivos de dois anos, 

permitida apenas uma recondução ou reeleição. 

Considerando a Lei n.º 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes 
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, julgue os 
itens que se seguem. 

119 A alienação antecipada para preservação de valor de bens 
sob constrição poderá ser decretada pelo juiz ou por 
solicitação da parte interessada, mediante petição incidental, 
que será autuada e tramitará conjuntamente com o processo 
principal. 

120 As medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores e a 
ordem de prisão de pessoas poderão ser suspensas 
imediatamente pelo juiz quando a sua pronta execução puder 
comprometer as investigações em curso no procedimento 
criminal, sendo dispensada a oitiva do Ministério Público em 
razão da urgência do ato processual. 

Espaço livre 


