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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nas questões 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. 

 

-- PROVAS OBJETIVAS -- 
 

-- CONHECIMENTOS GERAIS -- 
 

 

Texto CG2A1 

 
  A cultura dominante, hoje mundializada, se estrutura ao 
redor da vontade de poder que se traduz por vontade de 
dominação da natureza, do outro, dos povos e dos mercados. Os 
meios de comunicação levam ao paroxismo a magnificação de 
todo tipo de violência. Nessa cultura, o militar, o banqueiro e o 
especulador valem mais que o poeta, o filósofo e o santo. Nos 
processos de socialização formal e informal, ela não cria 
mediações para uma cultura da paz. Sem detalhar a questão, 
diríamos que por detrás da violência funcionam poderosas 
estruturas. A primeira delas é o caos sempre presente no processo 
cosmogênico. Viemos de uma imensa explosão, o big bang. E a 
evolução comporta violência em todas as suas fases. Em segundo 
lugar, somos herdeiros da cultura patriarcal que instaurou a 
dominação do homem sobre a mulher e criou as instituições do 
patriarcado assentadas sobre mecanismos de violência como o 
Estado, as classes, o projeto da tecnociência, os processos de 
produção como objetivação da natureza e sua sistemática 
depredação. Em terceiro lugar, essa cultura patriarcal gestou a 
guerra como forma de resolução dos conflitos. Sobre essa vasta 
base se formou a cultura do capital, hoje globalizada; sua lógica é 
a competição, e não a cooperação; por isso, gera guerras 
econômicas e políticas e, com isso, desigualdades, injustiças e 
violências. Todas essas forças se articulam estruturalmente para 
consolidar a cultura da violência que nos desumaniza a todos. A 
essa cultura da violência há que se opor a cultura da paz. Hoje ela 
é imperativa. É imperativa, porque as forças de destruição estão 
ameaçando, por todas as partes, o pacto social mínimo sem o 
qual regredimos a níveis de barbárie. Onde buscar as inspirações 
para a cultura da paz? A singularidade do 1% de carga genética 
que nos separa dos primatas superiores reside no fato de que nós, 
à distinção deles, somos seres sociais e cooperativos. Ao lado de 
estruturas de agressividade, temos capacidades de afetividade, 
compaixão, solidariedade e amorização. O ser humano é o único 
ser que pode intervir nos processos da natureza e copilotar a 
marcha da evolução. Ele foi criado criador. Dispõe de recursos 
de reengenharia da violência mediante processos civilizatórios de 
contenção e uso de racionalidade. Há muito que filósofos veem 
no cuidado a essência do ser humano. Tudo precisa de cuidado 
para continuar a existir. Onde vige cuidado de uns para com os 
outros desaparece o medo, origem secreta de toda violência, 
como analisou Freud. 
 

Leonardo Boff. Cultura da paz. Internet: <edisciplinas.usp.br> (com adaptações). 

 
   

 Questão 1 

 
   

O autor do texto CG2A1, por meio de recursos metafóricos, 
enfatiza como mecanismo exaltador da violência  
 

A a cultura do medo. 
B os meios de comunicação. 
C a cultura do capital. 
D os processos de socialização formal e informal. 
E as instituições do patriarcado. 

 

   

Questão 2 

 
 

O “processo cosmogênico” a que o autor se refere no sexto 
período do texto CG2A1 diz respeito à busca de explicar a 
origem do universo mediante 
 

A um corpo de doutrinas. 
B doutrinas religiosas. 
C valores míticos. 
D princípios científicos. 
E algum fundamento teórico. 
 

   

 Questão 3  
 

Quanto à sua tipologia, o texto CG2A1 é predominantemente 
 

A expositivo. 
B narrativo. 
C argumentativo. 
D injuntivo. 
E descritivo. 
 

   

 Questão 4  
 

A partir do trecho “Viemos de uma imensa explosão, o big bang. 
E a evolução comporta violência em todas as suas fases.” (sétimo 
e oitavo períodos do texto CG2A1) é correto inferir que a 
evolução e a violência têm sido 
 

A concomitantes. 
B complementares. 
C opostas. 
D indissociáveis. 
E inerentes. 
 

   

 Questão 5  
 

Nos trechos a seguir, do texto CG2A1, o termo “que” exerce a 
função de pronome relativo em 
 
I “diríamos que por detrás da violência funcionam poderosas 

estruturas” (quinto período). 
II “da cultura patriarcal que instaurou a dominação do homem 

sobre a mulher” (nono período). 
III “a cultura da violência que nos desumaniza a todos” 

(décimo segundo período). 
IV “A essa cultura da violência há que se opor a cultura da 

paz” (décimo terceiro período). 
V “de carga genética que nos separa dos primatas” (décimo 

sétimo). 
 
Assinale a opção correta. 
 

A Apenas os itens I e IV estão certos. 
B Apenas os itens I, II e V estão certos. 
C Apenas os itens I, III e IV estão certos. 
D Apenas os itens II, III e V estão certos. 
E Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 
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 Questão 6 

 
   

No trecho “Ao lado de estruturas de agressividade, temos 
capacidades de afetividade, compaixão, solidariedade e 
amorização”, do texto CG2A1, o termo “amorização” constitui 
um tipo de  
 

A neologismo. 
B arcaísmo. 
C barbarismo. 
D estrangeirismo. 
E eufemismo. 
 

   

 Questão 7 

 
   

No trecho “Viemos de uma imensa explosão, o big bang”, do 
texto CG2A1, na expressão “big bang” a vírgula foi empregada 
com a finalidade de 
 

A separar termos coordenados. 
B introduzir uma oração adjetiva explicativa. 
C indicar a elipse de um termo.  
D assinalar uma intercalação. 
E introduzir um aposto. 
 

   

 Questão 8 

 
   

No trecho “Cada um estabelece como projeto pessoal e coletivo a 
paz enquanto método e enquanto meta”, do texto CG2A1, o 
termo “enquanto”, em suas duas ocorrências, foi empregado no 
sentido de  
 

A tempo. 
B causa. 
C conformidade.  
D proporção. 
E concessão.  
 

   

 Questão 9 

 
   

A tecnologia da Internet utilizada pelas empresas para auxiliar na 
comunicação entre os seus colaboradores, utilizando, para tanto, 
os mesmos tipos de serviços, só que em um ambiente interno e 
restrito, é a 
 

A extranet. 
B web. 
C rede Internet.  
D Net. 
E intranet. 
 

   

 Questão 10 

 
   

A estação de trabalho dos usuários da Internet deve ser protegida 
contra a propagação de códigos maliciosos que possam afetar a 
disponibilidade dos dados. Para tanto, é correto usar 
 

A firewall. 
B backup. 
C backdoor. 
D spyware. 
E antivírus. 
 

   

 Questão 11 

 
   

O serviço que permite o envio e recebimento de mensagens entre 
usuários que possuem um endereço em determinado domínio da 
Internet é denominado 
 

A ICQ. 
B WhatsApp. 
C SMS. 
D email. 
E MSN. 

 

   

Questão 12 

 
 

Um documento criado no MS Word pode ser editado e salvo 

conforme novas alterações vão sendo realizadas, mantendo-se o 

mesmo nome de arquivo e atualizando-se apenas a data da última 

edição. Para tanto, usa-se a opção 
 

A Abrir. 

B Novo. 

C Salvar cópia. 

D Salvar. 

E Salvar como. 
 

   

 Questão 13  
 

O MS Word disponibiliza funcionalidade que permite copiar, em 

um documento em edição, trecho de outro documento, como 

texto sem formatação, a partir da área de transferência, ou seja, 

sem que sejam incorporadas ao destino, por exemplo, o tipo e o 

tamanho de fonte ou formato do arquivo. Trata-se 
 

A da opção Colar. 

B da combinação de teclas Ctrl C + Ctrl V. 

C da opção Colar Especial, como texto não formatado. 

D da Área de transferência. 

E do Pincel de Formatação. 
 

   

 Questão 14  
 

Os navegadores ou browsers usados para acessar conteúdo da 

Internet possuem um recurso que permite visualizar a lista de 

sítios recentemente visitados pelo usuário. Esse recurso é 

denominado 
 

A buscar. 

B favoritos. 

C downloads. 

D coleções. 

E histórico. 
 

   

 Questão 15  
 

  Uma quadrilha especializada em roubo a bancos é 

composta por 5 homens: o chefe, o subchefe, o especialista em 

explosivos, o especialista em tecnologia e o especialista em 

armas. A polícia descobriu que a quadrilha faria um roubo e que 

seus membros estariam usando máscaras com cores diferentes 

(preta, cinza, azul, verde e marrom), mas não descobriu quem 

estaria usando qual máscara. 

Nesse caso, é possível distribuir as máscaras entre os membros 

da quadrilha de  
 

A 5 formas distintas. 

B 120 formas distintas. 

C 10 formas distintas. 

D 25 formas distintas. 

E 32 formas distintas. 



 

 629CG2_01N2801 CEBRASPE – PC/PB – Edital: 2021
 

 

  

 

   

 Questão 16 

 
   

  A figura a seguir apresenta um hexágono regular, que 

ilustra parte do mapa de uma cidade. Cada lado desse hexágono 

corresponde a uma rua com 100 metros de comprimento, 

enquanto cada diagonal corresponde a uma rua com 200 metros 

de comprimento.  

  Durante uma perseguição a pé, policial e suspeito corriam 

pela rua AB. O suspeito decidiu seguir pelas ruas BC, CD e DE, 

enquanto o policial, que estava alguns metros atrás, seguiu pelas 

ruas BO e OD. No ponto D, percebendo que o suspeito já havia 

passado por lá, o policial correu em direção ao ponto E, onde 

prendeu o suspeito. 

 

Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que, 

desde o ponto B até o ponto em que ocorreu a prisão, o policial 

percorreu 
 

A a mesma distância que o suspeito. 

B 100 m a mais que o suspeito. 

C 200 m a mais que o suspeito. 

D 600 m a mais que o suspeito. 

E 300 m a mais que o suspeito. 
 

   

 Questão 17 

 
   

Dos 260 agentes de determinada delegacia, 120 praticam 

atividade física, 130 consultam-se com médicos e 45 não fazem 

nenhuma dessas duas coisas. Nesse caso, o número de agentes 

que apenas praticam atividade física é igual a 
 

A 35. 

B 45. 

C 95. 

D 75. 

E 85. 
 

   

 Questão 18 

 
   

De um auditório com agentes da polícia civil saíram 42 mulheres 

e restaram agentes na razão de dois homens para cada mulher; 

depois, 50 homens saíram do local e restaram agentes na razão de 

três mulheres para cada homem. Nesse caso, o número de 

agentes que havia inicialmente no auditório é igual a 
 

A 92. 

B 132. 

C 100. 

D 112. 

E 120. 

 

   

Questão 19 

 
 

Considere que o nível de ruído sonoro provocado por pessoas em 
um ambiente seja diretamente proporcional ao número de 
pessoas presentes no local e inversamente proporcional ao 
volume interno do ambiente. Considere, ainda, que, ao encerrar 
as investigações de um crime, um delegado tenha reservado uma 
sala de delegacia para uma entrevista coletiva, mas, após 
perceber que a quantidade de pessoas presentes era o dobro da 
inicialmente prevista, ele tenha transferido todos para um 
auditório. Nesse caso, se o auditório tiver o quádruplo do volume 
interno da sala inicialmente reservada, então o nível de ruído 
sonoro medido no auditório será igual 
 

A ao quádruplo do que seria medido na sala. 
B à quarta parte do que seria medido na sala. 
C à metade do que seria medido na sala. 
D ao nível de ruído que seria medido na sala. 
E ao dobro do que seria medido na sala. 
 

   

 Questão 20  
 

Assinale a opção que apresenta uma proposição que seja 
logicamente equivalente à negação da seguinte proposição: “Se 
João participar do concurso e discursar, ele será premiado”. 
 

A “Se João não participar do concurso e não discursar, ele não 
será premiado”. 

B “Se João não participar do concurso e não discursar, ele será 
premiado”. 

C “João participará do concurso e discursará, mas ele não será 
premiado”. 

D “João não será premiado, não participará do concurso ou não 
discursará”.  

E “João participará do concurso, discursará e será premiado”.  

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES -- 
 

   

 Questão 21 

 

   

Em referência aos poderes administrativos, assinale a opção 
correta. 
 

A O poder de polícia fundamenta-se em limites e regulações 
impostos ao particular, para que o Estado se mantenha 
superior ao mercado.  

B A polícia administrativa é repressiva e está disseminada pelos 
órgãos da administração pública. 

C Os regulamentos autônomos ou independentes são editados 
pelas autoridades competentes, em atendimento a norma 
legal, para prover matéria reservada à lei. 

D A atividade de polícia é sempre vinculada e efetiva-se por 
atos administrativos expedidos por meio de exercício de 
competência também vinculada. 

E O ato de polícia caracteriza-se por ser editado pela 
administração pública, de forma fundamentada, para atender 
ao interesse público e social, podendo incidir sobre a 
propriedade ou sobre a liberdade. 

 

   

 Questão 22 

 

   

Assinale a opção correspondente ao órgão de deliberação 
coletiva e de direção superior por meio do qual a Polícia Civil do 
estado da Paraíba exerce suas funções e atribuições. 
 

A Instituto de Polícia Científica 
B Chefia de Gabinete do secretário estadual de Segurança 

Pública 
C Chefia de Gabinete da Secretaria de Polícia  
D Gerência Executiva de Polícia Metropolitana da capital  
E Corregedoria de Polícia Civil do estado da Paraíba 
 

   

 Questão 23 

 

   

Acerca da administração pública, de seus órgãos e os 
fundamentos que os regem, assinale a opção correta. 
 

A As agências reguladoras possuem poder normativo e 
autônomo que permite expedir normas gerais. 

B Os normativos e a jurisprudência constituem fontes primárias, 
ou seja, veículos habilitados para criar direitos e obrigações. 

C Os costumes são práticas reiteradas da autoridade 
administrativa, capazes de estabelecer padrões de 
comportamento e fazer que os administrados esperem aquele 
modo de agir. 

D A supremacia do interesse público impede que o agente 
público renuncie ao interesse da administração em sede 
arbitral ou de acordos judiciais.   

E Para que seja considerada administração indireta, é necessária 
a constituição de patrimônio próprio. 

 

   

 Questão 24 

 

   

Assinale a opção correta, no que se refere a agentes públicos. 
 

A A sanção de perda de função pública será aplicada ao cargo 
que o agente público ou político detiver no momento da 
decisão. 

B Exoneração é a saída punitiva compulsória em razão de 
decisão administrativa. 

C As funções de chefia, direção e assessoramento destinam-se 
diretamente a agentes públicos empossados em cargos 
efetivos. 

D É possível a associação sindical pelo servidor público civil 
sempre que autorizada pelo órgão a que estiver vinculado. 

E É dever do agente público levar ao conhecimento de seu 
superior hierárquico as irregularidades de que tiver ciência, 
além de representar contra omissão ou abuso de poder. 

 

   

Questão 25 

 

 

No que concerne à responsabilidade civil do Estado, assinale a 
opção correta. 
 

A A responsabilidade contratual corresponde à obrigação de 
reparação dos danos a terceiros, por comportamento 
comissivo ou omissivo. 

B A responsabilidade civil do Estado é subjetiva em caso de 
ataques terroristas a aeronaves e acidentes nucleares. 

C A teoria da responsabilidade objetiva determina que, para 
receber a indenização, a vítima deverá comprovar o ato, o 
dano, o nexo causal, a culpa e o dolo.  

D A pessoa jurídica de direito privado responde por ato 
omissivo ou comissivo, culposo ou doloso, causado por seu 
agente na prestação de serviços públicos, que gere prejuízo ao 
erário ou a terceiros. 

E Para que se caracterize a omissão do poder público, é preciso 
individualizar as condutas de negligência, imprudência e 
imperícia.  

 

   

 Questão 26  

 

Considerando os atributos do poder de polícia, assinale a opção 
correta. 
 

A A polícia judiciária tem caráter predominantemente 
preventivo. 

B A indelegabilidade de seu exercício, por envolver 
prerrogativas próprias do poder público, proíbe seu exercício 
por particular. 

C Prescreve em cinco anos o prazo para a administração pública 
federal apurar infração, no exercício do poder de polícia, 
contado da data da prática do ato ou, em caso de infração 
continuada, da data de sua cessação. 

D Por se tratar de ato administrativo, o controle do ato de 
polícia submete-se ao crivo exclusivo da administração 
pública, via recurso hierárquico. 

E A prescrição para apuração de ato infracionário é 
interrompida em caso de exoneração da autoridade 
responsável pelo procedimento administrativo. 

 

   

 Questão 27  

 

O policial civil da Polícia Civil do estado da Paraíba será 
afastado compulsoriamente em caso de 
 

A submissão de pessoa, sob sua guarda ou custódia, a tortura, 
vexame ou constrangimento. 

B exercício de atividades particulares que prejudiquem o fiel  
desempenho da função policial e que sejam, social ou  
moralmente, nocivas à dignidade do cargo. 

C uso desnecessário de violência no exercício da função 
policial. 

D prisão provisória.  
E coação de servidores policiais subordinados com objetivos  

político-partidários. 
 

   

 Questão 28  

 

Em relação ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou a 
teoria 
 

A do resultado. 
B da consumação. 
C da atividade. 
D da ubiquidade. 
E da ação. 
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 Questão 29 

 

   

  Túlio, com intenção de matar Carlos, disparou um projétil 
de arma de fogo contra ele. Com a vítima já caída no chão, em 
local ermo e com mais 6 cartuchos no pente da pistola, Túlio 
decidiu não realizar outros disparos, quando podia fazê-lo para 
ceifar a vida de Carlos.  
 
Nessa hipótese, nos termos do Código Penal, tem-se o instituto 
 

A do arrependimento posterior. 
B do arrependimento eficaz. 
C da desistência voluntária. 
D do crime impossível. 
E do estado de necessidade. 
 

   

 Questão 30 

 

   

É admitida a tentativa 
 

A nos crimes culposos. 
B nos crimes omissivos próprios. 
C nas contravenções. 
D nos crimes plurissubsistentes. 
E nos crimes habituais. 
 

   

 Questão 31 

 

   

  Pedro e sua filha de cinco anos estavam caminhando pela 
rua quando foram surpreendidos com a chegada de um cachorro 
de grande porte, sem coleira, indo na direção deles. Ao perceber 
que o cão começaria o ataque contra sua filha, Pedro atirou uma 
pedra na cabeça do animal, que veio a falecer.  
 
Considerando essa situação hipotética, Pedro agiu em 
 

A legítima defesa de terceiro, excluindo a culpabilidade da 
conduta. 

B legítima defesa de terceiro, excluindo a ilicitude da conduta. 
C legítima defesa de terceiro, excluindo a tipicidade da conduta. 
D estado de necessidade, excluindo a culpabilidade da conduta. 
E estado de necessidade, excluindo a ilicitude da conduta. 
 

   

 Questão 32 

 

   

João, logo após ter sido provocado injustamente por Francisco, 
sob o domínio de violenta emoção, desferiu golpes de faca contra 
o peito de Francisco, que faleceu em razão desse ato. Diante 
dessa situação hipotética, é correto afirmar que João 
 

A responderá por homicídio consumado na modalidade simples. 
B responderá por homicídio privilegiado. 
C responderá por homicídio consumado por motivo fútil. 
D não responderá por crime, uma vez que agiu em legítima 

defesa. 
E responderá por homicídio consumado por motivo torpe. 
 

   

 Questão 33 

 

   

Mévio, após hipnotizar Alberto, anulando sua resistência, 
realizou a subtração de seus bens. Considerando a situação 
hipotética, o agente responderá por 
 

A estelionato consumado. 
B furto consumado. 
C roubo consumado. 
D roubo tentado. 
E furto tentado. 

 

   

Questão 34 

 

 

Um adolescente com doze anos de idade foi abusado 
sexualmente por Almir, indivíduo de sua própria família e maior 
de idade, tendo sido praticados diversos atos libidinosos contra 
ele. Nessa situação hipotética, Almir responderá por crime de 
 

A estupro simples. 
B abuso sexual. 
C corrupção de menores. 
D estupro de vulnerável. 
E exploração sexual. 
 

   

 Questão 35  

 

De acordo com o Código Penal brasileiro, a conduta de solicitar 
dinheiro a pretexto de influir em ato praticado por perito judicial 
caracteriza o crime de 
 

A exploração de prestígio. 
B corrupção passiva. 
C corrupção ativa. 
D tráfico de influência. 
E advocacia administrativa. 
 

   

 Questão 36  

 

A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta. 
 

A Trata-se de peça imprescindível ao ajuizamento da ação 
penal, uma vez que tem por objetivo a apuração da autoria e 
materialidade do crime. 

B A natureza sigilosa do inquérito policial pode ser estendida 
até mesmo ao Ministério Público, em virtude do princípio da 
isonomia. 

C Eventuais vícios dele constantes têm o condão de contaminar 
o processo penal a que der origem. 

D Diante do arquivamento do inquérito policial por falta de 
provas, a autoridade policial poderá proceder a novas 
pesquisas e diligências, desde que haja pedido do Ministério 
Público. 

E A oficiosidade constitui uma das principais características do 
inquérito policial. 

 

   

 Questão 37  

 

Caso o réu esteja preso preventivamente, considerando o 
disposto no Código de Processo Penal, o inquérito policial, em 
regra, deve ser concluído no prazo de 
 

A trinta dias, iniciando-se a contagem a partir da data da 
instauração do inquérito pela autoridade policial. 

B dez dias, iniciando-se a contagem a partir do dia em que se 
executou a ordem de prisão. 

C dez dias, iniciando-se a contagem a partir da data de 
instauração do inquérito pela autoridade policial. 

D quinze dias, iniciando-se a contagem a partir do dia em que se 
executou a ordem de prisão. 

E quinze dias, iniciando-se a contagem a partir da data da 
instauração do inquérito pela autoridade policial. 

 

   

 Questão 38  

 

A respeito do que dispõe o Código de Processo Penal sobre 
prova, dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de 
delito quando se tratar de crime  
 

A praticado por criança. 
B hediondo. 
C praticado por mulher. 
D praticado por réu preso preventivamente. 
E que envolva violência contra pessoa com deficiência. 
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 Questão 39 

 

   

Acerca das regras referentes à prova testemunhal dispostas no 
Código de Processo Penal, assinale a opção correta. 
 

A O juiz poderá impor à testemunha faltosa prisão até dez dias, 
sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 
condená-la ao pagamento das custas da diligência. 

B A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será 
inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, 
para esse fim, carta precatória, a qual terá o condão de 
suspender a instrução criminal até conclusão dessa diligência. 

C O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas 
apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa 
do fato. 

D Os menores de dezesseis anos e os doentes mentais não 
prestam compromisso. 

E A prova testemunhal deverá ser colhida obrigatoriamente de 
forma oral, quando envolver presidente ou vice-presidente da 
República, presidentes do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados. 

 

   

 Questão 40 

 

   

Em relação à prisão preventiva, assinale a opção correta. 
 

A O juiz poderá decretar a prisão preventiva, ex offício, no 
curso do inquérito policial, para garantir a conveniência da 
instrução criminal. 

B A prisão preventiva somente pode ser decretada após o 
recebimento da denúncia. 

C É admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa. 

D A decisão que substitui a prisão preventiva pode ser prolatada 
sem fundamentação quando ela acolhe pedido defensivo. 

E A prisão preventiva pode ser decretada por delegado de 
polícia de forma excepcional. 

 

   

 Questão 41 

 

De acordo com o Código de Processo Penal, constitui medida 
cautelar 
 

A a multa. 
B a prestação de serviços à comunidade. 
C a monitoração eletrônica. 
D o comparecimento obrigatório ao Ministério Público, nas 

condições, na periodicidade e no prazo estabelecidos pela 
autoridade policial, para justificar e informar atividades. 

E o pagamento de pensão alimentícia à vítima. 
 

   

 Questão 42 

 

   

Supondo que Ricardo tenha praticado crime de racismo, com 
base no Código de Processo Penal, é correto afirmar que ele  
 

A não pode ser beneficiado por medida cautelar diversa da 
prisão, por se tratar de crime hediondo. 

B pode ser beneficiado por liberdade provisória sem fiança. 
C não pode ser beneficiado por liberdade provisória sem fiança. 
D não pode ser beneficiado por liberdade provisória com ou 

sem fiança. 
E pode ser beneficiado por liberdade provisória sem fiança, 

desde que apresente caução para garantir o juízo. 

 

   

Questão 43 

 

 

No que se refere à abrangência material e subjetiva dos direitos 

fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988 (CF), 

deduz-se que os direitos humanos 
 

A podem ser objeto de restrições quando confrontados com 

outros valores de ordem constitucional. 

B não alcançam os estrangeiros não residentes no país.  

C pertencem a toda pessoa humana que preencher os requisitos 

previstos na legislação nacional.  

D não podem ser inferidos para além daqueles expressos na CF. 

E são uma questão essencialmente doméstica do Estado 

brasileiro, cuja expressão internacional deve ser considerada 

em segundo plano pelo poder público. 
 

   

 Questão 44  

 

Os direitos fundamentais de caráter judicial e as garantias 

constitucionais do processo previstos na CF e na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos asseguram ao acusado 
 

A o direito de utilizar-se de todos os elementos de prova lícitos 

no curso do processo, não podendo omitir-se ou calar-se, se 

assim entender necessário. 

B o dever de apresentar provas de sua inocência, sob pena de 

condenação na ação penal. 

C a razoável duração do processo judicial e administrativo, com 

a possibilidade de efeitos imediatos sobre situações 

individuais. 

D o direito de audiência perante autoridade administrativa 

competente, caso tenha sido preso em flagrante. 

E a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos dos 

órgãos do Poder Judiciário, independentemente de restrições 

previstas na lei.  
 

   

 Questão 45  

 

A liberdade assegurada no caput do art. 5.º da CF deve ser 

tomada em sua mais genérica acepção, inserindo-se, nessa 

amplitude normativa, o direito 
 

A ao exercício de culto religioso de caráter presencial coletivo, 

salvo em casos de adoção, pelo poder público, de medidas 

restritivas para contenção do avanço de pandemias sanitárias. 

B à associação sindical ao servidor público civil e militar, na 

forma da lei. 

C à manifestação de padrões de valoração ética ou moral, 

independentemente de constituir incitação à discriminação ou 

à hostilidade.  

D à participação das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras no processo civilizatório nacional, desde que em 

conformidade com as aspirações do grupo social majoritário. 

E à reunião pacífica e sem armas, desde que seja comunicada 

pelos interessados à administração pública, em um prazo 

mínimo de 30 dias antes de sua realização. 
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 Questão 46 

 

   

Considerando o disposto na CF e a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e tribunais superiores, julgue os itens 

subsequentes. 

 

I Tendo sido assegurado o direito de resposta proporcional ao 

agravo sofrido por pessoa ofendida, afasta-se o direito de 

indenização por dano material, moral ou à imagem. 

II Inclui-se no dever de proteger a vida a obrigação do poder 

público de resguardar a integridade dos presos que se 

encontram sob sua tutela ou custódia. 

III O princípio constitucional da publicidade autoriza que dados 

sobre óbitos relacionados a ocorrências policiais sejam 

disponibilizados a órgãos de impressa jornalística. 

IV A prática de racismo constitui crime inafiançável e 

prescritível no prazo de 30 anos, sujeitando-se o autor do fato 

à pena de reclusão, nos termos da lei. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 

B I e III. 

C I e IV. 

D II e III. 

E III e IV. 
 

   

 Questão 47 

 

   

  “O direito, em todos os seus ramos, não opera no vácuo. 

Os instrumentos jurídicos, tanto nacionais como internacionais, 

porquanto encerram valores, são produto do seu tempo. E se 

interpretam e se aplicam no tempo. Encontram-se, pois, em 

constante evolução.”  

Antônio Augusto Cançado Trindade. O direito internacional  

em um mundo em transformação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

Nesse sentido, é correto afirmar que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos 
 

A vincula somente os Estados nacionais que ratificarem os seus 

termos.  

B introduz a indivisibilidade dos direitos humanos no sistema 

internacional protetivo dos direitos humanos. 

C estabelece a existência de deveres humanos, que devem ser 

proporcionais às necessidades individuais e sociais, nos 

termos da lei nacional. 

D confere superioridade hierárquica do catálogo dos direitos 

civis e políticos sobre àquele dos direitos econômicos, sociais 

e culturais. 

E permite que o estatuto político do país de naturalidade da 

pessoa justifique tratamento jurídico diferenciado. 
 

   

Questão 48 

 

 

Considerando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

julgue os itens subsequentes. 

 

I Os Estados-partes e a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos têm direito de submeter casos à decisão da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

II Se regularmente aprovada por lei nacional, a pena de morte 

poderá ser imposta a delitos aos quais não se aplica 

atualmente em Estados signatários do Pacto de São José da 

Costa Rica. 

III Qualquer pessoa pode apresentar à Comissão Interamericana 

petições que contenham denúncias ou queixas de violação da 

Convenção Americana por um Estado signatário. 

IV Em casos de necessidade e interesse nacional, a Convenção 

Americana poderá ser interpretada de tal forma que exclua 

direitos e garantias que decorram da forma democrática 

representativa de governo. 

 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 

B I e III. 
C I e IV. 

D II e III. 

E III e IV. 
 

   

 Questão 49  

 

  A Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

determina que, para uma petição ou comunicação ser admitida 

pela Comissão Interamericana, entre outros requisitos, será 

necessário que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da 

jurisdição interna.  

 

Esse princípio de direito internacional reconhecido na referida 

convenção denomina-se 
 

A princípio da indivisibilidade.  

B princípio da eficiência.  

C princípio da subsidiariedade.  

D princípio do dever de cooperação internacional. 

E princípio da boa-fé.  
 

   

 Questão 50  

 

O Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras 

Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com 

outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso, após 

regular aprovação no plano interno brasileiro, passou a ter status  
 

A supraconstitucional.  

B de lei ordinária federal. 

C constitucional.  

D supralegal. 

E de lei complementar federal.  
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

   

 Questão 51 

 
   

Atestado por covid ou por contato com pessoas com covid; 
atestado médico para faculdade justificando a ausência a uma 
avaliação; e atestado médico fornecido a um servidor público por 
participar de corpo de jurado do julgamento de um homicida, são 
respectivamente considerados como 
 

A atestado administrativo, judiciário e oficioso . 
B atestado judiciário, oficioso e administrativo. 
C atestado oficioso, administrativo e judiciário. 
D atestado administrativo, oficioso e judiciário. 
E atestado judiciário, administrativo e oficioso. 
 

   

 Questão 52 

 
   

A parte do relatório médico-legal onde os peritos declaram suas 
identificações, títulos e residências, qualificam a autoridade que 
requereu e a autoridade que determinou a perícia, e o 
examinando; o local, hora e data em que a perícia é realizada e a 
sua finalidade, é denominada 
 

A comemorativo.  
B descrição (visum et repertum). 
C discussão. 
D conclusão. 
E preâmbulo. 
 

   

 Questão 53 

 
   

Uma ossada em adiantado estado de decomposição foi levada ao 
Setor de Antropologia Forense. Uma das medidas que podem ser 
utilizadas para caracterizar o grupo étnico a que pertencia o 
indivíduo quando em vida é o ângulo facial que apresenta valor 
máximo nos indivíduos 
 

A negros jovens. 
B vermelhos. 
C negros. 
D amarelos. 
E brancos. 
 

   

 Questão 54 

 
   

Um corpo em “atitude de boxeador” com as estruturas físicas 
preservadas indica que, em vida, o indivíduo sofreu 
 

A queimadura de 3.ª grau. 
B queimadura de 2.ª grau. 
C carbonização. 
D asfixia. 
E enforcamento. 
 

   

 Questão 55 

 
   

Considerando os fenômenos cadavéricos, assinale a opção que 
apresenta as fases consecutivas da putrefação. 
 

A período gasoso – Período de coloração – Período coliquativo 
- período de esqueletização 

B período de coloração – Período gasoso – Período de 
maceração - período de esqueletização 

C período de coloração – Período gasoso – Período coliquativo 
período de esqueletização 

D período de coliquativo – Período gasoso – Período de 
coloração - período de esqueletização 

E período de maceração – Período gasoso – Período 
coliquativo- período de esqueletização 

 

   

 Questão 56  
 

  Após realizar as secções de fragmentos para 
encaminhamento à anatomia patológica, um técnico de necropsia 
constatou que a solução conservante havia acabado e o último 
profissional não havia feito a reposição do material.  

Nessa situação, em relação ao procedimento adequado para o 
preparo de uma nova solução, o técnico deve 
 

A preparar formaldeído a 37%. 
B preparar uma solução de formol a 10% utilizando água 

filtrada ou destilada, juntamente com a solução de 
formaldeído a 37%. 

C preparar solução de formol tamponado utilizando ácido 
fosfórico. 

D preparar uma solução tampão com pH variável para evitar 
alterações morfofuncionais nos fragmentos seccionados. 

E utilizar o fosfato dibásico (anidro) de sódio, comumente 
utilizado em algumas soluções conservantes, pois sua 
estrutura é rica em água. 

 

   

 Questão 57  
 

  Um técnico de necropsia alimentava com fragmentos dos 
corpos necropsiados os gatos que circulavam pelo IML, bem 
como vendia vestuários dos periciandos em brechós da cidade 
após serem lavados.  

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta, a 
respeito de conduta ético-profissional e assuntos correlatos. 
 

A O técnico de necropsia não cometeu infração administrativa, 
pois o indivíduo já estava morto. 

B Entre as diversas sanções que esse técnico pode responder 
legalmente, inclui-se o vilipêndio ao cadáver, previsto no 
Código Penal.  

C Se os equipamentos do IML destinados aos registros de 
imagens estiverem com defeito, é permitido ao técnico de 
necropsia captar as imagens dos cadáveres com o seu celular 
particular, mas, nesse caso, ele poderá exibi-las, uma vez que 
os direitos autorais passarão a ser dele. 

D O técnico de necropsia pode descartar os fragmentos em 
contentores de lixo de cor vermelha. 

E É permitido ao técnico de necropsia omitir o fato da venda 
das roupas para o brechó, tendo em vista que seu ato poderá 
manchar a imagem da instituição. 

 

   

 Questão 58  
 

Com relação a equipamentos de proteção individual e 
instrumentos utilizados em necropsia, assinale a opção correta. 
 

A O cabo de bisturi número 03 está associado a lâminas 
maiores, como, por exemplo, a de número 25. 

B Respiradores com classificação PFF2 seguem a norma 
americana e apresentam eficiência mínima de filtração de 
95%. 

C O uso de fio cirúrgico do tipo categute simples e cromado é o 
mais adequado para os procedimentos necroscópicos. 

D Os filtros PFF2 / P2 são recomendados para fumos (aerossóis 
termicamente gerados) e(ou) agentes biológicos. 

E A válvula de exalação nas máscaras permite a entrada de ar 
ambiente com a finalidade de torná-lo úmido e aquecido. 
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 Questão 59 

 
   

Considere que o serviço de comunicação do IML tenha sido 
acionado para comparecer a local de crime contra a vida seguido 
de morte com a finalidade de transportar, para aquele instituto, 
cadáver de indivíduo do sexo masculino que trajava calça jeans 
de cor azul e camisa social de cor branca. Considere, ainda, que 
tenham sido coletados pertences da vítima no local. No que se 
refere às técnicas de conservação de cadáver e de preparo de 
corpos em antropologia forense, assinale a opção correta. 
 

A No preparado do acesso vascular para infusão da solução 
conservante, deve-se usar o fio mononylon 5.0.   

B Seguindo o protocolo sanitário da ANVISA, o vestuário 
deverá ser descartado assim que chegar às dependências do 
IML.  

C De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a 
conservação de restos mortais humanos por embalsamamento 
ou formolização deve ser estendida para outros profissionais 
não médicos.  

D Para conservação do corpo, há necessidade da permissão da 
autoridade policial estadual para que se execute a conserva do 
corpo e, com isso, seja ultrapassado o prazo de 36 horas para 
a inumação, fundado nos múltiplos interesses de ordem 
pública e sanitária.  

E Após o embalsamamento, deve-se preencher uma ata de 
embalsamamento de cadáveres, na qual devem constar as 
assinaturas da autoridade sanitária, da autoridade policial (nos 
casos de morte violenta), do médico que atestou o óbito, do 
médico embalsamador e de um representante da família do 
morto. 

 

   

 Questão 60 

 
   

  Turista italiano estava praticando corrida na praia quando 
apresentou queda da própria altura, foi socorrido pelo SAMU, e, 
apesar dos esforços, foi a óbito. Foi encaminhado ao IML para 
esclarecimento da morte, sendo necessária a preservação do 
corpo para translado até o país de origem do periciando.  

Considerando essa situação hipotética e as técnicas de 
conservação de cadáver e de preparo de corpos, assinale a opção 
correta. 
 

A Tanatologia é a técnica que permite a conservação do 
cadáver, associando a preservação dos tecidos à melhor 
apresentação do corpo à família. 

B A conservação de restos mortais humanos compete 
exclusivamente ao técnico de necropsia. 

C Segundo a ANVISA, a técnica de conservação é única, 
independente do tempo que se deseja conservar o corpo, o 
que torna possível deslocar o corpo para o seu país de origem. 

D Na aplicação da solução conservante, devem ser usadas duas 
artérias de grosso calibre, por exemplo, artéria jugular e 
artéria femural.  

E No processo de Tanner de Abreu, utiliza-se 
proporcionalmente a solução conservante: água: 1.000 mL; 
glicerina bruta fervida: 1.000 mL; e formol: 1.000 mL. 

 

   

 Questão 61 

 
   

A região que apresenta o maior risco de atingir o nervo isquiático 
durante a administração de medicamentos por via muscular é o  
 

A reto femural. 
B vasto lateral. 
C vasto medial. 
D dorso glúteo. 
E ventro glúteo. 
 

   

Questão 62 

 
 

Atua como marca-passo natural do coração o(a) 
 

A via internodal. 
B nódulo sinusal. 
C fibra de Purkinje. 
D ramo esquerdo do feixe de His. 
E ramo direito do feixe de His. 
 

   

 Questão 63  
 

Do ponto de vista biomecânico, a função de distribuição de 
carga, absorção de choque, aumento da estabilidade e 
lubrificação articular é atribuída  
 

A aos meniscos lateral e medial. 
B à patela. 
C aos ligamentos cruzados anterior e posterior. 
D aos ligamentos colaterais. 
E ao líquido sinovial. 
 

   

 Questão 64  
 

Quando a concentração de oxigênio no sangue arterial está 
reduzida e abaixo da concentração normal, os quimiorreceptores 
são intensamente estimulados, o que resulta em aumento da 
ventilação. A maior parte desses quimiorreceptores está situada 
 

A nos corpos-carotídeos. 
B nas veias pulmonares. 
C no córtex frontal. 
D na artéria pulmonar. 
E no seio coronário. 
 

   

 Questão 65  
 

A maior parte da digestão de gorduras ocorre na(o) 
 

A intestino grosso. 
B boca. 
C esôfago. 
D estômago. 
E intestino delgado. 
 

   

 Questão 66  
 

Assinale a opção que apresenta a classe de risco de um 
laboratório de pesquisa de alimentos probióticos  que envolve 
Lactobacillus sp., segundo a Classificação de Risco dos Agentes 
Biológicos do Ministério da Saúde.  
 

A classe de risco 1 
B classe de risco 2 
C classe de risco 3 
D classe de risco especial 
E classe de risco 4 
 

   

 Questão 67  
 

Em caso de derramamento de material biológico dentro da cabine 
de segurança biológica, deve-se 
 

A desligar a cabine imediatamente para evitar contaminação dos 
filtros de ar. 

B cobrir o material derramado com papel toalha embebido com 
desinfetante, se o derramamento ocorrer na superfície de 
trabalho. 

C retirar e separar imediatamente todos os materiais 
contaminados. 

D lavar os materiais envolvidos com água morna e sabão antes 
do procedimento de desinfecção. 

E evitar o uso de álcool etílico devido ao risco de evaporação e 
formação de aerossóis. 
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 Questão 68 

 
   

Trabalhos que envolvam sangue humano, líquidos corporais, 

tecidos ou linhas de células humanas primárias correspondem ao 

nível de biossegurança 
 

A 4, pela possível transmissão via aerossol de agentes 

infectantes. 

B 3, no qual os funcionários devem utilizar equipamentos de 

contenção primária, como macacões, luvas e máscaras. 

C 2, no qual todos os materiais devem ser manipulados com 

fluxo de ar negativo no laboratório. 

D 1, no qual devem ser adotadas práticas padrões de 

microbiologia e barreiras primárias são optativas. 

E 2, no qual os funcionários devem utilizar equipamentos de 

contenção primária, como aventais, luvas e proteção para o 

rosto, quando necessário. 
 

   

 Questão 69 

 
   

 

O símbolo precedente, acrescido da expressão adequada, pode 

ser utilizado para identificar 
 

A resíduo explosivo. 

B resíduo corrosivo. 

C rejeito radioativo. 

D resíduo infectante. 

E resíduo tóxico. 
 

   

 Questão 70 

 
   

Em relação ao manejo dos resíduos de serviços de saúde (RSS), é 

correto afirmar que 
 

A qualquer RSS deve ser acondicionado em caixas de papelão 

com tampa de fechamento de material plástico.  

B os RSS gerados pelos serviços de atenção domiciliar devem 

ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de 

atendimento ou por pessoa treinada para a atividade.  

C recipientes de coleta devem ser adesivados quanto à 

periculosidade específica de cada grupo de RSS. 

D as caixas de acondicionamento de RSS devem ser 

substituídas ao atingirem metade de sua capacidade.  

E os recipientes de coleta de RSS podem ser reaproveitados, 

caso estejam secos. 

Texto 16A5 

 

  Um levantamento identificou que, em um hospital 

infantil, os pacientes seguiam a seguinte distribuição por idade. 

 

 
 
 

   

 Questão 71  
 

Considerando a distribuição de frequência da idade dos pacientes 

do texto 16A5, assinale a opção que apresenta, respectivamente, 

os valores da média, mediana e moda.   
 

A 2,2; 3; 1 

B 2,5; 2; 1,5 

C 2,2; 2; 1 

D 2,2; 2; 1,5 

E 2,5; 3; 1 
 

   

 Questão 72  
 

Ainda com relação à distribuição de frequência da idade dos 

pacientes apresentada no texto 16A5, assinale a opção correta. 
 

A Se forem escolhidas duas crianças aleatoriamente para 

fazerem um exame clínico, a probabilidade de as duas 

crianças terem 2 anos de idade é de 8,0%. 

B Caso seja escolhida aleatoriamente uma criança para fazer um 

exame clínico, a probabilidade de ela ter 3 anos ou mais é de 

60,0%. 

C Se todas as crianças com quatro anos ou mais estiverem 

brincando no jardim do hospital no momento que foi 

escolhida aleatoriamente uma criança com 3 anos para 

também ir ao jardim, a chance de uma criança específica ser a 

escolhida é de 26,9%. 

D Caso uma criança seja escolhida aleatoriamente para fazer um 

exame clínico e, no dia seguinte, mais uma criança seja 

escolhida aleatoriamente para fazer este mesmo exame, a 

probabilidade de a mesma criança ser escolhida nos dois dias 

é de 3,3%. 

E Se forem escolhidas quatro crianças aleatoriamente para fazer 

um exame clínico, a probabilidade de nenhuma delas ter 

3 anos ou mais é de 14,1%. 
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 Questão 73 

 
   

A respeito das fases do método estatístico, assinale a opção 
correta. 
 

A Na fase de definição do problema, o pesquisador deve avaliar 
quais serão as dificuldades e os desafios da pesquisa, 
estabelecendo estratégias adequadas para a solução dos 
problemas e obtenção dos resultados almejados. 

B A fase de análise e interpretação de dados constitui a 
estatística inferencial, que busca conclusões sobre a 
população a partir do estudo de uma amostra. 

C Na fase de apresentação, o pesquisador deve utilizar técnicas 
adequadas de análise estatística para prender a atenção do 
público. 

D Na primeira fase do método estatístico, que consiste no 
planejamento da pesquisa, devem ser definidos o objeto da 
pesquisa e os recursos para a sua execução. 

E Na fase de crítica dos dados, o pesquisador estabelece os 
testes de hipóteses para construir as conclusões de seu 
trabalho. 

 

   

 Questão 74 

 
   

A função do analista é obter resultados tão próximos quanto 
possível do verdadeiro valor mediante a aplicação correta do 
procedimento analítico que tiver sido adotado. Com base nos 
conceitos de medidas de precisão e arredondamento, amostras e 
amostragem, assinale a opção correta.  
 

A A precisão, definida como a concordância de uma série de 
medidas da mesma grandeza, exprime a sua 
reprodutibilidade, enquanto a exatidão exprime a correção de 
uma medida. 

B Em um resultado, o analista deve preservar a quantidade de 
algarismos necessária para que se tenha apenas um algarismo 
duvidoso, por isso, em um volume que está entre 20,5 mL e 
20,7 mL, deve ser escrito 20,65 mL e não 20,6 mL. 

C Constituem exemplos de erros aleatórios: erros operacionais e 
erros pessoais, erros instrumentais e erros de reagente, erros 
de método, e erros aditivos e erros proporcionais. 

D O cálculo a seguir está correto. 
168,11 + 7,05 + 0,6 = 175,84 

E A amostragem de produtos líquidos com fases separadas 
deverá ser feita após a mistura das fases.  

 

   

 Questão 75 

 
   

  Um farmacêutico preparou um material de referência para 
controle da qualidade de um medicamento. Após preparação 
adequada do material, usou como amostra cinco porções do 
medicamento e encontrou os seguintes teores de ferro.  
 

Amostras 1 2 3 4 

Teor de ferro ( ppm) 118 113 107 102 

 
Considerando o valor de tα/2 igual a 3,182 e α = 0,10, assinale a 
opção correta para o intervalo de confiança calculado para o teor 
de ferro no material de referência preparado.  
 

A 110 +/− 11,1 ppm 
B 110 +/− 6,98 ppm 
C 110 +/− 8 ppm 
D 110 +/− 10 ppm 
E 110 +/− 3,49 ppm 

 

   

Questão 76 

 
 

Conforme os princípios e conceitos arquivísticos, o ciclo vital dos 
documentos é composto pelas etapas de 
 

A produção, utilização e destinação. 
B recebimento, registro e distribuição. 
C produção, função e organização. 
D arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo 

permanente. 
E atividade-meio e atividade-fim. 
 

   

 Questão 77  
 

A respeito do acondicionamento e do armazenamento de 
arquivos, assinale a opção correta. 
 

A Os documentos de grandes formatos devem ser armazenados 
em mobiliários com gavetas profundas ou verticalmente sobre 
o chão, caso o mobiliário não comporte as dimensões desses. 

B As flutuações e os extremos de temperatura não interferem na 
deterioração dos documentos. 

C O suporte do documento não afeta o armazenamento dele nas 
áreas de depósito. 

D O gênero documental não influencia os procedimentos 
necessários para assegurar a preservação do acervo. 

E Os documentos permanentes devem ser produzidos em papéis 
alcalinos. 

 

   

 Questão 78  
 

No que se refere à preservação e à conservação de documentos 
de arquivo, julgue os próximos itens. 

I O acervo deve ficar protegido da luz solar, ainda que essa 
atue como agente microbicida. 

II As estantes deslizantes, por não apresentarem desvantagens, 
constituem uma boa opção para o armazenamento de 
documentos. 

III Os níveis de umidade relativa do ar devem ser mantidos 
baixos, para que se evite a proliferação de microrganismos 
nocivos. 

IV O dano causado pela radiação, nos documentos, relaciona-se 
ao tempo de exposição, e não à intensidade. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item II está certo. 
C Apenas o item IV está certo. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Apenas os itens III e IV estão certos. 
 

   

 Questão 79  
 

É requisito obrigatório da configuração e da administração do 
plano de classificação no SIGAD 
 

A a possibilidade de consulta ao plano de classificação, a partir 
de qualquer atributo ou da combinação de atributos, e de 
geração de relatório com os resultados obtidos. 

B o acréscimo de novas classes por usuário autorizado, sempre 
que isso for necessário. 

C a permissão para inativar uma classe na qual não sejam mais 
classificados documentos. 

D a previsão de pesquisa e de navegação na estrutura do plano 
de classificação por meio de uma interface gráfica. 

E a capacidade de importar e exportar, total ou parcialmente, 
um plano de classificação. 
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 Questão 80 

 
   

Com relação à microfilmagem, é correto afirmar que 
 

A as cópias em filme de documentos microfilmados dispensam autenticação para produzirem efeitos legais. 
B a extração de cópia em filme é desnecessária caso o filme original não seja permanente. 
C os documentos omitidos na microfilmagem deverão ser inseridos no filme original. 
D qualquer grau de redução é permitido, desde que sejam preservadas a legibilidade e a qualidade de reprodução. 
E as restrições quanto ao uso de alguns tipos de microforma são necessárias para se garantir a qualidade das informações. 

Espaço livre 


